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Bevezetés 
 

A történelem folyamán az uralkodói főhatalom bírói szerepének számos értelmezési 

módja alakult ki, ám úgy tűnik, kulturális eredettől függetlenül, az emberiség 

emlékezetében egyetemes módon megőrződött az igazságos uralkodó mítosza és a nála 

jogorvoslatot kereső alattvaló képe.  

Izrael királyának, Salamonnak az elé járuló panasztevők ügyeiben hozott ítéleteit a 

hagyomány a bölcsesség, a találékonyság és az igazságosság esszenciális példáiként őrzi. 

Sokak számára ismert a bölcs király döntése abban a vitában, amelyben két asszony perelt 

egymással egy csecsemőért. Tanúk és egyéb bizonyítékok híján Salamon király elrendelte, 

hogy vágják ketté a kisbabát, akiért a harc folyt, így szolgáltassék igazság. A gyermek 

igazi anyja, amint a kegyetlen döntést meghallotta, könyörögve fordult a királyhoz, hogy 

ezen az áron nem kívánja vissza gyermekét, inkább ítéljék oda a másik asszonynak, csak 

ne bántsák. Salamon az asszony kétségbeesését látva meggyőződött az igazságról s rögtön 

visszaadta neki a csecsemőt. A bibliai példázat figyelemreméltó mozzanata a panasztevők 

erősen kétes erkölcse – mindketten prostituáltak voltak – , ami jelzi, s üzeni, hogy az 

uralkodó pártatlanságát, igazságosságon alapuló kegyének gyakorlását az elé tárt ügyben 

nem befolyásolták a kérvényező egyéb tulajdonságai.1 

Egy kínai történet a királyi udvarban álló különleges fáról számol be, amely arra 

szolgált, hogy törzsébe az alattvalók bevéshessék az állam embereitől elszenvedett 

sérelmeiket.2 1863-ban Vámbéry Ármin közép-ázsiai útja során megemlékezik arról, 

amint Heratban városában az ottani emír napirend szerint fogadta a kérvényezőket 

palotája udvarán.3 

Az alattvalók panaszait meghallgató, s ítéletet hozó uralkodó eszményképének még 

közelebbi példáit adják Mátyás király igazságosságáról szóló fabulák, amelyekben az 

uralkodó méltányossága elsősorban az elnyomott szegények javára hozott ítéletekben 

nyilvánult meg. 

 
                                                 

1 Krónikák első könyve, 3:16. 
2 Edward A. Kracke, Early visions of justice for the humble in East and West. Journal of the American 
Oriental Society 96 (1976), 492–498. 
3 Vámbéry Ármin, Közép-ázsiai utazás..., Pest, 1865, 252. 
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Az uralkodói hatalomnak ez az időtlen és tértől független bíráskodási szerepköre 

koronként és kultúránként eltérő formában intézményesült. Az Oszmán Birodalom 

politikai kultúrájában – a szultáni legitimációban és a köztudatban – kiemelkedő  szerepet 

töltött be az alattvaló számára menedéket, az igazságosság legfőbb garanciáját jelentő 

szultáni hatalom ideája, amely az oszmán jogszolgáltatás központi intézményrendszerének 

fejlődésében is szimbolikus jelentősséggel bírt.  

E munka történeti kereteit az Oszmán Birodalomban végbemenő gazdasági és 

társadalmi változások kritikus időszaka adja, amikor a gazdasági rendszer központ által 

kezdeményezett átalakításának társadalmi következményei beértek, s ennek jelei a 

központi döntéshozatal működésében, pontosabban a birodalmi tanács ügyvitelében, 

bürokratikus gyakorlatában is nyomot hagytak.  

A birodalom válsága és a rendszerben végrehajtott nagyszabású változások a 16–17. 

századi oszmán történelemmel foglalkozó kutatások egyik fő sodorvonalába illeszkednek, 

miközben ezen átalakulás társadalmi rezonanciáinak vizsgálata a forrásadottságokhoz 

képest nem kapott kellő hangsúlyt.  

 

A disszertáció középpontjában a birodalmi tanács döntéseit őrző iktatókönyvek 

egyik 17. századi altípusának, a panaszokra, kérvényekre kibocsátott szultáni rendeleteket 

tartalmazó panasz-jegyzőkönyvek meghatározása, bevezetésük körülményeinek 

felderítése, valamint e forráscsoport társadalomtörténeti és államigazgatási 

vonatkozásainak elemzése áll.  

E roppant korpusz teljes feltárása, leírása túlmutatna e munka keretein, ezért a 

forráshoz kapcsolódó vizsgálatokat az intézménytörténeti, társadalomtörténeti folyamatok 

tekintetében legtöbb kérdést felvető kezdeti időszakra – nem utolsósorban a 

magyarországi vonatkozások szem előtt tartásával –, a 17. század második felére 

korlátoztam. A forrás különböző szempontú megközelítésmódjai szerint jelen munka öt 

nagyobb egységre tagolódik. 

A disszertáció első részében az uralkodó jogorvoslati szerepköréhez kapcsolódó 

panasz-mechanizmus kulturális hátterét és intézményi kereteit tekintem át, amelynek 

írásos dokumentumaiként maradtak ránk az említett jegyzőkönyvek. 

A második részben a panasz-jegyzőkönyvek meghatározásának mindmáig 

tisztázatlan kérdéseivel foglalkozom, és az eddig megfogalmazott nézetekre reagálva 

megkísérlem e forrás pontosabb definícióját nyújtani, valamint a 17. századi defterek 

fomai felépítésének ismertetésére és tételes leírására is sor kerül.  



5 

A jegyzőkönyvek bejegyzéseinek diplomatikai, szerkezeti tanulmányozásával 

párhuzamosan a központi igazságszolgáltatási procedúra szakaszait, szereplőit, lefolyását 

igyekszem bemutatni.  

A kutatás másik vonulatát az iktatókönyvekben – csak a vizsgált korszakban – 

tízezres nagyságrendben megőrződött rendeletmásolatok tartalmi megközelítésű 

tanulmányozása adja. Egyrészt a bejegyzések statisztikai feldolgozása alapján törekszem 

meghatározni a peres ügyek főbb típusait, s ezáltal betekintést nyújtani a 17. századi 

oszmán társadalomban jellemző konfliktusok tematikus megoszlásába, társadalmi 

rétegződésébe.  

Másrészt a kimenő parancsok területi megoszlásának feltérképezése révén a 

birodalmi központtal sajátos jogviszonyban álló tartományok, autonómiák 

vonatkozásában kísérlem meg felvázolni be a különböző területi egységekre vonatkozó 

parancsok jellemzőit.  

A panaszokkal összefüggő kimenő parancsok markánsan kidomborítják a központi 

és tartományi jogszolgáltatási kapcsolataiban meglévő területi, hatásköri eltéréseket, 

illetőleg a kérvényezés szokásaiban kialakuló, tartományonkénti különbségeket. A 

moldvai és havasalföldi vajdáknak a nem muszlim vazallusok közt egyedülálló és a 

tartományi igazságszolgáltatásban sok tekintetben az oszmán közigazgatás 

tisztségviselőivel rokon szerepe késztetett arra, hogy a jegyzőkönyvek alapján közelebbről 

vizsgálat alá vegyem ezek működését, az őket az oszmán főhatalomhoz fűző intézményi 

kapcsolatokat. A magyarországi hódoltság, mint az oszmán közigazgatás alatt álló, 

peremterületként mégis kivételes helyzetben levő régió a központi panaszkezelés 

összefüggésében ugyancsak kihagyhatatlan elemzési területnek ígérkezett.  

 

 

 

 

 

 
*   *   * 
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„Oszmán gázi Eszkisehir Ilidzsa nevű járásában vásárt tartatott, ahol a környék 
hitetlenjei hetente kereskedtek. Olykor Germiján4 népe közül is megjelentek ott néhányan. 
Egy nap Biledzsikből a hitetlenek nagy mennyiségű kupát hoztak. A germijánok is 
eljöttek. Egyikük amazok valamelyikétől egy poharat elvett, árát nem adta meg. Az a 
hitetlen meg Oszmánhoz járult, és panaszt tett. Oszmán gázi a germiján törököt 
előhozatta, keményen megverette, s a hitetlen jussát rögtön megadatta. S törvényt hozott 
kihirdetve, hogy a biledzsiki hitetleneket senki ne bántalmazza. Olyannyira igazságos volt, 
hogy a biledzsiki hitetlenek asszonyai is elmerészkedtek a vásárba, s maguk kereskedtek. 
Minthogy Oszmán gáziban teljes bizalmuk volt, békében és biztonságban éltek.”5 

 
 

 

Az egyik korai oszmán krónikaíró, Nesri (Mehmed Neşrî,  megh. 1520 k.) a 

tanmesékbe illő egyszerűséggel, az oszmán dinasztia alapítójához kötött történettel 

rajzolja meg az igazságtevő uralkodó előképét, és stilizált formában tárja elénk az 

igazságtétel folyamatát, kezdve a panasz előadásától az ítélethirdetésig. A disszertáció 

középpontjába állított forráscsoport ugyanezt a folyamatot az állami bürokrácia áttételes 

mechanizmusain keresztül, az oszmán intézményrendszer kiteljesedésének időszakában, 

azaz a 17. század második felétől világítja meg, megjelenítve a birodalomban élő 

valamennyi társadalmi csoportot, megelevenítve a kisemberek konfliktusait, nehézségeit, 

tragédiáit. A panasz-regiszterek nagy ívű történelmi folyamatok madártávlatából a 

mindennapok apró, éles képkockáiig engednek közelíteni, lapjaikon az Oszmán 

Birodalomban élő alattvalók napi gondjai, konfliktusai elevenednek meg. Kizsákmányolt 

paraszt, pénze után futó kölcsönadó, becsapott kereskedő, zsoldját váró katona, 

örökségéért küzdő vagy éppen férje adóssága miatt börtönbe jutott özvegy, megszökött 

férjét és gyermekét kerestető anya, banditák rablásától szenvedő vidékiek, omladozó 

                                                 
4 A Germiyan nevet viselő turkomán törzs az oszmánok bithyniai településterületétől délre, Kütahja 
térségében, kiterjedésében az oszmánokénál jelentősebb határbégséget alkotott, amely a 14. század első 
felében, Jakub bég idején érte el befolyása tetőpontját. Anatóliai terjeszkedése során előbb 1390-ben, majd – 
végleg – 1428-ban kebelezte be az oszmán állam. Vö.: Mustafa Çetin Varlık, Germiyanoğulları. Türkiye 
Diyanet Vakfi İslâm Ansiklopedisi, (a továbbiakban TDVİA) vol. 14, İstanbul, 1996, 33–35. A térség 
hegemóniájáért vívott harcban az oszmánéhoz hasonló muszlim-török bégség elsősorban az oszmán 
krónikákban főként a hitetlenekkel szemben célravezetőnek tartott taktikai politikai módszerek 
vonatkozásában, negatív példaként jelenik meg.  
5 „Osman Gazi Eskişehirde Ilıca yöresinde pazar durgurub etrafın kafirleri hafta pazarına gelüb 
maslahatların görüb giderlerdi. Gah gah Germiyan halkından dahi kimesneler gelürdi. İttifak bir gün 
Bilecükden pazara kafirler gelüb yükle bardak getürmişlerdi. Ve hem Germiyanlu dahi gelmişdi. Ve bu 
Geriyanlunun birisi bunlarun bir bardağın alub hakkın vermeyüb ol kafir dahi gelüb Osmana şikayet etdi. 
Osman Gazi ol Germiyan Türkini getürdüb muhkem let edüb kafirlerün hakkını alıverdi ve dahi yasak edüb 
çağırtdı kim kimesne Bilecük keferesine zulm etmeye. Şol kadar adl gösterdi ki hatta Bilecük keferesinün 
avretleri dahi pazara gelüb pazarlığın kendüler edüb giderlerdi. Osman gaziye itimad-i küllî etmeğin emn u 
aman içinde olmışlardı.” Faik Reşit Unat–Mehmet Köymen (Haz.), Neşri Tarihi, vol. 1, Ankara, 1995, 88. A 
történet változata a Nesri egyik forrásaként szolgáló Ásikpasazáde művében is megtalálható. Friedrich Giese 
(hrsg.), Die altosmanische Chronik des cĀšıkpašazāde. Leipzig, 1929, 14–15.    
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mecset miatt panaszkodó városiak, útja során kifosztott utazó, a mozgósítás alól 

felmentést kérő sérült veterán. A törvényre hivatkozva igazságért vagy éppen a törvény 

áldozatává válva kegyelemért folyamodó alattvalók tömegei. A sor a végtelenségig lenne 

folytatható. 

A fenti töredék, amelyet e munka mottójául választottam, csupán egy azon számos 

történeti emlék közül, amely bizonyítja, hogy az oszmán központi hatalom 

igazságszolgáltatási szerepvállalása és funkciója, amelynek 17. századi dokumentációját 

az általunk vizsgálandó panasz-jegyzőkönyvek adják, egy archaikus politikai 

hagyományban, a törökség anatóliai megjelenésénél is régibb kulturális előzmény-

rendszerben gyökerezik.    

Mindmáig termékeny tudományos diskurzus tárgya, hogy az iszlám világ 

leghosszabb ideig fennálló birodalma minek köszönhette sikerességét. A kutatók által 

felvonultatott, egyfelől a Szöjüt környékén formálódó oszmán bégség (beğlik) gazdasági, 

stratégiai helyzetére, társadalmi felépítésére, másfelől ideológiai tényezőkre hivatkozó 

érvek közt nem lehet kizárólagosan választani.6 Az oszmán bégség gyors felemelkedését 

különböző tényezők együttes hatása eredményezhette. Fent ezek közül emel ki egyet az 

utókor krónikása, aki saját korának uralkodói eszményképét visszavetítve, a 

dinasztiaalapítót igazságos, alattvalóit oltalmazó vezetőként mutatja be, akinek ítéletét 

nem vallási- és társadalmi szempontok, hanem valamiféle egyetemes igazságosság 

előbbieket felülíró kritériumai formálják. A visszavetítés tényével számolva is kétségtelen, 

hogy a hódítók pozícióját abban a kulturális, vallási szempontból vegyes közegben, 

amelyben mozogtak, feltétlenül erősíthette az a pragmatikus, az alattvalók számára 

kiszámítható életkörülményeket biztosító politika, amelyet a történelmi emlékezet e fenti 

töredéke szerint az oszmánok – a többi muszlim, török bégséggel ellentétben – tudatosan 

alkalmaztak. Közvetlen adatok hiányában csak feltételezhető, hogy ez a konszolidációs 

képesség ab ovo érvényesült a bizánci és a leáldozóban lévő rúm-szeldzsuk állam 

peremvidékén felemelkedő oszmánok politikájában, azonban többek között éppen a fenti 

forrásrészlet bizonyítja, hogy legkésőbb a 15. században a dinasztia legitimációjának 

egyik oszlopává vált.  

                                                 
6 Most csak röviden utalhatunk Paul Wittek gazá-elméletére, amely hosszú és termékeny vitát indított az 
oszmán állam szerveződésének kezdeti időszakára, sikerességének okaira vonatkozóan. A hitharcos (gazá) 
étosz tézisét ld.: Paul Wittek, The rise of the Ottoman Empire. London, 1938; ennek modern újraértékelését: 
Cemal Kafadar, Between two worlds. The constuction of the Ottoman state. London, 1995, a diskurzusra 
vonatkozóan főleg 29–59; s ennek felülvizsgálatához Heath Lowry, The nature of the early Ottoman state. 
Albany, 2003.  
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A Nesri által megörökített, fent idézett jelenet az uralkodó igazságszolgáltatói 

autoritásának – még meglehetősen archaikus – érvényesülése, amellyel a krónikás a 16. 

századi oszmán elit uralkodói eszményképét két évszázadra visszavetítve jeleníti meg. Azt 

sugallja, hogy a gázik beglikjeinek időszakában, az állami intézmények kialakulását jóval 

megelőzően ezek a mechanizmusok a fent ismertetett elvek és felismerés alapján már 

működtek. Ugyanakkor a toposz másik hangsúlyos üzenete, hogy az igazságos uralkodó 

által reprezentált jog a tulajdon tekintetében nem kivételez egy muszlim törökkel a nem 

muszlim helybéli kárára, tehát valamennyi alattvaló számára a részrehajlás nélküli 

ítélkezés garanciáját jelenti, vagyis szavatolja a kiszámítható, ezért biztonságos 

életfeltételeket. Ezeken túlmenően természetesen nem hagyható figyelmen kívül az a 

legitimációs szándék sem, amely az adott szereplők megválasztásával az oszmánokat a 

rivális anatóliai török emírségek fölé kívánja emelni. 

A fent idézett jelenetben az igazságosságon alapuló hatalom ideájának, 

viselkedésének mozzanatai (erőskezű, felekezeteken felül álló, az egyetemes igazságnak, 

esetünkben a vagyonbiztonságnak érvényt szerző vezető) mellett a kifejlett oszmán 

államigazgatási rendszerben már árnyaltabb, összetettebb, bürokratizált formában működő 

jogorvoslati mechanizmus elemei tűnnek fel. Az állam oltalmát élvező alattvaló (1.) 

panasza nyomán sor kerül (2.) a kártalanításra, (3.) az elkövető megbüntetésére, majd (4.) 

az aktus precedens értékűvé válik.  

Az oszmán állam létrejöttének kezdetéhez kapcsolódó legendás jelenet és a majd 

négy évszázaddal későbbi központi bíráskodás gyakorlata közötti hasonítások óvatosságra 

intenek, mégis a 17. század derekától a panaszos ügyek jogi referencia céljából külön 

jegyzőkönyvekben való iktatása mögött ugyanez a motiváció érhető tetten. Ha azonban az 

uralkodáshoz kapcsolódó bírói szerepkör eszményének és gyakorlatának előzményeit 

keressük, az oszmán-török állam születését messze megelőző időkig kell 

visszatekintenünk. 
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1. AZ OSZMÁN JOGSZOLGÁLTATÁS IDEOLÓGIAI 
ALAPJAI ÉS INTÉZMÉNYI KERETEI  

 

A sikájet defterik 17. század közepi bevezetésének ténye önmagában, minden 

aprólékos vizsgálatot megelőzően is egy viszonylag hirtelenül végbemenő, a birodalom 

teljes területére kiható társadalmi fordulatot sejtet. Nevezetesen, az alattvalókat ért, alsóbb 

szinten nem orvosolt jogsérelmek drasztikus mértékű megszaporodását, amely a 

kancelláriát arra késztette, hogy a szultáni tanács határozatára váró ügyeken belül a 

jogsérelmekkel összefüggően hozott rendeleteket immár külön defter-sorozatban iktassa. 

Egyelőre nem rendelkezünk olyan, a kancellária vagy a kancelláriai eljárás átszervezését 

közvetlenül leíró forrással, amely megválaszolná, hogy miért, illetve miért éppen az 1640-

es évek végén került sor a birodalmi tanácsban meghozott dekrétumok iktatásának 

tematikus bontására, csak annyi bizonyos, hogy ez a változás egy drámai társadalmi 

fordulat tünete, és szorosan illeszkedik az Oszmán Birodalomban a 16. század második 

felétől kibontakozó, éppen e regiszterek megjelenésének idejére kiteljesedő gazdasági, 

társadalmi krízis folyamataiba.  

Az alábbiakban a sikájet defterik hátterében álló tágabb államelméleti és 

eszmetörténeti összefüggések áttekintésére vállalkozunk, másrészt, a sikájet defterik mint 

egységes forráscsoport társadalomtörténeti jelentőségének a meghatározásához 

elengedhetetlen legalább röviden ábrázolnunk azt a történeti kontextust, amelyben ezek a 

jegyzőkönyvek születtek, azaz fel kell idéznünk a 16. század utolsó negyedében 

jelentkező rendszerszintű válság főbb jellegzetességeit és annak az oszmán társadalmi 

szerkezetre gyakorolt hatásait.  

 

1.1 A szultán bírói szerepkörének eszmetörténeti háttere – az igazságosság 
fogalma az államelméleti munkákban és a tanácsadó irodalomban  
 

Az etnikai, nyelvi, vallási, kulturális és jogi értelemben is plurális 

államberendezkedés egyetlen unikális – és ennélfogva a hatalmi rendszer egységét 

reprezentáló – tényezője maga a szultán volt.7 Az oszmán uralkodó elit a despotikus 

                                                 
7 Colin Imber, Ebu’s-Su`ud. The islamic legal tradition. Edinburgh, 1997, 6. 
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birodalmak ókortól kezdve nyomon követhető mesterséges rendszerében kategorizálta a 

társadalmat. Ez a felosztás két nagy rendet, vagyis a hadsereget (askerî) és a termelő 

lakosságot (reaya, a szó jelentése: nyáj) különbözteti meg.8 A hadsereg társadalmi 

csoportja tágabb értelemben nemcsak a katonaságot (ehl-i seyf), hanem az állami 

tisztviselői kart (ehl-i kalem) is magában foglalta. A vallásjog tudósai (ehl-i ilm) elvben 

szintén a hadsereg rendjéhez tartoztak, ám az iszlám társadalom-felfogásnak eleve 

ellentmondó hierarchikus rendszerbe való betagolást elutasító vallásjogász elit igyekezett 

magát kivonni e besorolás alól.9  

Az oszmán államot patrimoniális, azaz a dinasztiának a fennhatósága alatt álló 

területek és alattvalók feletti egyetemes tulajdonjogán alapuló hatalmi rendszerként 

jellemezzük, amelyben a szultánok páratlan mértékű, szinte korlátlan hatalommal bírtak. 

Az uralkodói autoritás egyik fontos elvi korlátját jelentette, hogy a muszlim főhatalom 

birtokosaiként például a szultánok döntéseinek elvben a vallásjog által megengedett 

mederben kellett maradniuk.10 Ezen kívül a 17. század kezdetétől több példa is azt 

mutatja, hogy az uralkodók nem tehettek meg bármit kényükre-kedvükre, lépéseiknek 

komoly, esetenként az érintettek életét követelő következményei voltak, amennyiben 

törekvéseik során a társadalmi érdekekre és erőviszonyokra nem voltak kellőképpen 

érzékenyek, s ezzel kihívták maguk ellen az ad hoc szerveződő politikai ellenállást. (Itt 

megemlíthetjük az ifjú II. Oszmán (1618-1622) és Ibrahim (1640-1648) szultán dicstelen 

végét, mindkettőt politikai lázadás mozdította el a trónról, majd erőszakos halállal 

végezték életüket.11)  

Mindezzel együtt is, a klasszikus oszmán államrendben az uralkodó maga az isteni 

törvény, a seriat (şeriat) szuverén érvényesítője, letéteményese volt, akinek szava, elvileg 

a seriattal szinkronban, önmagában is törvényerővel bírt. Az oszmán uralkodók legfőbb 

igazságszolgáltatási szerepköre a legszorosabban összefüggött e példátlan mértékű – ha 

nem is korlátlan – hatalmukkal. Az alattvalóknak a szultán feltétlen és mindenek felett 

való igazságosságába vetett, évszázadokon át fennálló, még a birodalom válsága közepette 

is töretlennek tetsző hite és – kisebb mértékben – ennek a közhiedelemnek tápot adó 

                                                 
8 Fodor Pál, Vállalkozásra kényszerítve. Az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit változásai a 16-17. 
század fordulóján. Budapest, 2006, 28–29.  
9 Egyes értékelések a társadalom önálló, negyedik pilléreként tartják számon a kereskedőket. Ld.: Gottfried 
Hagen: Legitimacy and world order. In: Hakan T. Karateke–Maurus Reinkowski, Legitimizing the order. The 
Ottoman rhetoric of state power. Leiden-Boston, 2005, 63–64.  
10 Imber, Ebu’s-Su`ud, 76, 94–95. 
11 Caroline Finkel, Osman’s dream. The story of the Ottoman Empire 1300-1923. London, 2006, 233–236. 
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propaganda segített fenntartani és működtetni a hatalom igazságszolgáltatási funkcióját és 

az ehhez kapcsolódó mechanizmusokat. 

Az államszervezés és birodalommá válás útján a dinasztia politikai szerepfelfogását 

alapvetően meghatározták a folyamatos hódítás politikai, társadalmi tapasztalatai is. A 

klasszikus oszmán uralkodó eszményképe hosszú folyamat eredményeképpen alakult ki a 

16. századra. I. Szelim szultán (1512–1520) hódításai nyomán az addig európai súlypontú 

állam az iszlám kegyhelyeinek (Mekka, Medina, Jeruzsálem) birtokbavételével és 

muszlim lakosságának jelentős növekedésével valódi muszlim világbirodalommá vált. 

Ennek az uralkodói legitimációra gyakorolt hatása I. (Nagy) Szülejmán (1520–1566) 

idején teljesedett ki, aki a Konstantinápoly birtokbavételével (1453) örökül kapott 

szekuláris birodalmi hagyományt apja hódításaira alapozva az iszlám világ fölötti 

főhatalom eszményével egyesítette.12  

Az oszmánoknak a dinasztia szerepére, államfilozófiájára, a kormányzási elvekre 

vonatkozó felfogása több forrásból táplálkozó tapasztalatokat ötvözött. Egyfelől érződött 

rajta a mongol-sztyeppei törzsi hagyomány egyes elemeinek kontinuitása, másrészt az 

iszlám tradíciók is nagy hatást gyakoroltak rá, ám legközvetlenebb befolyással 

kétségtelenül a perzsa uralkodói hagyomány eszményei voltak.13   

Az oszmánok társadalomképére, azon belül az ideális kormányzás feltételeiről, nem 

beszélve az uralkodói attitűdről vallott nézeteikre vonatkozóan különböző, a király- vagy 

fejedelmi tükröktől az emlékirat típusú írásokig terjedő, politikai tanácsadó irodalom, az 

ún. nasihat-irodalom képviselői szolgálnak elsődleges kútfőként.14 Az ilyen típusú 

műveket a politikai rendszer aktuális hibái, illetve az ezekre adandó megoldáskeresések 

ihlették, így nem véletlen, hogy a műfajnak az oszmánok körében napvilágot látott első 

képviselői is az állam működésében mutatkozó, a kortársak által is felismert aggasztó 

mértékű torzulások idejében jelentek meg. Az ezekben előforduló, az ideális uralkodót 

ábrázoló elméletek a perzsa-muszlim hagyományban gyökereznek.  

 Ennek a rendszereszménynek egyik kulcsfogalma az igazságosság (adalet) volt. A 

perzsa nasihat-irodalom, a hanafita vallásjog és a preiszlám mongol-török steppei 

hagyomány – egymástól némileg eltérő összefüggésben, de – egyaránt az uralkodó 

                                                 
12 Halil İnalcık, Osmanlı hukukuna giriş. Örfî-sultanî hukuk ve Fâtih’in kanunları. In: Halil İnalcık–Bülent 
Arı–Selim Aslantaş (eds.), Adâlet kitabı. Ankara, 2012, 82–83; Imber, Ebu’s-Su`ud, 104–105. 
13 Az iszlám jogelmélet és középkori perzsa uralkodói eszmények kölcsönhatásaira vonatkozóan ld. Ann K. 
S. Lambton, Justice in the medieval Persian theory of kingship. Studa Islamica 17 (1962), 91–119.   
14 A 15–17. századi politikaelméleti források áttekintő ismertetésére ld. Fodor Pál, Állam és társadalom, 
válság és reform a 15–17. századi oszmán fejedelmi tükrökben. In: Uő., A szultán és az aranyalma. Budapest, 
2001, 147–169. 
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legfontosabb erényeként tartja számon az igazságosságot. Az erről értekező muszlim 

jogtudósok elméleti okfejtéseikben általában nem írják le az uralkodó számára, hogy 

miképpen legyenek igazságosak, vagy konkrétan hogyan felelnek meg a legteljesebb 

módon ezen erény kritériumainak.15 Nem így a politika-elméleti kútfők, amelyek szintén 

nem mentesek az általánosságoktól, ámde ezekben az uralkodó igazságossága mindig az 

alattvalók, a szegények védelmére utalva, a méltányos adóztatással és a törvényes 

bánásmóddal összefüggésben került tollhegyre.16 

Az igazságosság ideája nem pusztán valamiféle társadalmi szolidaritásból vagy 

szociális érzékenységből fakadt, annál jóval praktikusabb jelentősége volt. Az adalet a 

termelő, azaz az állam számára elsődleges jövedelemforrást jelentő alattvaló élet-, 

vagyon,- és jogbiztonságán keresztül a társadalmi egyensúly fenntartását biztosító 

alapfeltétel volt, s mint ilyent, a birodalom, azaz az uralkodói hatalom szilárdságának 

legfontosabb garanciájaként írták le. A jól ismert teória szerint az adalet valódi értelmét és 

jelentését a társadalmi csoportok közti érdekek alábbi láncolatából összeálló mesterséges 

rendszerben nyerte el.   

Az uralkodó hatalmának közvetlen feltétele az erős hadsereg, amelynek 

fenntartásához kiszámítható, biztos jövedelemre van szükség. A jövedelem elsődleges 

forrása a termelő alattvaló adója. Az ideális fejedelem jól felfogott érdeke ezért a 

birodalom szilárdságának végső garanciáját jelentő alattvalók védelme az elnyomástól 

(zulm),17 a kizsákmányolástól és a jogsérelemtől, ami elsősorban a helyi tisztviselők, 

tartományi kormányzók és egyéb hatalmasságok részéről fenyegette őket.18  

Az igazságosság alapgondolata volt a kapocs, amely a termelő alattvaló elviselhető 

életkörülményekhez való jogát az uralkodói érdekkel, vagyis a rendszer stabilitásának 

fenntarthatóságával egy összetettebb érdekrendszerbe ágyazva összekötötte. 

Leegyszerűsítve, az uralkodónak és az alattvalónak a politikai gondolkodásban felismert 

és tudatosult egymásrautaltságáról beszélhetünk. Az a megközelítés, amely az uralkodótól 

ideálisan elvárt igazságosságot elsősorban a termelő alattvaló, illetve annak jóléte 

viszonylatában határozza meg, nemcsak a perzsa–muszlim politikai gondolkodásban, 

                                                 
15 Hagen, Legitimacy, 66–67. 
16 Rhoads Murphey, Exploring Ottoman sovereignty. Tradition, image and practice in the Ottoman imperial 
household, 1400-1800. London, 2008, 35–39. 
17 Uo. 71–73. 
18 Halil İnalcık, Kutadgu Bilig’de Türk ve İran siyaset nazariye ve gelenekleri. In: Reşid Rahmeti Arat için. 
Ankara, 1966, 259–271, különösen 264–265. Az igazságosság klasszikus muszlim politikafilozófiai 
meghatározásához lásd: Ibn Khaldún, Bevezetés a történelembe (al-Muqaddima) (Simon Róbert fordítása). 
Budapest, 1995, 310–314. 
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hanem a belső-ázsiai mongol–török politikai kultúrában is fellelhető.19 A hanafita 

jogértelmezés az uralkodó-alattvaló viszonyt kissé más megközelítésben, az adóztatás 

kérdése kapcsán szerződéses, azaz kölcsönös kötelezettség által meghatározott viszonynak 

tekinti, amikor kimondja: védelem nélkül nincs adóztatás.20  

A perzsa hagyományban gyökerező, az uralkodó, az erőszakszervezet és a termelő 

alattvalók érdekközösségének logikáján alapuló társadalmi modellből kiindulva a 

klasszikus oszmán társadalomképben egyrészt e társadalmi csoportok közötti egyensúly, 

másrészt a vallásjog érvényesülése is a rendszer stabilitásának alapvető feltételeként 

fogalmazódott meg:  

 

1. Az uralkodói hatalom első számú biztosítéka az erőszakszervezet, a hadsereg. 

2. A hadsereg fenntartása rendszeres állami bevételeket feltételez. 

3. Az állami bevételt a termelő alattvalók biztosítják. 

4. Az alattvalók (és ezáltal a termelés, a jövedelemforrás) biztonságát az uralkodó 

igazságos kormányzással szavatolja. 

5. Az igazságosság feltétele az egyensúly a világban (a birodalomban). 

6. A világ egy olyan kerthez hasonlítható, amelynek falai az állam. 

7. Az állam tartóoszlopa a vallásjog. 

8. A vallásjog abszolút támasza az uralkodói hatalom.21 

 

A fenti logikai láncolat valójában már nem is egy, hanem két egymásba fonódó, 

körkörös érdekrendszert alkot. Ennek a képletnek az első négy pontja a dinasztia és a 

termelő, illetőleg adófizető alattvalók kölcsönös egymásrautaltságát hangsúlyozza, s ezt az 

5-8. tétellel a vallásjog, avagy az isteni törvény érvényesülésének feltételén átfűzve az 

érvelés visszacsatol a kiindulóponthoz, a temporális hatalomhoz (saltanat). A vallás 

elveinek, legitimációjának beemelése ebbe az elméletbe az abszolút, ezért elvileg nem 

befolyásolható és nem ellenőrizhető uralkodó – mint muszlim individuum – fölé 

követendő erkölcsi tekintélyt állít.22  

                                                 
19 Halil İnalcık, Adâletnâmeler. Belleten 3-4 (1965), 49–50; Yusuf Oğuzoğlu, Osmanlı devlet anlayışı. 
İstanbul, 2000, 108. 
20 Imber, Ebu’s-Su`ud, 71. A platonista és arisztotelészi államfilozófiának az iszlám politikai gondolkodásra 
gyakorolt hatásaira az igazságosság és a társadalmi csoportok status quoján alapuló egyensúlyára 
vonatkozóan ld.: Majid Khadduri, The Islamic conceptions of justice. Washington, 1984. 
21 Norman Itzkowitz, Ottoman Empire and Islamic tradition. London, 1972, 87–89. 
22 Fodor, Állam és társadalom, 150. 
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E megközelítésmód szerint az uralkodó igazságossága nem automatikus, tehát nem 

kizárólag a saját akaratától függ, hanem feltételezi a társadalmi egyensúlyt, azaz a 

társadalmi csoportok, konkrétan a hivatali és termelő alattvalók közti arányok 

állandóságát, funkcióik határozott szétválasztását.23 Ez a kitétel a 16. század második 

felétől kibontakozó válság okait boncolgató és annak lehetséges ellenszerét kutató oszmán 

politikai elméleti művekben többször előkerül.24 

 

Az eddigiekben vázolt politikai eszmerendszer messzemenően meghatározta a 

perzsa kulturális hatással érintkező vagy abból kinövő államok politikai kultúráját, s 

tovább öröklődött a nasihat-irodalom különböző válfajaiban, prózai értekezésekben vagy 

versben írt királytükrökben, vagy akár a fabula (vagy tanmese) műfajában írt tanácsadó 

művek formájában.25   

Ennek az értékrendnek a továbbélése, vagyis az igazságos uralkodó eszményképe az 

Oszmán dinasztia kortárs propagandistáinak tekinthető krónikaíróknál is gyakran feltűnik. 

A ráják biztonsága feletti őrködés, az alattvalók védelmezése a dinasztikus propaganda 

fontos témája volt. Az Oszmán-ház legitimációs törekvéseinek szószólói, a 15–16. századi 

oszmán krónikások nem mulasztják el feleleveníteni a nép biztonsága érdekében 

vasszigorral fellépő szultán intézkedéseit. A fent idézett topikus történet mellett továbbiak 

is illusztrálják, hogy az uralkodó fontos erényének tartották a ráják oltalmazását a 

kizsákmányolástól s a katonai-hivatali társadalom, az aszkerí (askerî) rend esetleges 

visszaéléseitől. Nesri, a 15. század krónikása az 1448-ban Rigómező felé vonuló szultáni 

sereg fegyelmezettségét – némi költői túlzással – így örökítette meg:  

 

„Az égtrónusú padisah igazságossága és méltányossága mindenkivel szemben oly 

mértékű volt, hogy a útközben a sereg a földművesek közül senkinek nem okozott 

szemernyi kárt sem. Ha valaki akár egy elhullott termésben kárt tett volna, ezer súlyos 

ütés lett volna a jussa. Ha valaki egy búzaszemet kapott volna be, azt kiűzték volna a 

                                                 
23 Fahri Unan, Osmanlı idare felsefesinde adâlet. In: Halil İnalcık–Bülent Arı–Selim Aslantaş (ed.), Adâlet 
kitabı. Ankara, 2012, 108. 
24 Néhány példa: Mübahat S. Kütükoğlu (Haz.), Lütfi Paşa Âsafnâmesi. İstanbul, 1991, 24–25; Yılmaz Kurt 
(Haz.), Koçibey risalesi. Ankara, 1998, 17–19; Yaşar Yücel (Yay.), Osmanlı devlet düzenine ait metinler I. 
Kitâb-i müstetâb, Ankara, 1974, 3–4. 
25 A többféle műfajban, de azonos céllal írt művek eredeti megnevezésének (risale, nasihatname, 
siyasetname) fejedelmi- vagy királytükörként való fordíthatóságáról: Fodor, Állam és társadalom, 147–149. 
Ld. még: İnalcık, Kutadgu Bilig’de, 261–263.  
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kegyelem rózsakertjéből. Aki egy kalászt szakított volna le, miként a szemet, annyiszor 

verték volna fejbe, míg csak a lélek el nem hagyta volna...”26   

Hasonlóképp szemléletes toposzokkal ábrázolja I. Bajezid szultán (1389–1402) 

igazságosságát s uralma alatt a jog- és vagyonbiztonság tökéletes érvényesülését egy 

másik szemtanú, a sáfíita jogtudós, Ibn Hadzsar al-Aszkalání.27 Az uralkodói 

igazságosság elsősorban a termelő alattvalók lét- és vagyonbiztonságának szavatolásában, 

a kizsákmányolástól való oltalmazásában nyilvánult meg, illetve kellett megnyilvánulnia. 

Egy kortárs szerző szerint a vallásjog tudósai a ráját jótevőnek (veliü’n-niem)28 nevezték, 

s jelentőségüket egy Szülejmán szultán szájába adott mondással hangsúlyozta. Amikor 

tudniillik a szultán udvari kísérete bizalmas tagjainak feltette a kérdést, hogy ki az 

emberiség jótevője, a hízelgők egyhangúlag a szultánt nevezték meg. Szülejmán azonban 

nem fogadta el válaszukat mondván, hogy azok sokkal inkább a ráják, akik fáradhatatlanul 

dolgoznak azért, hogy bennünket tápláljanak. 

Az igazságosságot, azaz a szegények védelmét, a jogtalanságok azonnali, közvetlen 

orvoslását mint az ideális uralkodóhoz természetes módon kapcsolódó motívumot, számos 

további forrás is megörökíti.  

Az adalet politikai-filozófiai értékét és a mögötte meghúzódó pragmatikus 

megközelítést mi sem mutatja jobban, mint hogy több szerző is egybehangzóan a vallás 

elé helyezi az igazságosságot mint az államrend fenntartásának, működtetésének 

nélkülözhetetlen feltételét.29 Az utóbb dicstelen véget érő ifjú II. Oszmán szultánnak, 

akinek hatalmát az őt befolyása alatt tartó vezetőkével együtt egy janicsárlázadás döntötte 

meg, a vészjósló eseményeket megelőzően a főmufti egy fetvában jelezte, hogy „az 

uralkodóknak nem szükséges szent zarándoklatra (hac) menni, sokkal inkább a helyükön 

maradva igazságosságot gyakorolni.”30   

                                                 
26 „Bu cümle ile hazret-i padişah-i gerdun-bargahın adl ve siyaseti bir mesabede idi ki rehgüzar-i askerinde 
ashab-i ziraatden bir ferde darı denlü ziyan olmayub bir çöpe ziyan irgüren bin çub-i giran yerdi. Bir dane 
buğday yiyen adam gülşen-i kabulünden merdud olurdı. Bir huşe zayi edenin dane gibi nice kerre başı 
döğülür, andan canı çıkardı...” Neşrî tarihi, vol. 2, 662. 
27 Şevkiye İnalcık, İbn Hâcer’de Osmanlılara dair haberler. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi Dergisi 6 (1948):3, 192. 
28 Walter Livingston Wright Jr. (transl., ed.), Ottoman Statecraft. The book of counsel for vezirs and 
governors (Nasa’ih ül-vüzera ve’l-ümera) of Sarı Mehmed Pasha, the Defterdar. London, 1935, nyomtatott 
átírás, 72. 
29 Unan, Osmanlı idare, 105–106. A 17. századi oszmán szerzőtől, Kocsi bégtől hallhatjuk viszont Nizám-ül 
mulk gondolatát: „Hitetlenséggel még megáll a világ, elnyomással azonban nem.” (Küfür ile dünya durur, 
zülmle durmaz.) Koçibey risalesi, 62. Ugyanezt a gondolatot a szeldzsuk kori szerzőnél ld. Hubert Darke 
(ed.), The Book of Government or rules for the kings. The Siyāsat-nāma or Siyar al-Mulūk of Nizām al-Mulk. 
London, 1960, 12.  
30 Mehmet İpşirli (haz.), Târih-i Nacîmâ (Ravzatü’l hüseyn fî hulâsati ahbâri’l-hâfikayn), vol. 2, Ankara, 
2007, 479.  
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1.2  Az igazságosság kifejeződése a gyakorlatban. A bíráskodás rendszere  
 

A patrimoniális berendezkedésben az uralkodó volt az abszolút döntéshozó, ezzel 

együtt a legfőbb bírói hatalom is az ő kezében összpontosult. Ezt eredetileg közvetlenül 

gyakorolta, azaz bármelyik alattvalója közvetlenül elé járulhatott panaszt tenni, annak 

tudatában, hogy az uralkodó ott helyben meghozza ítéletét. A Nesri által lejegyzett fenti 

jelenet előképe ennek a mechanizmusnak. A panasz beterjesztése és annak kezelése az 

egyén és az államszervezet közvetlen, elsődleges találkozási pontjának tekinthető. Az 

alattvalók egymás közti ellentéteiben, keletkezzen az a termelő alattvalók között vagy a rá 

ruházott delegált hatalommal visszaélő tisztségviselő és az egyszerű rája között, az 

államhatalom meghatározott intézményei voltak illetékesek igazságot tenni. A panasztétel 

gyakorlata a társadalmi hierarchia legmagasabb fokán álló uralkodó és az akár a 

legalacsonyabb rétegekből érkező alattvaló közötti interakcióként kulcsfontosságú és 

pótolhatatlan intézmény volt a centralizált oszmán államszervezetben, amely fenntartotta a 

lehetőséget az alattvalók helyzetének és a tartományi életnek a folyamatos ellenőrzésére, 

és hiteles visszajelzést biztosított a vidéki tisztviselők működéséről, fölöttük is 

megteremtve ezzel a kontroll lehetőségét.   

Nizám ül-Mulk, a Szeldzsuk Birodalom szultánjait, Alp Arszlánt (1063-1072), majd 

utódját, Malik sahot (1072-1092) szolgáló vezír a perzsa államvezetési tapasztalatokat 

átmentő államelméleti munkájában hivatkozik a régi perzsa uralkodókra, akik hetente két 

napon fogadták kárvallott alattvalóikat, hogy panasztételüket közvetlenül meghallgatva 

személyesen, helyben ítélkezzenek. A szerző ezt a módszert nemcsak az elnyomás és a 

jogtiprás visszaszorításának, hanem egyszersmind a tartományi viszonyok központi 

ellenőrzésének legeredményesebb eszközeként ajánlja az uralkodó figyelmébe.31 Az 

Oszmán későbbi leszármazottairól szóló beszámolók tanúsága szerint ez a gyakorlat 

legalábbis az oszmán történelem klasszikus korszakában a szultán legfontosabb 

tevékenységei közé tartozott.32 A 16. század derekán megírt értekezésében Lütfi pasa, 

egykori nagyvezír leszögezi, hogy az uralkodónak személyesen kell kihallgatnia a hozzá 

folyamodó panaszosokat.33 

                                                 
31 Siyar al-Mulūk of Nizām al-Mulk, 14.  
32 Şevkiye İnalcık, İbn Hâcer’de, 192. 
33 Âsafnâme, 22.  
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A királytükrök által támasztott követelmények mellett a közfelfogás szerint is az 

uralkodó személye volt a földi igazságosság és az oltalom legfőbb forrása, akitől mint 

páratlan hatalmú, felettes nélküli tényezőtől az alattvalók joggal várhatták, hogy 

részrehajlás nélkül mondjon ítéletet ügyükben.34 Ez az oszmán intézményrendszerre is 

hatást gyakorolt. 1630-ban írt művében Ibrahim szultánnak írt tanácsai közt Kocsi bég a 

szultánhoz benyújtott alattvalói panaszok kezelésének módját illetően részletes 

javaslatokkal állt elő: 

 „Boldogságos szultánom! Amikor beadványt kívánnak átadni, a kapUőrök 

szolgálattevőjének parancsold meg, hogy vegye át azokat. Bármennyit nyújtsanak be, 

gyűjtsd össze őket. Amikor betérsz a felséges palotába, egyenként olvasd el, majd egy 

helyre téve azokat, lepecsételve küldd el szolgádnak, a vezírnek s nemes parancsban 

utasítsd: «... néhány kérvényt nyújtottak felséges kengyelemhez, ezeket hozzád 

továbbítottam. A beterjesztőket találd meg, hallgasd meg kéréseiket, tégy igazságot 

ügyükben, nehogy ismét felséges kengyelemhez kelljen panaszra járulniuk.»” 35   

E javaslat aligha valamiféle intézményi újítás szellemében, mint inkább a meglévő 

gyakorlat fenntartására, felelevenítésére való figyelemfelkeltésként kívánkozott az 

értekezés lapjaira. Egyúttal annak a vélekedésnek adott hangot, hogy a 17. század első 

felében a díván munkájában közvetlen szerepet már alig vállaló szultánnak változatlanul 

szükséges közvetlen tudomást szereznie alattvalói viselt dolgairól még akkor is, ha az 

igazságtétel a gyakorlatban abszolút helyettesére (vekil-i mutlak), a nagyvezírre hárul. 

Ebben a Nizám ül-Mulk által is megfogalmazott eszményt, az alattvalók és az uralkodó 

közötti, az állam stabilitásának zálogát jelentő közvetlen érintkezés intézményes 

fenntartását visszhangozza.  

A szultán – és kialakulása után a birodalmi tanács – elvben minden alattvaló 

beterjesztését és panaszát illetően továbbra is ítélkezett, azaz megfordítva: minden 

alattvalónak joga volt a szultán elé járulni, ha jogsérelem érte.36 A gyakorlatban ez 

természetesen kivitelezhetetlen volt, hiszen a birodalom roppant kiterjedése és népessége 

miatt igen szűk fizikai korlátai voltak az uralkodó és a tanács elérhetőségének. Fontos 

megjegyezni, hogy a szultán, illetőleg a birodalmi tanács elé járulás lehetősége elviekben 

mindig nyitva maradt, még ha ezzel nem élhetett is az alattvalók zöme, ezt az általunk 

elemzett panasz-jegyzőkönyvek bejegyzései is tanúsítják. Azt pedig több példa bizonyítja, 

                                                 
34 Halil İnalcık, Şikâyet hakkı: carz-i hâl ve carz-i mahzarlar. Osmanlı Araştırmaları 7–8 (1988), 33. 
35 Ali Kemalî Aksüt (haz.), Koçi bey risalesi, İstanbul, 1939, 121. 
36 İnalcık, Şikâyet hakkı, 33.   
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hogy a lakosság az uralkodóra mint elsődleges és legautentikusabb jogforrásra tekintett, 

még a birodalmi bürokrácia kiteljesedését és a szultán személyének a néptől való 

állítólagos eltávolodását követően is, illetőleg, hogy a szultán változatlanul 

megközelíthető volt a panaszaikkal elé járuló kisemberek számára. Több török és nyugati 

beszámoló is árnyalja azt az állítást, amely szerint az oszmán állam dinamikus 

terjeszkedése, birodalommá fejlődése s ezzel párhuzamosan az uralkodói szerepfelfogás 

változása során a szultán személye egyre inkább elkülönült az alattvalóktól, számukra 

szinte megközelíthetetlenné vált.37 Az isztambuli népnek szokásszerű alkalmak 

kínálkoztak, hogy láthassa, netán panaszaival felkeresse az uralkodót, a kérvények, 

sirámok célba juttatása pusztán a földrajzi közelség okán a fővárosban élők részére volt a 

legegyszerűbb.38 Erre a pénteki ima a legjellemzőbb példa, ahol a szultán láthatósága, 

megjelenése a főváros lakossága részéről természetes elvárás, sőt magától értetődő dolog 

volt,39 de a történelmi hagyomány szerint a szultán megközelítésére elvben szinte minden 

olyan alkalom lehetőséget kínált, amikor elhagyta rezidenciáját (vadászat, szabadtéri 

pihenés, szent helyek látogatása stb.).40  

Mindemellett kétségtelen, hogy a birodalom dinamikus növekedése, ezzel 

párhuzamosan a szultáni hatalom „légiesülése” és a bürokrácia ezeket követő fejlődése 

következtében az uralkodó igazságosztó funkcióját – akárcsak a döntéshozatal egyéb 

területein – egyre inkább áttételesen gyakorolta.  

1.2.1  A szultáni tanács 
 

Az államhatalom egyik legfontosabb feladatköre volt a fennhatósága alatt élők 

biztonságának, az alattvalók vagyoni és személyi védelmének biztosítása, amelyet az 

állam megfelelő működésének fent részletezett, jól felfogott feltételeként értelmeztek. A 

törvényesség fenntartásának minden időben és társadalomban elengedhetetlen eszköze a 

panasztétel lehetőségének intézményes biztosítása. A hatalmas méretű Oszmán 

                                                 
37 Halil İnalcık–Donald Quataert (eds.), An economic and social history of the Ottoman Empire. Cambridge, 
1994, 616–618. A fenti hivatkozások mellett lásd még Paul Rycaut, The History of the present state of the 
Ottoman Empire containing the maxims of the Turkish polity, the most material points of the mahometan 
religion, their sects and heresies, their convents and religious votaries. London, 1682, 84. 
38 Mehmet İpsirli, Arzuhal. TDVİA, vol. 3, İstanbul, 1991, 448. A sikájet defterikben rendre kiugró az 
isztambuli vonatkozású bejegyzések száma. A panaszosok földrajzi helyzete, vagyis a parancsok illetékességi 
helye illetve mennyiségi megoszlása közötti összefüggést alább tárgyalom.  
39 Ebru Boyar–Kate Fleet, A social history of Ottoman Istanbul. Cambridge, 2010, 31–33. 
40 İpsirli, Arzuhal, 447. Ahmet Mumcu, Hukuksal ve siyasal karar organı olarak Divan-ı Hümayun. Ankara, 
1986, 97–98. 
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Birodalomban e funkció központi szerve a birodalmi tanács, tartományi intézményei pedig 

elsősorban a kádi-hivatalok, másrészt a tartományi kormányzók tanácsai voltak. 

Az Oszmán Birodalom legfőbb döntéshozó szerve a szultáni tanács, azaz a díván 

volt. A szeldzsuk állam által örökölt és átörökített perzsa eredetű intézmény oszmán 

változata kifejlődésének pontos körülményei nem teljesen ismertek, ám a 14. század 

második felében már bizonyosan kialakult annak klasszikus szerkezete. A tanács II. 

Mehmed (1451–1481) uralkodása idején nyerte el klasszikus formáját, és ekkor kapta a 

továbbiakban is használatos hivatalos nevét (Nagyúri tanács – Divan-i hümayun) is.41 A 

díván fejlődése, működési rendjének változásai híven tükrözik az oszmán központi 

hatalomgyakorlás differenciálódásának állomásait. A 16. század második feléig a 

testületet többnyire személyesen a szultán irányította, ám az elnöklés a gyakorlatban egyre 

inkább az uralkodó abszolút helyettesének, a nagyvezírnek a feladatává vált. II. Mehmed a 

történeti hagyomány szerint egy függöny (perde) mögül, majd egy ebből a célból 

létrehozott, ráccsal fedett ablakocskán keresztül követte az ülések zajlását, míg végül – 

hagyományosan I. Szülejmán szultán uralkodásától kezdve – az uralkodó általában távol 

maradt a tanácskozásoktól.42 A tanácstagok a fontos, szultáni jóváhagyást igénylő ügyeket 

felterjesztették az uralkodónak, illetőleg beszámoltak az ügyvitelről. Ezt a célt szolgálták a 

kihallgatási alkalmak (arz günleri), amelyek száma a 15. század végétől a 16. század 

végéig heti négyről kettőre csökkent.43 

A díván-ülések gyakorisága is fokozatosan mérséklődött. Ha hihetünk II. Mehmed 

törvénykönyvének, a 15. század második felében a tanács még naponta és általában 

délelőttönként ülésezett.44 A 16. század folyamán a tanácstagok már csak hetente négy-öt 

alkalommal gyűltek össze. Uzunçarşılı megállapítása szerint az ülések rendszerességére 

ekkor már az általános dekrétumok másolatait tartalmazó iktatókönyvek, az ún. mühimme 

defterik bejegyzéseiben olvasható dátumok is támpontként szolgálnak. Eszerint például az 

1554. és 1565. évben a tanácskozásokra rendszertelen időközönként, hetente egy-két nap, 

de esetenként minden nap sor került.45  

Vizsgált korszakunkban, a 17. század második felében a szultáni tanács általában 

négy egymást követő napon, szombaton, vasárnap, hétfőn, és kedden ülésezett, illetőleg a 
                                                 

41 Mumcu, Hukuksal, 21–39; Uő., Dîvân-ı Hümâyûn. TDVİA, vol. 9, İstanbul, 1994, 430–432.  
42 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin merkez ve bahriye taşkilâtı. Ankara, 1988, 36–38. 
43 Uzunçarşılı, Merkez, 3–4. A nagyvezíri felterjesztés intézményesülésére, fejlődésére ld.: Fodor Pál, 
Szultán, birodalmi tanács, nagyvezír. Változások az oszmán hatalmi elitben és a nagyvezíri előterjesztés 
kialakulása. In: Uő., A szultán és az aranyalma. Budapest, 2001, 45–66. 
44 Ahmet Akgündüz, Osmanlı kanunnameleri ve hukukî tahlilleri I. Fatih devri kanunnameleri. İstanbul, 
1990, 326.   
45 Uzunçarşılı, Merkez, 3. 
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szultáni kihallgatásokra szánt két napot is fenntartották.46 Az államügyek és azon belül a 

panaszkezelés ügyvitelét az ekkor már működő párhuzamos tanácsülések is bonyolították. 

Ezekről később esik szó. 

  

A tanácstagok összetétele időről időre változott, de az elnöki szerepet betöltő 

nagyvezír mellett a díván állandó tagjai közé tartozott a katonai bíráskodás két 

csúcsszereplője, a ruméliai és a rangban alatta álló anatóliai kádiaszker, a két fő pénzügyi 

vezető, azaz az anatóliai és a ruméliai defterdár, a kancellári hatáskörrel rendelkező 

nisándzsi és az ún. kupolavezírek (kubbealtı vezirleri), akiknek létszáma három és hét 

között ingadozott.47 A díván tagjai konzultatív jogkörrel bírtak, egyúttal a 

döntéshozatalhoz szükséges eltérő kompetenciákat is megjelenítették – így például a 

bíráskodás területén a kádiaszker, a gazdasági ügyekben a defterdárok voltak illetékesek.    

Az eddigiekben említett tagok mellett később a birodalom legfőbb tisztségviselői 

közül továbbiak is részt vehettek a díván tanácskozásain. A janicsárság főtisztje, a janicsár 

aga, illetőleg a flottaparancsnok, a kapudán pasa, amennyiben vezíri rangot szerzett, e 

minőségükben a tanácstagok között foglalhattak helyet.48 Egy másik adat szerint 1536-ban 

– amennyiben a központban tartózkodott – a ruméliai beglerbég is részt vehetett a díván 

ülésein, bár nem tudni, milyen jogkörrel.49  

A tanácstagokon kívül a díván munkáját további szervek segítették. A rendelet-

kibocsátás technikai feltételeit, a parancsok szövegének rögzítését és iktatását a 

kancellária végezte. Ez az intézmény a nisándzsi felügyelete alatt működött, gyakorlati 

irányítása azonban a főírnok, a reiszülküttáb feladata volt.50 A parancsok célbajuttatását a 

csausbasi által vezetett állami ügynökök testülete, a csausok csoportja biztosította.51   

A kancellária további, egy-egy főtisztviselő (kesedar) által vezetett alosztályra 

tagolódott, ezek közül az egyik (beğlikçi kalemi) volt felelős a dívánban megtárgyalt 

ügyekben kelt általános parancsok iktatásáért és kiküldéséért, s itt iktatták defterekbe a 

panaszbeadványok nyomán kelt határozatokat is.52 Az osztályt vezető beğlikçi egyben a 

reiszülküttáb különleges titkára volt, és az azonos elnevezésű, vezetése alá tartozó 

                                                 
46 Uo. 4. 
47 Mumcu, Hukuksal, 44–46. Egy adat 1603-ban nyolc kupolavezírről számol be. Uzunçarşılı, Merkez, 190. 
48 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti teşkilatından kapıkulu ocakları. Ankara, 1943, 181–182, és 
Mumcu, Hukuksal, 52–55. 
49 Káldy-Nagy Gyula, Szulejmán. Budapest, 1974, 110–111. 
50 Mumcu, Hukuksal, 66. 
51 Ez azonban csak részben áll a panasz-beadványokra kiállított parancsokra, amelyeket általában a 
személyesen megjelenő kérvényező kezébe adtak. A kérvényezés módozatait a 3. fejezetben tárgyalom.  
52 Yusuf Halaçoğlu, XIV–XVII. yüzyıllarda Osmanlılarda devlet teşkilâtı ve sosyal yapı. Ankara 1991, 19–20. 
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kancelláriai osztály mellett további három részleget felügyelt.53 Jelenlegi ismereteink 

alapján a díván kancelláriájához tartozó osztályokon belül a 17. század derekán jött létre a 

panaszos ügyek kezelésére, a velük kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzésére 

külön osztályként a „panaszok titkársága” (şikayet kalemi).54 A díván munkájának 

adminisztratív feladatai a beterjesztések megszövegezésétől kezdve a rendeletek papírra 

vetéséig és iktatásáig az írnokok (katib tbsz. küttab) fenti ügyosztályok szerint is tagolt, 

népes csoportjaira hárultak.55 A beterjesztés folyamatának megértése szempontjából sem 

közömbös a díván-írnokok (divan-i hümayun katibleri) valamint az úgynevezett parancs-

írnokok (ahkam katibleri vagy hükm katibleri) közötti világos különbségtétel.56 Bár nehéz 

volna pontosan körülírni e két csoport feladatkörét, egy őket emlegető utalás alapján arra 

következtethetünk, hogy utóbbiak tiszte volt a kérvényezők ügyét-baját kellő tömörséggel 

megfogalmazni és megfelelő, benyújtható formában papírra vetni.57  

A díván állandó helyszíne az oszmán hódítással párhuzamosan a birodalmi 

székhellyel együtt változott. 1525-től, az isztambuli Topkapi palota második udvarának 

kiépülése után, általában az erre a célra itt kialakított díszes és nevezetes tanácsteremben 

zajlottak az ülések.58 Ezzel együtt a birodalmi tanács távolról sem volt helyhez kötött 

intézmény. A tanácskozások a szultán, illetőleg a nagyvezír hadjárat vagy más okból 

fakadó távolléte során sem maradtak el: a birodalom vezetői útjuk különböző állomásain 

rendszeresen tartottak tanácsüléseket. Az oszmán udvar ezenkívül előszeretettel 

tartózkodott hosszabb-rövidebb ideig az Isztambulhoz közeli „második fővárosban”, 

Edirnében, így – mint látni fogjuk – az itt „levezényelt” dívánok határozatai is több deftert 

alkotnak.59  

Az oszmán államszervezet e csúcsintézménye volt hivatott tanácskozni és döntést 

hozni a birodalmat érintő legfontosabb katonai, politikai kérdésektől kezdve egészen a 

legjelentéktelenebbnek tetsző törvénysértésekig terjedő ügyekben, tehát a birodalmi 

                                                 
53 Uzunçarşılı, Merkez, 39–42. 
54 A levéltári katalógus leírása, nyilvánvalóan az elsőként ismert és nyilvántartott sikájet defteri keltezéséből 
kiindulva az 1649. évet (Hidzsra szerint 1059.) jelöli meg ennek időpontjaként. Az időponttal kapcsolatos 
aggályokra a defter-típusok megkülönböztetésével kapcsolatos kérdéseknél még utalok. Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi rehberi, Ankara 1992, 304. Az azonos címen megjelent katalógusok különböző kiadásainak neve a 
továbbiakban: BOAr.   
55 Ezek létszámáról nem állnak rendelkezésre pontos adatok. Fodor a 17. század derekáig legfeljebb 350 főre 
becsüli a központi hivatalokban foglalkoztatott írnokok számát. Ld.: Fodor Pál, „Minden helynek meg kell 
legyen a maga farkasa”. Írnoki szerepek a klasszikus oszmán korban. Keletkutatás 2008 tavasz-ősz, 39–51, 
különösen 40–41. 
56 Uzunçarşılı, Merkez, 48–49. 
57 Yaşar Yücel (yay.), Osmanlı devlet düzenine ait metinler II., Kitâbu mesâlihi’l-müslîmîn ve menâfi’i’l-
mü’minîn. Ankara, 1980, 38–39. 
58 Káldy-Nagy, Szulejmán, 111. 
59 Boyar – Fleet, A social history, 33 
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jelentőségű kérdéseket érintő döntéshozatal mellett e szervnek volt egy ennél eredetibb, 

ősibb funkciója: a hozzá forduló alattvalók ügyeiben igazságot tenni. A közfelfogás 

szerint az uralkodót abszolút hatalma és – elvileg – ebből fakadó pártatlansága tette a 

földön a méltányos ítélkezés legfőbb letéteményesévé.60   

A tanácsban hozott minden rendeletre úgy kellett tekinteni, mint a szultán közvetlen 

parancsára, attól függetlenül, hogy az adott ügy tárgyalásán az uralkodó személyesen részt 

vett-e vagy sem. Ezeket a rendeleteket az egykorú források és a szakirodalom is 

fermánnak (ferman) nevezi, noha formai értelemben a dekrétumok több kategóriába 

sorolhatók: náme (name), hüküm (hükm) vagy berát (berat).61  

A tanácskozás menetéről szintén kevés biztos adat maradt fenn. Bizonyos, hogy a 

nagyobb jelentőségű államügyek tárgyalása megelőzte azoknak az alacsonyabb prioritású 

eseteknek a megvitatását, amelyek közé például az alattvalók panaszbeadványai is 

sorolhatók.62 Amennyiben a tanácsban terítékre kerülő ügy előzménye egy válaszra, 

ítéletre váró beterjesztés – a panaszbeadványok mind ilyenek –, a kérvény szövegét az 

ezzel megbízott titkár (tezkereci) a díván tagok előtt hangosan felolvasta, a nagyvezír által 

megfogalmazott döntést pedig a kérvény felső sarkára rögzítették, majd a kérvény és a 

rajta olvasható, sokszor néhány szóból álló határozat szövege alapján állították ki a 

végleges parancsot. Ha a per jogi feltételei – elsősorban a panaszos és a vádlott egyidejű 

jelenléte – adottak voltak, a dívánban az érintettek kihallgatása után sor kerülhetett a 

közvetlen ítélethozatalra, sőt, adott esetben az ítélet azonnali végrehajtására (akár az elítélt 

kivégzésére) is. Vallásjogot érintő kérdésekben a nagyvezír a ruméliai kádiaszker elé 

utalta az ítélethozatalt, míg a szintén tanácstag anatóliai kádiaszker saját illetékességi 

körébe tartozó ügyekben, vagy a nagyvezír külön rendelkezésére a ruméliai főbíró 

távollétében, őt helyettesítve ítélkezhetett.63 Úgy tűnik, a helyben megtárgyalt és 

végrehajtott ítélettel lezárt ügyek a rendeleteket őrző defterekbe nem kerültek be.64 

A központi döntéshozatal szervezetére háruló feladatok és kihívások gyarapodása, 

sokfélesége nemcsak a szultáni tanácson belül kényszerítette ki a hatáskörök és feladatok 

differenciálását. A dívánban zajló tanácskozás hatékony kiegészítésére külön, részleges 

hatáskörrel bíró tanácsüléseket vezettek be, amelyek többé-kevésbé rendszeressé váltak. 

                                                 
60 İnalcık, Adâletnâmeler, 49.  
61 Tayyib Gökbilgin, Osmanlı paleografya ve diplomatik ilmi. İstanbul, 1992, 54. és Mumcu, Hukuksal, 128. 
62 Uzunçarşılı, Merkez, 21. 
63 Mehmet İpşirli, Kazasker. TDVİA, vol. 25. Ankara, 2002, 140–143; Uzunçarşılı, Merkez, 22–23, 232; II. 
Mehmed kódexe rögzíti a tanácstagoknak a különböző ügytípusokra vonatkozó döntéshozatali 
kompetenciáját. Ld.: Akgündüz, Osmanlı kanunnameleri, 322. 
64 Vö. Mumcu, Hukuksal, 99–103. 
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Ezek közül legnevezetesebb a nagyvezír szállásán összegyűlő tanács (ikindi divanı), ahol 

a szultáni hozzájárulást nem igénylő, a rendes tanácsülés napirendjéről kiszorult ügyek 

kerültek terítékre. Hasonló, a nagyvezír elnökletével zajló jogszolgáltató intézmények 

voltak a szerdai és pénteki dívánok (çarşamba divanı, cuma divanı) is,65 de nemcsak a 

nagyvezír, hanem a legfőbb bírói posztot birtokló ruméliai kádiaszker is tartott saját 

tanácsüléseket, ahol általános igazságszolgáltatási és ítélkezési jogkörét gyakorolta.66 

Megemlítendő, hogy a szultáni tanácson és a tanácstagok saját tanácsülésein kívül a 

tartományi kormányzók, a beglerbégek dívánjain is napirendre kerültek és határozattal 

zárultak olyan helyi illetőségű ügyek, amelyek nem igényeltek kifejezetten vallásjogi 

döntést.  

A muszlim hagyományok szerint formálódó oszmán államberendezkedésben a 

szultáni tanács a legfőbb jogorvoslati szervként, a helyi bíróságok, a kádi-hivatalok 

fellebbviteli fórumaként szolgált, ahol az első fokon hozott jogi döntést felülvizsgálhatták, 

érvényteleníthették, illetőleg megerősíthették.67  

Minthogy a sikájet defterik megjelenése a legfőbb döntéshozatali szerv és az 

igazságszolgáltatás alapvető intézményeként működő lokális bíróságok, azaz a kádi-

hivatalok közötti viszony és feladatmegosztás kérdéskörét is mélyen érintik, az 

alábbiakban szükséges röviden kitérni a kádi-hivatalok működésére, feladatkörére is. 

Annál is inkább fontos ez, hiszen a központi panaszkezelésnek az a mechanizmusa, 

amelyet a 17. századi sikájet defterik dokumentálnak, elválaszthatatlan a helyi 

jogszolgáltatástól.  

 

1.2.2  A kádi-hivatalok 
 

A kádi az iszlám jog, a seriat alapján volt hivatott és jogosult a körzetébe, a kazába 

(kaza) tartozó személyek vitás ügyeiben ítéletet hozni. Ennek jogi fórumai a seriat 

törvényszékek voltak. Ismeretes, hogy a muszlim jogrendszerre épülő oszmán államban a 

kezdetektől egészen a 19. századi reformkorszak, a Tanzimát koráig, az 1840-es évekig 

                                                 
65 Uzunçarşılı, Merkez, 136–140. 
66 Aydın, Türk hukuk, 88.; Cornel H. Fleischer, Bureaucrat and intellectual in the Ottoman Empire. The 
historian Mustafa Âli (1541–1600). Princeton, 1986, 32.  
67 Akgündüz, Osmanlı kanunnâmeleri, 208–209. 
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terjedően az igazságszolgáltatás e helyi intézményei voltak a muszlim bíráskodás 

kizárólagos színterei.68  

A kádi az oszmán állami szervektől, tartományi tisztségviselőktől (beglerbég, 

szandzsákbég) függetlenül, optimális esetben azokkal együttműködésben tevékenykedett. 

Kizárólag a központhoz, illetőleg az őt kinevező kádiaszkerhez vagy a muszlim vallásjogi 

elit csúcshivatalát betöltő sejhüliszlámhoz fűzte tényleges jogviszony, ám a kinevezés és 

letétel ügyét leszámítva ezek sem rendelkeztek valódi felügyeleti jogosítvánnyal a kádik 

vonatkozásában.69 Rajtuk kívül más közigazgatási szereplőnek nem volt illetékessége a 

kádit tekintve. Kinevezését az uralkodótól kapott beiktató oklevél (berat) hitelesítette.70  

A bírák hivatali autonómiájának látszólag ellentmond a nagyvezír által elnökölt 

szultáni tanács igazságszolgáltatási jogköre, ám a kádik tényleges hivatali autonómiáját 

hangoztató források ezt azzal magyarázzák, hogy jogi kérdésekben nem személyesen az 

elnöklő nagyvezír döntött, illetve hozott ítéletet, hanem e legfőbb döntéshozatali szerv 

állandó tagjaiként a ruméliai, esetleg az anatóliai kádiaszker vagy az isztambuli kádi.71  

A kádi-hivatal jogállásában kettősség figyelhető meg. Egyrészt, mint ahogyan az 

előzményeiként, példáiként szolgáló korábbi muszlim birodalmakban, az Oszmán 

Birodalomban sem különült el a vallásjog, a seriat (şeriat) és az uralkodó diszkrecionális 

jogából eredő, a szokásjog szerint fejlődő törvények (kanun) alapján történő ítélkezés.72 E 

két, egymással párhuzamosan érvényes jogrend alapján helyi szinten egyaránt a kádi 

bíráskodott.73 A pozíció kettőssége másrészt abban állt, hogy miközben az állam katonai-

közigazgatási tisztviselőivel (ehl-i örf) elvben semmiféle alá-fölérendeltségi viszonyba 
                                                 

68 Osmanlı Devleti’nde kadı. TDVİA, vol. 24, İstanbul, 2001, 72. 
69 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin iktisadî ve içtimaî tarihi, vol. 2, Ankara, 1971, 60–61. 
70 A kinevezésnek a hivatali jegyzőkönyvben (ruzname defteri) is szerepelnie kellett, különben a berát 
érvénytelennek minősült. Ld.: İlber Ortaylı, Osmanlı kadısı. Atatürk Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dergisi 30 (1975), 121. és fent idézett cikke: Osmanlı Devleti’nde kadı, 69–73. 
71 M. Âkif Aydın, Türk Hukuk Tarihi. İstanbul, 2010, 79; İpşirli, Kadıasker, 141. 
72 Imber, Ebu’s-Su`ud, 24–25. Az oszmán jogrendszer kettőssége, azaz egyfelől a vallásjog, amelynek a 
muszlim kinyilatkoztatás forrásai alapján történő értelmezése, „kikutatása” kizárólag a vallásjog tudósainak 
monopóliuma volt, másfelől az uralkodó szuverén hatalmán alapuló, elvben a vallásjogot kiegészítő, 
szekuláris törvények és az ezekben érvényesülő szokásjog (örf) egymás mellett élése kapcsán a szultáni 
tanács és a kádi hivatalok jogviszonya vitatott területnek számít. Az álláspontok egyik szélén a szultáni rend 
abszolút hatalmát és az oszmán jogrendszernek ezen autokratikus szultáni hatalomból való eredeztetését, azaz 
örfi jellegét hangsúlyozó szerzők állnak. Például Halil İnalcık, Suleiman the lawgiver and the Ottoman law. 
Archivum Ottomanicum 1 (1969), 105–138.; Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğu’nda teşkilat ve 
müesseselerin şerliği meselesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 11/3-4 (1945), 203–224; 
Uriel Heyd, Studies in Ottoman criminal law. Oxford, 1973. A vallásjog alárendelt helyzetére ld.: Fleischer, 
Bureaucrat, 261–267. Ezzel szemben az ellentábor a vallásjog érvényesülésének többé-kevésbé 
kifogástalanul működő példájaként igyekszik beállítani az oszmán rendszert. E vélemény legerőteljesebb 
hangoztatója Ahmet Akgündüz. Akgündüz, Osmanlı kanunnameleri I., 41–77. Ld. még: Osman Özbilgen, 
Osmanlı hukukunun yapısı. İstanbul, 1985, különösen 43–45, 63.  
73 Aydın, Türk hukuk, 80. 
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nem került, a bíráskodás feladatkörén messze túlmutató, közigazgatási funkciókat is 

ellátott, s ilyen minőségében mégiscsak az oszmán „polgári” és katonai közigazgatás 

egyik kulcsfigurájává vált. Az adószedés felügyeletétől, a súly- és árellenőrzéstől kezdve a 

jegyzői feladatokon át a hadsereg utánpótlásával, logisztikai teendőivel kapcsolatos 

feladatokig terjedően a mai értelemben széleskörű helyhatósági feladatkört töltött be, a 

központ kinyújtott kezeként működött.74 A kádi-hivataloknak ez a közvetlen központi 

függése és hagyományosan sokoldalú hivatása tette őket a 16. század végén kezdődő 

válságban a tartományi hatalmi tényezők feletti ellenőrzési képességét megőrizni törekvő 

központi hatalom alapvető támaszaivá.75  

A muszlim jog szabályai szerint a törvény feltárása (ictihad) a muszlim jogtudósok 

egyéni kötelezettségei közé tartozik (farz ayn). Ebből az elvből következik, hogy a kádi 

egyedül hozott ítéletet,76 munkáját azonban több állandó tisztviselő és alkalmi segítő 

támogatta. Ezek között elsőként a kádi egyes feladatokra kijelölt helyettesét, a náibot kell 

megemlítenünk, akinek hatásköre mindenekelőtt abban különbözött a kádiétól, hogy 

ítéletet nem hozhatott.77 A náibok a 17. századra jellemzővé vált gyakorlat szerint 

többnyire olyan, általában központtól távolabb eső bírói körzetekben (kaza) látták el 

hivatalukat, ahol ténylegesen nem volt jelen a kinevezett kádi.  

A törvényszék munkájában fontos szerepet játszó bírósági tanúk (şuhudü’l-udul 

vagy şuhudü’l-hal) szerepe a mai esküdtekéhez hasonlítható, azzal a jelentős 

különbséggel, hogy a kádi kizárólagos egyéni döntéshozatali jogköre miatt a jogi döntésre 

közvetlen befolyásuk nekik sem volt.78 Az általában helyi elöljárók közül válogatott, a 

vallásjogban több-kevesebb jártassággal bíró tekintélyesebb személyekből álló, többnyire 

5-6 fős alkalmi testület a per szem- és fültanújaként, puszta jelenlétével az igazságos, 

elfogulatlan jogalkalmazás biztosítéka volt a bíráskodó kádi döntéshozatala során. A tanúk 

szerepének fontosságára utal, hogy a parancsokon belül az előzetes beadvány 

hivatkozásaiban többször említik őket. A fentieken kívül a bíróságok fontos alkalmazottai 

voltak az írnokok, az örökösödési ügyben a muszlim jog előírásai szerint a kádi nevében 

                                                 
74 Akdağ, Türkiye’nin iktisadî ve içtimaî tarihi, 77. Vö. pl. konkrétan a denizli kádi-hivatal működésére 
vonatkozó adatokkal: Turan Gökçe, XVI ve XVII. yüzyıllarda Lâzkıyye (Denizli) kazâsı. Ankara, 2000, 
különösen 53–55.  
75 Metin Kunt, The sultan’s servants. The transformation of Ottoman provincial government, 1550–1650. 
New York, 1983, 23. 
76 Ortaylı, Osmanlı kadısı, 119; Aydın, Türk hukuk, 85–86. 
77 A náib általában a kádit segítő, ügyvivő közigazgatási megbízott. Ld. Mehmet İpşirli, Nâib. TDVİA, vol. 
32, İstanbul, 2006, 312–313. 
78 Ehhez lásd a kajszeri kádi jegyzőkönyvek tanulságairól: Ronald C. Jennings, Kadi, court, and legal 
procedure in 17th   c. Ottoman Kayseri. Studia Islamica 48 (1978), különösen 142–146; és Aydın, Türk hukuk, 
85–86. 
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eljáró hagyatéki biztos (kassam) és a perre beidézetteket kísérő hivatalnok (muhzır),79 és a 

bíróság rendjére ügyelő szolgák (hademe).80  

Amiképp a kádik is egy, a 15. századtól a 16. század közepéig egyre differenciáltabb 

hierarchikus rendbe illeszkedtek, a fontosabb központok rangosabb bírói posztjait 

(mevleviyet) már a 15. századtól megkülönböztették a többi kádi-hivataltól. A vallástudós 

társadalom hierarchiája és az előmenetel fokozatai Nagy Szülejmán idejétől, a 16. század 

derekától kezdve szilárdultak meg, s ekkor a mevleviyeteken belül is külön rangsor alakult 

ki, ami a kádik illetményében is tükröződött. Az alacsonyabb rangúnak számító hivatalok 

birtokosait 150–300, a legtekintélyesebbekét 500 akcse napidíj illette.81 E kiemelt bírósági 

központokat négy nagy csoportba osztották, amelyek egyszersmind a hivatali előmenetel 

különböző hierarchikus szintjeit is jelentették.82 Ugyanakkor fontos szabály volt, hogy az 

anatóliai, ruméliai és egyiptomi bírói pozíciók egymástól elkülönített rendszerben voltak 

betölthetők, azaz a posztok e három nagyobb egység határain átívelő váltogatására elvben 

nem volt lehetőség.83  

A posztokat időről-időre revideálták, ezek során újraszabták a kádi-hivatalok 

rendszerét, felülvizsgálták az egyes álláshelyek rangját és a hozzájuk rendelt 

illetményeket. Az egyik ilyen felülvizsgálat fennmaradt dokumentációja alapján a hivatali 

rendszer folyamatosan változó, ám részleteiben kevéssé ismert struktúrájának erőteljes 

tagoltságát találjuk. A szóban forgó 1667–1668. évre vonatkozó jegyzék, amelyet az 

akkori sejhüliszlám megbízásából a ruméliai kádiaszker, Abdülkadir Szinání efendi 

(1601–1674) készíttetett, többek között 12 rang és fizetésbeli osztályt különít el a ruméliai 

                                                 
79 Az aszkerí rendből kikerülő vádlottak beidézése a felettes tiszteken, pl. a janicsárok esetén a janicsár agán 
keresztül történt. Ez a gyakorlatban többször megnehezítette a vádlottak felelősségre vonását. Çağatay 
Uluçay, 18 ve 19. yüzyıllarda Saruhan’da eşkıyalık ve halk hareketleri. İstanbul, 1955, 66–67.  
80 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin ilmiye teşkilâtı, Ankara, 1984, 121–125; Abdülaziz Bayındır, 
İslâm muhakeme hukuku (Osmanlı devri uygulaması). İstanbul, 1986, 81. Továbbá a kádit segítő, illetőleg 
vele együttműködésben álló hivatalnokokról még részletesebben: Ronald C. Jennings, Kadi, court, and legal 
procedure in 17th   c. Ottoman Kayseri. Studia Islamica 48 (1978), 133–172, különösen 150-172.  
81 Fahri Unan, Mevleviyet. TDVİA, vol. 29. Ankara, 2004, 467–468. Vö. Halil İnalcık, Kazasker ruzamçe 
defterine göre kadılık. In: Halil İnalcık–Bülent Arı–Selim Aslantaş (eds.), Adâlet kitabı. Ankara, 2012, 121–
142, különösen 124–125. 
82 A négy csoport, rang szerint a hierarchia alsó szintjétől a csúcsig haladva és az ezekhez tartozó kazák 
nevei: 1.: Bagdad, Ajntáb, Bosznia, Erzurum, Maras, Tripolisz (Afrikában), Bejrut, Szivasz, Adana, Csankiri, 
és Ikónium, később Belgrád, Ruszcsuk (Rusze), Kütahja, Dijárbekir és Van is bekerült ebbe a csoportba. Itt 
letöltött szolgálati idejük lejárta után a kádik a következő szintre léphettek elő.  
2.: Galata, Izmir, Jeruzsálem, Aleppó, Tirhala, Tesszaloniki, később Ejüp, Üszküdár, Kréta, Szófia, 
Trapezunt.  
3.: Az „öt város” (Bilad-i Hamse) kategóriába az első szintre kerülése (1723) előtt Mekka, illetve eredetileg 
Bursza, és Edirne tartozott. Később Kairót és Damaszkuszt (Şam) is erre a rangra emelték, majd a 18. 
századtól Plovdivot (Filibe) is ide sorolták. 
4. A „szent városok” (Harameyn): Isztambul, Mekka, Medina. Vö. Ortaylı, Osmanlı kadısı, 122; Ortaylı, 
Osmanlı Devleti’nde kadı, 70; Unan, Mevleviyet, 467. 
83 Uzunçarşılı, İlmiye, 91. 
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kádiaszker alá tartozó hivatalok között és tételesen felsorolja a birodalom európai felén 

működő kádi-hivatalokat, szám szerint 386-ot.84 

A birodalomban működő kádi hivatalok pontos számát a körzetek változásai miatt is 

nehéz pontosan meghatározni. Az oszmán államgépezet tisztviselői karában általános 

egzisztenciális kiszolgáltatottság és létbizonytalanság, illetve ezek káros következményei 

nem hagyták érintetlenül a kádik pozícióját sem. A bírói hivatás időtartama a kisebb 

kazákban általában 20 hónap, a nagyobbakban többnyire egy év volt, de akadnak ettől 

eltérő esetek is. A hivatali idő ilyen rendkívülinek tetsző korlátozása elvben 

megakadályozhatta a kinevezettet abban, hogy a helyi lakossággal mélyebb kapcsolatba 

kerüljön s ezáltal hivatala ellátásához szükséges pártatlansága meginogjon.85 Ám a kádit 

hivatásának méltó betöltésére ösztönző körülmények elleni igazi csapás az állásvásárlás és 

az adóbérlet (iltizam) logikájának érvényesülése volt. A rövid hivatali idő, a 

bizonytalanság, a kinevezési illeték (berat resmi), másfelől a hivatallal járó eseti 

bevételek, mint például az örökség felosztásánál beszedhető összeg (resm-i kısmet) révén 

eleve a haszonszerzés szempontjai kerültek előtérbe, a náibokkal való osztozkodás és 

állásbérlet pedig a helyi lakosság kifosztására ösztönözte a pályázókat. A hivatal 

tekintélyének nem használt az a 16. század végétől megfigyelhető gyakorlat sem, hogy 

kisebb kazák összevonásával hoztak létre mevleviyetet, így teremtve jól jövedelmező állást 

az oda címzetes (payeli) kádiként kinevezett, ám a posztot (mansıb) ténylegesen be nem 

töltő vallásjogi személyeknek.86  

Ahogyan Fekete Lajos találóan megjegyzi, a helyi közigazgatási berendezkedés 

szinte pontos, kicsinyített mása volt az isztambuli központi kormányzatnak.87 Ez a 

hasonlat a panaszkezelés mechanizmusából kiindulva érvényes a díván és a kádi-hivatalok 

relációjában is. Mint ahogyan a dívánban hozott döntéseket defterekben iktatták, a kádi-

hivataloknak is megvolt a maguk iktatókönyvei. Ezeket şeriye sicili néven ismerjük.88 A 

központi kancelláriában vezetett defterekkel ellentétben a kádi-jegyzőkönyvek a hivatal 

sokrétű tevékenységi körébe tartozó valamennyi ügyhöz kapcsolódó dokumentációt 

őriznek, tehát például nemcsak ítéleteket (ilam), hanem a hivatal jegyzői feladatköréhez 

kapcsolódó bizonylatokat (hüccet), panaszbeadványokat, az adószedéssel kapcsolatos 

                                                 
84 M. Kemal Özergin, Rumeli kadılıkları’nda 1078 düzenlemesi. In: İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya armağan, 
Ankara, 1976, 251–309. 
85 Ortaylı, Osmanlı kadısı, 123.  
86 Unan, Mevleviyet, 468. 
87 Fekete Lajos, Párhuzam az isztambuli és budai török hivatali ügyvitel között. In: A Hódoltság török 
levéltári forrásainak nyomában (ed. Géza Dávid). Budapest, 1993, 3. 
88 Bayındır, İslâm muhakeme, 1–19. 
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nyilvántartásokat stb. Akárcsak a központi kancellária defterei közül, a 17. századi 

szidzsillekből is viszonylag kevés maradt fenn.  

A szultáni tanács jegyzőkönyveiben rögzített parancsok a Porta és a tartományi bírák 

közötti kapcsolatra annak minden (államigazgatási és igazságszolgáltatási) szegmensére 

kiterjedően világítanak rá. A sikájet defterik és a bevezetésüket megelőző évtizedek 

mühimme defterei arról tanúskodnak, hogy 17. század első felében a tartományi 

igazságszolgáltatás alapintézményei, azaz a kádi-hivatalok és a fellebbezési, felügyeleti 

csúcsszervként fölöttük álló birodalmi tanács közötti együttműködés minőségében komoly 

átalakulás állt be. Ennek fő jellemzője, hogy feltűnően megugrott a közvetlenül a díván 

elé járulók aránya, akik a helyi kádinál nem nyertek vagy eleve nem nála kerestek 

igazságos ítéletet.  

 

1.3  A panaszos ügyek kezelésében a 17. században bekövetkező változások 
oka: a klasszikus oszmán társadalom válsága 
 

A hatalmasra duzzadt birodalmat a 16. század derekától kezdve egyre erősebben 

érzékelhető gazdasági, társadalmi kihívások érték, amelyek lassan szétfeszítették azokat a 

klasszikus társadalmi és gazdasági kereteket, amelyeken belül az oszmán államalakulat 

addig működött. A 17. század hajnala előzményeit tekintve az előző évszázad közepéig 

visszanyúló fordulatot hozott az oszmán állam fejlődésében.  

Azt, hogy ennek a folyamatnak drámaiságát a kortársak közül sokan érzékelték, 

bizonyítják azon a 16–17. században készült politikaelméleti és államfilozófiai művek 

szerzői, akik e korszak kortárs politikai gondolkodóiként fogalmazták meg nézeteiket, 

diagnózissal és esetenként megoldási javaslatokkal is előállva. Ezen művek többségében 

az addig a dinasztikus propaganda szócsöveiként funkcionáló történeti művekben és 

elméleti-erkölcsi értekezésekben taglalt, az ideális társadalmi rendre, kormányzásra 

vonatkozó eszmények most különleges időszerűséget nyerve, a kegyetlen realitással 

ütköztetve jelentek meg, bár a szerzőknek a jövő kilátásait illetően sarkosan eltérő 

várakozásaik voltak.  

1.3.1 Kortárs értékelések 
 

E források a központi panaszkezelésben bekövetkező változások történeti 

előzményeire, hátterére fontos bepillantást nyújtanak. Minthogy e műveknek több 
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összefoglalása, feldolgozása is napvilágot látott, az alábbiakban elegendőnek tűnik 

röviden kitérni az ezekből kiolvasható főbb megállapításokra.89     

E 16–17. században élt szerzők többsége állami tisztségviselőként közvetlen 

tapasztalatokat szerezve az állam működésében végbement káros változásokról, 

ösztönözve érezte magát, hogy ezeket papírra vesse. A műfaj egyik klasszikus, fentebb 

idézett darabja a birodalom virágkorában napvilágot látott Asafnâme, Lütfi pasának, 

Szülejmán szultán kegyvesztett nagyvezírének munkája. Az övét még a 16. század végéig 

több, már a birodalomszerte tapasztalható súlyosabb válságjelenségekről beszámoló 

értekezés követte. Majd, ahogy időben előre haladunk, úgy válnak a tanácsok az elméleti 

erkölcsi útmutatások területéről indulva egyre konkrétabbakká és gyakorlatiasabbá, s a 17. 

század 30-as éveire egzakt kihívásokra reflektáló értekezésekkel találkozunk, amelyek 

egyúttal a krízis folyamatának mélyülését is tükrözik. Az 1620-as években, II. Oszmán 

uralkodásának idején napvilágot látott egyik leírás, majd Kocsi bég fentebb idézett 

memoranduma az államszervezet működésében mutatkozó káros tendenciák részletes 

leírását nyújtja.   

A 17. századi polihisztor, Musztafa ibn Abdalláh Hadzsi Halifa (Kátib Cselebi) az 

aktuális költségvetési deficit mélyebb okait kutatva írta meg értekezését (Desturü’l-amel fi 

ıslahü’l-halel, 1653), amelyben Ibn Haldún organikus hasonlatát adaptálva, az állam 

fejlődési fázisait az emberi test fejlődésének sajátosságaival párhuzamba állítva 

szemlélteti.90 Az ő következtetése szerint az Oszmán Birodalom a leszállóágba, azaz az 

öregkorba lépett, s amiként a test különböző részein, szervein, úgy az oszmán társadalom 

egyes, ezekkel párhuzamba állított csoportjain is az elégtelenség, esetleg a káros 

túlműködés (elő)jelei mutatkoznak.  

E művek többségének közös jellemzője a burkolt vagy – például Kocsi bég esetében 

– az egészen nyílt rendszerkritika,91 a kortárs jelenségeknek az idealizált múlt tükrében 

való értékelése. Emiatt aztán megoldási javaslataikban többnyire nem tudnak elszakadni 

az idealizált múlt, a szülejmáni fénykor ideájától, és rendre a múltbeli állapotok 

visszaállítására vagy általában a muszlim értékekhez, a vallás helyes útmutatásaihoz való 

                                                 
89 Bernard Lewis, Ottoman observers of Ottoman decline. Islamic Studies. Journal of the Central Institute of 
Islamic Research, Karachi 1 (1962):1, 71–87. A téma magyar összefoglalását lásd Fodor Pál fentebb idézett 
tanulmányában:  Állam és társadalom, 147–169.  
90 Katib Çelebi-i merhumun Desturü’l-amel li-ıslahü’l-halel nam eseri, [İstanbul], Tasvir-i Efkar matbaası, 
1280. 
91 Egy helyütt így figyelmeztet: „Ha az Iszlám Birodalmában egyetlen alattvalót egy cseppnyi igazságtalanság 
ér, az ítélet napján az uralkodókon és nem a főhivatalnokokon (vükela) kérik azt számon, s erre a Mindenható 
színe előtt nem lehet majd azt válaszolni, ’rájuk bíztam a parancsadást’…(azaz, a tisztviselő tette)”. Koçibey 
risalesi, 61. 
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visszatérésre szorítkoznak. Legtöbbjük az általuk számba vett jelenségek elszenvedői, 

károsultjai voltak, amiből egyenesen következett, hogy tapasztalataik alapján hajlamosak 

voltak a valóságosnál sötétebb képet festeni.92 Közös – és aligha meglepő – vonásuk 

továbbá, hogy a krízis okait és kezelési módozatait kizárólag a rendszeren belül keresték. 

Mindannyian felhívták a figyelmet az államszervezetben végbemenő erjedési 

folyamatra, azaz nehezményezték a hivatali rétegből kiinduló, korábban halálos bűnnek 

tekintett, most általánossá váló korrupciót,93 a szultán visszavonulását az államügyek 

közvetlen intézésétől,94 a nagyvezíri pozíció kiszolgáltatottságát és betöltőjének 

befolyásolhatóságát, az udvari kegyencek és a hárem erősödő befolyását, az állásvásárlás 

és a megélhetési hivatalvállalás elburjánzását, azaz a funkcionálisan tagolt társadalmi 

csoportok közötti egyensúly megbomlását.95 A szerzők hol általános, hol konkrétabb 

megoldási javaslatokkal is előálltak. Lütfi pasa az adóbérlet gyakorlatának 

visszaszorítását, reális, az állam és az alattvalók teherbíró képességét is figyelembevevő 

adókivetést, kisebb és ütőképesebb hadsereget, valamint a flotta fejlesztésének fontosságát 

hangsúlyozta. A rendszer megjobbítását illetően szkeptikus Kátib Cselebi a 

konszolidációhoz egyfajta katonai diktatúra bevezetését tartotta a legesélyesebb kiútnak. 

A társadalmi egyensúly felborulására és az államrend bázisának tekintett ráják 

kétségbeejtő helyzetére a 17. századi emlékírók közül is többen felhívták a figyelmet. 

Kocsi bég drámai megfogalmazása szerint „a ráják elnyomása és kizsigerelése soha, sehol 

és semmikor, semmilyen hatalom alatt nem volt ilyen mértékű”, s ezt a példátlan állami 

adóemeléseknek tulajdonítja, amelyre a mind nagyobb és mind költségesebb zsoldos 

alakulatok értelmetlen fenntartása érdekében kényszerül az állam.96 Egy másik értekezés 

névtelen szerzője – témánk szempontjából különösen értékes adalékot szolgáltatva – a 

panasztétel rögös útjának plasztikus és páratlanul életszerű leírásával ecseteli a szegény 

alattvalók hányattatását az isztambuli bürokrácia útvesztőjében.97 Eszerint a rája nemcsak 

példátlan elnyomásban élt, de az őt elvben alanyi jogon megillető igazságosság sem 

                                                 
92 Lewis, Ottoman observers, 83.; Rifaat Abou Hadj, The Ottoman nasihatname as a discourse over 
’morality’. In: Abdeljelil Temimi (ed.), Mélanges Professeur Robert Mantran. Tunis, 1988, 17–30. 
93 Âsafnâme, 15.; Kitâb-i müstetâb, 23-24.; Koçibey risalesi, 63. A pozíciók betöltésében az alkalmatlanok 
előtt utat nyitó megvesztegetés és az ennek következtében ellehetetlenülő ügyvitel kockázataira a krónikás is 
felhívja a figyelmet: Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî. Hazırlayan: Mehmed İpşirli. İstanbul, 1989, 
II., 511.    
94 Koçibey risalesi, 15, 82–83. 
95 Tarih-i Selânikî, II., 478–479; Koçibey risalesi, 17–18., Kunt, Sultan’s servants, 92. 
96Koçibey risalesi, 60-61. 
97 A fentebb már hivatkozott Mesâlihi’l-müslîmîn, 38–39. A mű vonatkozó részletével a későbbiekben 
részletesen foglalkozom. 
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érvényesült megfelelően, sőt általában a jogorvoslat gyakorlati lehetősége is rendkívül 

szűkösen állt rendelkezésére.  

 Egy 1703-ban írt hasonló, bár nem az uralkodónak, hanem a mindenkori 

nagyvezírnek címzett, a korábbiakhoz képest merőben általánosságokkal terhelt 

értekezésében az egykori defterdár is hosszan taglalja a rája sanyarú életkörülményeit, bár 

itt jobbára elméleti okfejtést olvashatunk. Az ő szemléletes hasonlata szerint a ráják 

túladóztatása a javakat halmozó hatalmi elit által hasonlatos egy olyan épülethez, amely 

alól az alapot kiássák és a tetőre hordják. A meggyengített alap ezután már nem fogja 

bírni a roppant súlyú tetőt, s az épület összeomlik.98 

 

1.3.2 Modern interpretációk  
 

E kortárs szerzők megállapításait, toposzait a hagyományos történelemszemlélet 

magáévá téve, azok erkölcsi megközelítését átvéve, a birodalom elhúzódó hanyatlási 

periódusaként összegezte a 17. századtól kibontakozó válságjelenségeket és azoknak 

társadalmi, illetve az állam működésére gyakorolt hatásait.99 A modern megközelítések 

azonban az Oszmán Birodalomban végbemenő folyamatokat globális összefüggésekbe 

emelték, és a válságjelenségekre adott válaszokat, a birodalom társadalmi, intézményi 

szerkezetében lezajló változásokat a központi kormányzat adekvát és sikeres 

válságkezelési lépéseiként értékelik, amelyek áldozatokkal jártak ugyan, de amelyek útján 

meglehetős sikerrel alkalmazkodtak az új körülményekhez.100 

A korszak fejleményeit interpretáló történészek többé-kevésbé megegyeznek abban, 

hogy az oszmán állam gazdasági válságba került, és egyre nyomasztóbb államháztartási 

gondokkal nézett szembe. Az ebben szerepet játszó külső tényezők (mint az ezüst 

Amerikából történő, sokszor emlegetett beáramlása,101 az európai hadügyi forradalom 

                                                 
98 Wright, Ottoman statecraft, 117.  
99 Bernard Lewis, Some reflections on the decline of the Ottoman Empire. Studia Islamica 9 (1958), 112–127. 
Lewis a 17. századi levéltári anyagban megfigyelhető állagromlást, hanyagabbá váló vonalvezetést és 
írásképet – sőt, a papír minőségét is – a hanyatlás egyik kifejeződéseként értékeli. Ld. még Ömer Lütfi 
Barkan, The price revolution of the sixteenth century: a turning point of the economic history of the Near-
East. International Journal of Middle East Studies 6 (1975), 3–28.  
100 Suraya Faroqhi, Crisis and Change 1590-1699. In: Halil İnalcık–Donald Quataert (eds.), An economic and 
social history of the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge, 1994, 413–414, 552–556, 565–572; Linda T. 
Darling, Ottoman fiscal administration: decline or adaptation? The Journal of European Economic History 26 
(1997):1, 157–179; Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, 22–54; Baki Tezcan, The second Ottoman Empire. 
Cambridge, 2010. 
101 Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, 59–63.  
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jelentette kihívás,102 éhínség, népességnövekedés),103 illetőleg a „kinőtt” rendszer belső 

okai (például az állandósuló, mind költségesebb katonai akciók104 és a megszállással járó 

terhek, a korlátozott számú hivatali birtokra aspiráló, egyre duzzadó hivatali 

társadalom,105 az állandósuló költségvetési deficit) jelentőségét a modern szerzők 

némiképp eltérően ítélik meg. Az utóbb Fodor Pál által összefoglalt és elemzett, egymást 

erősítő válságjelenségek hozzájárultak az állami bevételek relatív szűküléséhez, amelynek 

legközvetlenebb oka Fodor érvelése szerint az állam romló eltartó képessége mellett a 

mind több állást és bevételt igénylő katonai-hivatali réteg túlterjeszkedése volt.106  

 Hogy úrrá legyen a helyzeten, az állam a bevételek növelésének előbb ad hoc, majd 

fokozatosan intézményesülő módozataihoz folyamodott. Ennek része volt az ezüstpénz, az 

akcse rontása, fokozatos leértékelése,107 a katasztrális birtokösszeírások, a tahrír rendszer 

felszámolása108 s ezzel szoros összefüggésben az oszmán államszervezet addigi gerincét 

adó tímár-birtokrendszer fokozatos leépülése, visszaszorulása.109 A kényszerítő gazdasági 

helyzet és a gyors, minél kevesebb költséggel járó bevételhez jutás igénye az államot arra 

ösztönözte, hogy korábban gyakorolt funkcióit kiszervezze, monopóliumai egy részét 

értékesítse vagy bérbe adja. Ennek leglátványosabb példája az adóbérleti rendszer 

                                                 
102 A hadügyi forradalom jelentette kihívás következményeiről részletesen ld.: Halil İnalcık, Military and 
fiscal transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700. Archivum Ottomanicum 6 (1980), 283–337, az 
udvari zsoldosok egyre növekvő kiadásokat magával vonó gyarapodására és a tartományi szpáhik 
súlyvesztésére 288–297 és 311–313. 
103 Linda T. Darling, Revenue-raising and legitimacy. Tax collection and finance administration in the 
Ottoman empire, 1560-1660, Leiden – New York – Köln, 1996, 41–48. 
104 Például 1541-től kezdve a teljesen soha nem integrált magyarországi hódoltság fenntartása, majd az 1593-
ban kirobbanó tizenötéves háború, a jelentős ráfordítást, áldozatot követelő és kudarccal végződő megalomán 
katonai vállalkozások, mint a Don-Volga csatorna terve (ehhez lásd: Halil İnalcık, Osmanlı-Rus rekabetinin 
menşei ve Don-Volga kanalı teşebbüsü (1569). Belleten 12 (1948), 349–402 vagy a keleti végeken az 1595-ig 
elfoglalt hatalmas kiterjedésű területek, amelynek ellenőrzése iszonyatos ráfizetést jelentett a kincstárnak. 
(Erről Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, 43-47; Lewis, Ottoman observers, 77.) 
105 Darling, Fiscal administration, 164–168; Kunt, The sultan’s servants, 77–93. 
106 Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, 38–51 és 59–74. 
107 Barkan, The price revolution, 3–28, főleg 12–16; a pénzügyi rendszer destabilizálódásáról bővebben: 
Şevket Pamuk, A monetary history of the Ottoman Empire. Cambridge, 2000, 138–158. 
108 Fodor, Vállalkozásra kényszerítve , 231–256. 
109 A birodalom hadszervezetének addigi gazdasági bázisát jelentő javadalmazási formának, a tímár 
birtokrendszernek a hanyatlását az európai hadügyi forradalom kihívásával szokás összefüggésbe hozni. Az 
európai haderők fegyvernemei közt a szál- és kézi lőfegyverekkel felszerelt gyalogság térnyerése a velük 
szembenálló oszmán haderő hasonló átszervezését követelte meg. A tímár-birtokkal javadalmazott tartományi 
lovasok (szpáhik) anyagi és tradicionális okok miatt többnyire ellenálltak az őket érintő modernizáló 
elképzeléseknek, amely tovább csökkentette az oszmán hadszervezetben betöltött súlyukat. Egy adat szerint a 
lovas-szpáhik használatában álló tímár-birtokok aránya a 16. század derekán még 63 %; 1558-ban 53,9 %; 
1576-ban 19% és 1600-re már mindössze csak 10% volt. Vö: Abou Hadj, The Ottoman nasihatname, 21, 12. 
jegyzet. Vö. Douglas A. Howard, Ottoman historiography and the literature of „decline” of the sixteenth and 
seventeenth centuries. Journal of Asian History 22 (1988), 52–77. A timár-rendszer és a timarióták 
helyzetének változásaira lásd: Géza Dávid—Pál Fodor, Changes in the structure and strength of the timariot 
army from the early sixteenth to the end of the seventeenth century. Eurasian Studies II (2005) [2007], 157–
188, és Uők., Az oszmán timár-birtokos haderő nagysága és összetétele a XVII. század második felében. 
Hadtörténelmi Közlemények 117 (2004), 481–509. 
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kiszélesítése, az adóbérlők (mültezim) között a hivatali réteg képviselőinek (askerî) egyre 

növekvő aránya110 és az is, hogy ezzel karöltve a centrum az állami funkciók, hivatalok 

ellátásában, betöltésében piaci mechanizmusoknak adott teret, ergo, a legtöbbet fizető 

kapta meg az adóbehajtás jogát ott, ahol addig fizetett adószedők tevékenykedtek, de 

ugyanez a szemlélet honosodott meg a hivatali kinevezések területén is: az állásokhoz is 

nagy összegekért és idővel intézményesülő illetékekért lehetett hozzájutni.111   

Baki Tezcan újabb monográfiájában a rendszer átalakulását a pénzforgalomnak a 16. 

század végétől az adóztatásban is kimutatható fokozatos térnyerésére (monetarizmus),112 

vagyis a piacgazdaság erősödő dominanciájára vezeti vissza, így például a tímár-rendszer 

hanyatlását sem elsősorban a hadügyi forradalommal,113 hanem az államigazgatásban a 

piaci szempontok érvénysülésével kapcsolja össze.114 

Az oszmán birodalom gazdaságában bekövetkező fordulat, illetőleg az államnak erre 

adott, az eddigiekben röviden összefoglalt válaszlépései a klasszikus oszmán társadalom 

struktúrájában értelemszerűen jelentős változásokat eredményeztek. Akárhogyan 

értékeljük is az oszmán államrendszerben mutatkozó válság okait s a központi hatalom 

reakcióit – akár sikerként, akár nem –, kevéssé vitatható az a fejlemény, amelyre a kortárs 

szerzők is felhívták a figyelmet, hogy a hagyományos, a funkcionálisan meghatározott 

társadalmi csoportok közti egyensúlyon és az e csoportok között nem létező vagy igen 

korlátozott mobilitáson alapuló szociális berendezkedés felborult, s ez idővel a 

közigazgatási szereplők, az állami funkciók és jogkörök között zavarokat eredményezett. 

A központi hatalomnak a válság kezelésére tett lépései jelentős változást hoztak a ráják és 

az uralkodó viszonyában. A kortársak a ráják növekvő kiszolgáltatottságát, a helyi 

tisztségviselők igazságtalanságának, elnyomásának való kitettségét mint a klasszikus 

társadalmi egyensúly megbomlásának fő következményét mutatják be.115 Dekrétumok 

sora bizonyítja, sőt, mint azt láthattuk, az uralkodói legitimáció eleve feltételezi a rája 

mindenkori veszélyeztetettségét a hivatali réteg oldaláról. Ami ebben a 16. század 

második felében megváltozó rendszerben ténylegesen újat hozott e társadalmi csoportok 

viszonyában, az az állam rövid távú bevételszerzési szempontjainak és az egyéni (pl. az 

                                                 
110 Darling, Revenue-raising and legitimacy, 178–185.; Mehmet Genç, İltizam. TDVİA, vol. 22. İstanbul, 
2000, 154–158, főleg: 155–156. 
111 Ennek kiváló leírását ld.: Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, 75–124. 
112 Halil İnalcık, The Ottoman state. Economy and society 1300-1699. In: Halil İnalcık–Donald Quataert 
(eds.), An economic and social history of the Ottoman Empire 1300-1600. Cambridge, 1994, 151. 
113 Bár a tűzfegyverekkel felszerelt, zsoldpénzzel fizetett gyalogság súlyának növekedése önmagában is 
viszonylag fejlett piacgazdaságot feltételez. 
114 Tezcan, The second Ottoman Empire, 20–23. 
115 Itzkowitz, Ottoman Empire, 102. 
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adóbérlő) érdekeknek a prioritása a korábbi államfilozófia mesterséges egyensúlyon 

nyugvó államérdek-elméletével szemben. Úgy tűnik, az állam eközben minden igyekezete 

ellenére egyre kevésbé volt képes gátat vetni az alattvalók jogbiztonságát fenyegető 

törekvéseknek és az általa gerjesztett egzisztenciális nyomás visszaélésekre bátorító 

hatásainak.  

Ebben az új berendezkedésben olyan új ösztönzők jelentek meg, amelyek a szultáni 

hatalom, a hivatali réteg és az alattvalók addigi viszonyát, azaz az ideálisnak tartott 

statikus társadalmi rendet drasztikusan megváltoztatták. Az adóbérleti rendszer 

kiterjesztése, illetve ennek összefonódása a közigazgatási pozíciók betöltésével 

megszüntette az uralkodó és az alattvaló érdekközösségének klasszikus társadalmi 

képletben lefektetett elvét, hiszen míg korábban a központ a kincstárból fizetett 

„hivatásos” vagy eseti megbízott adószedők (amil, emin) útján végzett jövedelemszerzés 

során érdekelt volt abban, hogy a ráját optimális mértékben adóztassa, tehát ne terhelje túl, 

addig az iltizám-rendszerben az adóbérlő a bérleti joghoz kapcsolódó összegek befizetése 

után lényegében szabad kezet kapott, hogy a neki ily módon kiszolgáltatott ráják 

kizsigerelésével vállalkozását lehetőleg nyereségessé tegye. Az ő kilátásait elvben 

nehezítette, hogy a kormányzat többnyire árverésekkel versenyeztette az adóbérletre 

pályázókat, így az állások, jövedelmek elnyeréséért folytatott ádáz küzdelemben az 

egymásra ígérő ajánlatok mindinkább szűkítették a lehetséges hasznot, illetőleg utóbb a 

bérleti jog boldog tulajdonosát a ráják lehető leghatékonyabb kiszipolyozására 

ösztönözte.116   

A fent ismertetett körkörös érdekeken alapuló klasszikus társadalmi modell 

értelmében a termelő alattvaló mint bevételforrás jelentett értéket az uralkodó, illetve az 

állam számára. Ezeket a bevételeket eddig az állam reguláris, fizetett hivatalnokok vagy 

eseti megbízottak útján szedte be, és még ha az államapparátus lokális képviselői részéről 

érték is visszaélések a ráját (s már hogy ne érték volna), az állam érdeke – elméletileg – 

mégiscsak a nép adózó képességének hosszú távú megőrzése, tehát mértéktartó terhelése 

volt. Az adóbérleti rendszer keretein belül a várt jövedelmet a vállalkozó egy összegben 

fizette ki az államnak, amelynek a rájához fűződő közvetlen érdekközössége ezen a 

ponton megszakadt. Miután a várt bevételhez hozzájutott, lényegében magára hagyta a 

                                                 
116 Az adóbérletre pályázók közti versenyhelyzet fokára vonatkozó következtetései miatt is figyelemreméltó 
tanulmányt ld.: Murat Çizakça, Tax-farming and financial decentralization in the Ottoman Economy, 1520-
1697. The Journal of European Economic History 22 (1993):2, 219–250, különösen 220–231.  
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jövedelem maximalizálásában érdekelt adóbérlőt és a ráját, akinek kifosztása ebben a 

rendszerben így kódolva volt.  

A 16. század második felében tapasztalható átalakulás tehát vitathatatlanul 

megbontotta az addigi társadalmi egyensúlyt, de nem az adóbérleti rendszer és az adóbérlő 

volt az egyetlen tényező, amely a klasszikus társadalmi modell uralkodót alattvalójával 

összekapcsoló érdekközösségét megszakítva közéjük ékelődött. Azonban, amint látni 

fogjuk, e folyamatok távolról sem csak a rájákat sújtották. Az ő petícióik mellett a 

katonai-hivatali réteg károsultjainak szintén nagyszámú beadványa mutatja, hogy a válság 

és a társadalmi változások minden csoportot – közvetve, avagy közvetlenül – érintettek.  

A vizsgálatunk tárgyául választott panasz-jegyzőkönyvek közvetett bizonyítékul 

szolgálnak arra, hogy az udvar által választott bevételszerzési politika hatásai a társadalom 

helyi, legalsó rétegeiig terjedtek. A regiszterek példáiban elénk tárul e válság társadalmi 

hatásainak valamennyi tünete, nemcsak a ráják, hanem az összes egzisztenciájáért küzdő 

alattvaló körében. A központból kiinduló pénzkivonás közvetve az egész oszmán 

társadalomra kihatott: az egyre szűkülő bevételi források és bizonytalanság következtében 

az alattvalók széles köre érdekeltté vált abban, hogy a központi pénzbehajtás miatt 

növekvő veszteségét a neki kiszolgáltatottaktól törvénytelen módon kompenzálja.   

Az Oszmán Birodalmat elérő gazdasági válság által gerjesztett társadalmi 

feszültségek és konfliktusok117 mellett az alább vizsgálandó panasz-regiszterek 

ugyanennek a folyamatnak a mikroszociális oldalát világítják meg. A defterekben elénk 

kerülő ügyek bizonyítják, hogy miközben az állam működésében a piaci mechanizmusok 

előtérbe kerültek, a központi kormányzat igazságszolgáltatási funkcióján keresztül 

változatlanul törekedett alattvalói védelmére, ez azonban egyre növekvő és egyre 

nehezebben kezelhető feladatot jelentett számára. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
117 Faroqhi, Crisis and change, 414–419, 433–438; İnalcık, Military and fiscal trasformation, 284–286; 
Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, 41–43.  
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2. A SIKÁJET DEFTERIK MEGHATÁROZÁSÁNAK 
NEHÉZSÉGEI ÉS A DEFTER-TÍPUS FUNKCIÓJA 

  

A díván munkájával párhuzamosan jellegét, folytonosságát tekintve egyedülálló 

eljárás volt az ott hozott rendeletek (emr, hükm, ferman) iktatása. A szultáni tanácsban 

született, a címzett és a tárgy szempontjából a lehető legváltozatosabb, mégis sokszor 

sematikusan, határozott formai jegyek szerint, nem egyszer általánosságokkal terhelten 

megfogalmazott rendeletek szövegét kötetekbe (defter) másolták.  

A rendeletek eredeti példányának többsége megsemmisült, tartalmuk túlnyomórészt 

csak a szóban forgó kötetekben őrződött meg. Ezeket a tudományos szóhasználatban 

főként mühimme defteriknek (fontos ügyek jegyzékei – a továbbiakban MD) nevezik, 

habár magukon a deftereken a 17. század közepéig nem található meg ez a meghatározás, 

s nem ismeretes e dokumentumtípust általánosan jelölő egykorú terminus sem.118 

A fennmaradt MD-k évszázadokon átívelő roppant sorozata hatalmas mennyiségű és 

felbecsülhetetlen értékű forrásanyaggal szolgál az oszmán államszervezet működésére, 

azon belül a központi kormányzat rendeletalkotási mechanizmusaira, a centrum és a 

tartományi szervek, illetve esetenként a vazallus államok és közösségek viszonyára, 

valamint a tartományok helyi társadalmi, gazdasági folyamataira stb. vonatkozóan.  

Az MD-ket néhány kivételtől eltekintve a Török Köztársaság Miniszterelnöksége 

Oszmán Kori Levéltárában (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, a továbbiakban BOA) őrzik.119 

Ezek kisebb-nagyobb kronológiai hézagokkal és átfedésekkel a 16. század közepétől a 19. 

század végéig foglalják magukba a birodalmi tanácsban született rendeletek másolatait.120 

Ahogy egyre több kutató vette ki részét a defterek vizsgálatából a nemzetközi tudományos 

színtéren, mind világosabbá vált, hogy az eredeti referenciaként szolgáló levéltári 

katalógusban az MD-kre mint forráscsoportra vonatkozó összesítő adatok számos ponton 

eltérnek a valóságtól, ami többnyire jól tükrözi a rendezetlenül őrzött és tárolt anyag 

                                                 
118Leggyakrabban a „nagyúri parancsok könyve” (ahkam-ı mirî defteri) megjelölés található meg egyik 
előzéklapjukon. Az első defter, amely a mühimme önmeghatározást viseli, az MD 94. Vö. Géza Dávid, The 
Mühimme defteri as a source for Ottoman–Habsburg rivalry in the sixteenth century. Archivum Ottomanicum 
20 (2002 [2003]) 167–168. A defter típusát jelző terminusként valójában csak az 1640-es évektől megjelenő 
mühimme kifejezés talán éppen az alább tárgyalandó defter-fajta megjelenésétől kezdve, az utóbbival 
szembeni megkülönböztetésként tűnik fel a regesztrumok jelölési gyakorlatában. Ld. Dávid, Mühimme 
defteri, 168. és Feridun M. Emecen, Osmanlı divanının ana defter serileri: Ahkâm-i mîrî, ahkâm-i kuyûd-i 
mühimme ve ahkâm-i şikâyet. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 5 (2005), 117. 
119A jelenleg ismert MD-k lelőhelyeire vonatkozón ld. Emecen, Osmanlı Divanının, 108–110. A 16. századi 
defterek időrendi táblázatát ld. Dávid Géza–Fodor Pál, „Az ország ügye mindenek előtt való.” A szultáni 
tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1544–1545, 1552). Budapest, 2005, XXXII–XXXIV. 
120BOAr, 2010, 7–16.  
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örökül kapott anomáliáit.121 A defterek átfogó, részletes és rendszerező leírása aprólékos 

és óriási feladat, mely az egyes kötetek tartalmi vizsgálaton alapuló fizikai csoportosítását, 

a kronológiai, illetve altípusbeli keveredések tisztázását is megköveteli.  

E korpusz feldolgozása – a három kontinensre kiterjedő birodalom számtalan tarto-

mányára, településére nézve hatalmas kiaknázandó adatkincs lévén – az utóbbi 

évtizedekben az oszmanisztikai kutatásokhoz legkülönfélébb módon kapcsolódó 

szakemberek részéről látványos fellendülésnek indult. Az MD-k lényegében mindmáig 

érvényes formai leírását, elsősorban 16. századi példák analízise alapján és a palesztinai 

bejegyzések kiadása kíséretében először Uriel Heyd végezte el.122 Ezt követően élénk 

diskurzus bontakozott ki az MD-k körüli kérdésekről, elsősorban arra vonatkozóan, hogy 

a defterekbe a döntéshozatal, illetőleg a parancs kibocsátása folyamatának mely fázisában 

kerülhettek a bejegyzések.123 Feridun Emecen volt az, aki ezen defterek átfogóbb formai 

tanulmányozása során felhívta a figyelmet a velük és tartalmukkal kapcsolatos terminusok 

jelentésbeli változásának lehetőségére, illetve, hogy miként a kancelláriai gyakorlatban, 

úgy az annak lenyomatát jelentő defterek vezetési szokásaiban is szükségszerűek voltak a 

módosulások.124 A témával foglalkozó török tudósok mellett a magyarországi török 

hódoltság történeti vonatkozásainak köszönhetően az MD-k feldolgozásából magyar 

szakemberek is kivették részüket. Dávid Géza és Fodor Pál közelmúltban megjelent 

defter-kiadása az utóbbi évtizedek legterjedelmesebb hódoltságkori török forrásközlése.125 

A defterek elsődleges céljuknak megfelelően jogi referencia-anyagként szolgáltak, 

így az egyes dekrétumok visszakereshetősége a konzekvens ítéletalkotás és döntéshozatal 

érdekében rendkívül fontos volt. A szultáni tanács rendeletalkotási mechanizmusát és a 

kancelláriai ügyvitelt érintő, e fejezet lapjain vizsgálandó kihívások a 17. század derekán a 

kimenő parancsok iktatásának differenciálását, azaz egy új defter-típus, a sikájet defteri 

(şikayet defteri, a továbbiakban SD)126 bevezetését kényszerítették ki. Ezzel az aktussal a 

                                                 
121Mithat Sertoğlu, Muhteva bakımından Başvekâlet Arşivi, İstanbul, 1955; Atillâ Çetin, Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi kılavuzu. İstanbul, 1979; Başbakanlık Osmanlı Arşivi rehberi. İstanbul, 2000 és BOAr, 2010.  
122Uriel Heyd, Ottoman Documents on Palestine, 1552–1615. A Study of the Firman According to the 
Mühimme Defteri. Oxford, 1960. 
123William S. Peachy, Register of Copies or Collection of Drafts? The Case of Four mühimme defters from 
the Archives of the Prime Ministry in Istanbul. The Turkish Studies Association Bulletin 10/2 (1986) 79–85; 
Minhea Berindei–Gilles Veinstein, L’Empire ottoman et les pays roumains, 1544-1545. Études et documents. 
Paris–Cambridge, [1987], különösen 124–131; Dávid, Mühimme defteri, 168–169. 
124Emecen, Osmanlı divanının, 111. 
125Dávid–Fodor, A szultáni tanács (a rendeletek török átírását és bő magyar regesztáit tartalmazza); Uők., „Ez 
az ügy fölöttébb fontos.” A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559–1560, 1564–1565). 
Budapest, 2009 (a rendeletek részletes magyar regesztáit nyújtja).  
126 Stilisztikai okokból a sikájet defteri terminus magyar megfelelőjeként esetenként a panasz-jegyzőkönyv, 
általában a defter megfelelőjeként pedig a jegyzőkönyv vagy regiszter kifejezéseket használom.  
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bürokrácia célja az lehetett, hogy az addig az általános parancsokat tartalmazó MD-kben a 

többi ügytípussal vegyesen bejegyzett dekrétumokat külön vezessék. Minthogy azonban a 

két defter-típus határozott elválasztása korántsem ilyen egyszerű, az SD-k formai és 

tartalmi meghatározása elsősorban és feltétlenül a korábbi illetve egykorú MD-kkel való 

összehasonlítás alapján történhet. E komparatív vizsgálat nyit lehetőséget arra, hogy a 

szultáni tanács döntéshozatalában és a kancellária működésében bekövetkező változások 

hátterében meghúzódó szándékokat is jobban megérthessük. Ebben a fejezetben a 17. 

század közepén bevezetett új regiszterek létrejöttének körülményeit kívánom 

megvizsgálni. 

 

2.1 A sikájet defteri helye az oszmán központi kancellária működésében 
 

A panasz-jegyzőkönyvekbe bepillantónak könnyen támad az a benyomása, hogy 

legfőbb bírói hatalmat gyakorló díván nemcsak névlegesen, hanem – a defterekben 

olvasható számtalan bejegyzés tanúsága szerint – ténylegesen is az igazságosságnak és az 

alattvalók egzisztenciális biztonságának őreként tekintett magára.127 A 18. századi 

krónikás szavaival élve „a díván eredendően az elnyomottak panaszainak meghallgatására 

hivatott...”.128 A birodalmi és a nagyvezíri tanács egyik legfontosabb feladata a 

beterjesztett panaszok megvitatása és kezelése volt. Erre utal Szelániki krónikájának egy 

rövid bekezdése, amelyben megemlíti, hogy éppen akkor kéretett a szultán kihallgatásra 

két vezírt, amikor azok a dívánban „...az eléjük terjesztett panaszokat hallgatták és az 

ügyekben tanácskoztak”.129  

Amikor 1596-ban az akkori nagyvezír, Lala Mehmed pasa egészségi állapota 

rosszabbra fordult, az uralkodó parancsára Ibrahim pasára hárult, hogy a szokás szerint a 

nagyvezír lakhelyén összeülő úgynevezett ikindi dívánit vezetve „a panaszosokat 

meghallgatva [kérvényeikre] megfelelő módon választ adjon” (...ikindi divanın yine 

İbrahim Paşa hazretleri eyleyüb, şikayetci dinleyüp, halka kemakan cevab vermek 

buyuruldı).130  

Ugyancsak ide tartozik a Naima történetében fellelhető egyik megjegyzés, amely 

kiemeli, hogy miután a tizenöt éves háború idején, 1599-ben a köszvénytől szenvedő 

                                                 
127İnalcık, Şikâyet hakkı, 33. 
128 Tertib-i divan an asl istima-i dad-i mazluman içün mevzu... ol[dı]. Tarih-i Vasıf efendi, Bulak, 1246, I., 
180.  
129 Tarih-i Selânikî II., 523. 
130 Uo. 539. 
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Dzserráh Mehmed pasa nem tudott megjelenni a tanácsban, „a nisándzsit a palotájába 

hozta és megbízta, hogy a panaszos beadványokat olvastassa fel, a törvény szerint 

parancsokat adjon ki és a szükséget szenvedők ügyét intézze. [Ezt] a padisah tudomására 

hozták és arra hivatkozva, hogy a nagyvezírség nem helyettesíthető poszt, elérték 

elbocsátását.” (Cerrah Mehmed paşa nikrise mübtela olmağla divan’a varmaktan kalıp 

Nişancı paşa’yı sarayına getürüp şikayet arzuhalin okudup, kanun üzre ahkam vermeğe ve 

erbab-ı hacatın mesalihini görmeğe tacyin etmiş idi. „Vekalet ile sadaret olmaz” deyü 

padişaha bildirip maczul ettirdiler.) 131 Ez utóbbi idézet egyéb, a nagyvezíri hatáskörök 

átruházhatóságára vonatkozó tanulságai mellett adatolja, hogy a tanácsra való hivatkozás 

során kézenfekvő volt utalni annak igazságszolgáltatásban betöltött szerepére. 

A birodalmi tanács jogsértésekkel kapcsolatosan kibocsátott parancsai között az 

egyedi jogsértésekre reagálóktól meg kell különböztetnünk a dekrétumoknak az 

adaletname néven ismert sajátos fajtáját, amely a rájákkal szemben gyakorlattá váló, 

különféle visszaélések – főként törvénytelen adóztatás – általános felszámolására 

irányult.132    

Az MD-kben olvasható bejegyzések zöme a lakosság vagy az államigazgatási-

katonai szervek helyi tagjainak egyéni vagy csoportos sérelmeket előterjesztő panasz-

beadványaira reagáló parancsok iktatott változatai. A birodalom teljes területén és 

potenciálisan valamennyi közigazgatási vagy igazságszolgáltatási ügyben illetékes díván 

és a dokumentációt végző kancellária elé jelentéktelennek mondható helyi jogsérelmek, 

„tyúkperek” is nagy számban kerültek, s ezekben döntések születtek. A díván 

igazságszolgáltatási csúcsszervként való működése természetesen jóval megelőzi a 

dokumentációjául szolgáló első fennmaradt MD-ket, ám az e funkcióról, azaz az Oszmán 

Birodalom „legfelsőbb bíróságának” működéséről s annak módosulásairól alkotott képet 

nagyban árnyalja a 17. század derekától vezetett új defter-sorozat rendelkezésre álló 

csoportja. 

 

2.2 A sikájet defteri definíciójának kérdései 
 

Az MD-kkel ellentétben az SD-k kutatása, feldolgozása a bennük rejlő társadalom- 

és igazgatástörténeti forrásérték ellenére az oszmanisztikai kutatásokban mindeddig 

                                                 
131 Târih-i Nacîmâ, vol. I. 151. Vö. Bekir Sıtkı Baykal (hazırlayan), Peçevi tarihi. Ankara, 1982, II., 208–209. 
132 İnalcık, Adâletnâmeler; Uő., Osmanlı hukuk sisteminde adâletin üstünlüğü. In: Halil İnalcık–Bülent Arı–
Selim Aslantaş (eds.), Adâlet kitabı. Ankara, 2012, 143–206. 
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marginális helyet foglalt el. A szultáni tanács jegyzőkönyveinek erre a típusára az 1675. 

évből fennmaradt, Bécsben őrzött defter 1984-ben megjelent hasonmáskiadása irányította 

a figyelmet.133 Hans Georg Majer és az általa vezetett munkacsoport a kötet 

bevezetőjében nemcsak a szóban forgó defter leírását adta, hanem összefoglalta a defter-

típussal kapcsolatos addigi ismereteket és fevázolta az ahhoz kapcsolódó főbb kérdéseket 

is. A későbbiekben néhány, e defterkiadás adataira támaszkodó tanulmány, 

részfeldolgozás is napvilágot látott,134 a defter-típus meghatározásával kapcsolatos 

kérdésekben azonban nem történt érdemi előrelépés, s az Isztambulban őrzött további 

példányok átfogó vizsgálata is váratott magára.   

A tudományos szóhasználatban a defterek kötéstábláján olvasható, késői, rövid 

címfelirat alapján a közrebocsátott katalógusokba bekerült s révükön elterjedt sikájet 

defteri megnevezés használatos, amely – akárcsak az MD-k esetében – maguknak a 

deftereknek az önmeghatározásában ilyen formában alig fordul elő. A jelentéssűrítő 

kifejezés, amely a panaszok jegyzéke vagy panaszok könyve formában adható vissza, kissé 

megtévesztő, minthogy nem a benyújtott panaszokat vagy azok kivonatát, hanem az ilyen 

beterjesztésekre reagáló parancsok kissé megrövidített másolatát tartalmazza. A defterek 

önmeghatározásában többnyire a „panaszrendeletek bejegyzései” (kuyud-i ahkam-i 

şikayet) formula szerepel, például első alkalommal az SD 5., majd a 7. kötet első fólióján, 

máskor az „uralkodói panaszrendeletek bejegyzései” (kuyud-i ahkam-i şikayat-i mirî) 

verzió található, mint a tévesen MD 92 néven besorolt SD elején. Ritkábban más 

megfogalmazás is olvasható rajtuk.  

Az utóbbi évek kutatásai nyomán egyre nyilvánvalóbb, hogy az idők során eredeti 

helyükről elkerült135 deftereket később felületes szemrevételezés alapján, illetőleg a régi 

nyilvántartás (mahzen defteri) adatait átvéve kezelték, ezért a róluk készült levéltári 

katalógusok nem használhatók megbízható támpontként tipizálásuk során.136 A 

                                                 
133Das osmanische „Registerbuch der Beschwerden” (Şikāyet defteri) vom Jahre 1675. Hrsg. von Hans Georg 
Majer. Wien, 1983. A kiadás példaként 18 nyomtatott bejegyzést is tartalmaz (24–30). A hasonmáskiadás 
bejegyzéseire vonatkozó további hivatkozásokban Das osmanische, facs. 
134 A későbbiekben idézett munkák közül itt csak két példát emelek ki: Claudia Römer, Zu Formular und 
Sprache des „Registerbuch der Beschwerden”. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 80 (1990), 
167–183; Michael Ursinus, Kıbrıs in the Vienna „Register of Complaints” (şikayet defteri) of 1675: profiling 
the „neuralgic” grievances of a province under Ottoman rule. In: Şehrâyîn. Die Welt der Osmanen, die 
Osmanen in der Welt. Wahrnehmungen, Begegnungen und Abgrenzungen / Illuminating the Ottoman World. 
Perceptions, encounters and boundaries. Wiesbaden, 2012, 133–141. 
135A defterek mint a döntéshozatalt segítő referenciaanyagok a díván időnkénti helyváltoztatása és többé-
kevésbé rendszeres használatuk miatt is gyakori igénybevételnek voltak kitéve. Az anyag keveredésében a 
tárolási körülmények és használati szokások változásai, így például a nagyvezíri hivatal (Bab-i Alî) 
létrehozását követően, 1785-ben a defterek átköltöztetése is közrejátszhattak. BOAr 1992, 22–23.  
136Dávid, Mühimme defterleri, 176–177. 
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bizonytalanság leginkább abból adódik, hogy a defterek eleve téves meghatározását 

fogadták el, és így sorolták be egy nem megfelelő csoportba, avagy a besorolást segítő 

külső ismertetőjegyek hiányában rosszul osztályozták őket. A defterek releváns 

csoportosításához és ezáltal a kancellária működésének megértéséhez a példányok 

részletes tartalmi és szerkezeti vizsgálata elkerülhetetlen. 

A BOA-ban őrzött MD-k és SD-k legnagyobb része ma ebrúval137 díszített bőr-

kötésben van. Majdnem mindegyik kötet borítóján nyomtatott motívumokkal szegélyezett 

címkén egységes kalligráfiával készült felirat jelzi, hogy mühimme avagy sikájet 

defteriről van-e szó (innen a közkeletű elnevezés). A defter megnevezése alatt és/vagy 

fölött kézírással jelezték az adott defter számát és kronológiai helyét. Az egységes, 

nyomtatott díszítőmintát tartalmazó címke egészen a 19. század második feléig 

megfigyelhető, vagyis a deftereket csak ekkortájt látták el azzal a külső „típusjelzéssel”, 

amelyet a katalogizálásnál is alapul vettek. A borítón szereplő megjelölés a defterek 

többségében az adott kötet első fólióinak valamelyikén megtalálható szöveg alapján 

készülhetett, amely általában utal a defter-típusra, és sokszor az éppen hivatalban levő 

nagyvezír vagy helyettese, illetve a reiszülküttáb nevét és a regiszter vezetésének kezdetét 

jelölő aktuális dátumot is magában foglalja. Például: kuyud-i şikayat der zaman-i..., 

vagyis: „panaszos bejegyzések ... (itt a kancelláriát éppen vezető tisztségviselő, leginkább 

a reiszülküttáb neve szerepel) idején” vagy kuyud-i ahkam-i şikayat-i mirî = panaszos 

ügyek nagyúri parancsai. Egyes kötetek nélkülözik az ilyen címet, ami felveti annak lehe-

tőségét, hogy utólagosan, önkényesen egybekötött töredékekkel van dolgunk. Másikak 

csupán a defter által lefedett korszakot szokás szerint az éppen hivatalban levő nagyvezír 

és a reiszülküttáb nevével azonosító sorokat tartalmazzák, a defter típusára való utalás 

nélkül.138 Megint máshol mindössze egy későbbi, többször rika írással írt megjegyzés utal 

a tartalomra, például a 17. számú SD vagy a 95. számú MD esetében. 

Nem állapítható meg egyértelműen, de valószínűsíthető, hogy a legtöbb defter 

kötése a címkével egykorú. Ezt a feltevést látszik támogatni a kötések többnyire egységes 

formája. Nem tudni, hogy a 16–17. században miként őrizték őket, de valószínű, hogy a 

lapokat időről-időre legalábbis összefűzték. Az bizonyos, hogy az anyag zömét utólag 

rendezték kötetekbe, ezzel a hosszabbtávú állagmegőrzést kétségtelenül elősegítették, 

ugyanakkor véglegesen egyesítettek adott esetben ténylegesen össze nem tartozó 

                                                 
137Távol-keleti eredetű, különleges eljárással készülő festett papír, amely Európában márványpapír néven 
ismert. 
138Például SD 4: „Hüszejn efendi reiszülküttáb idején” (Der zaman-ı hazret-i Hüseyn efendi reisü’l-küttab). 



42 

szakaszokat, illetőleg tartósan elválasztották egymástól az egyébként összeillő részeket. 

Az archív állomány fizikai rendbetételére és csoportosítására valamikor az állami 

bürokráciát alapjaiban érintő tanzimát-kori reformok idején vagy azt követően kerülhetett 

sor. 

A borítócímen alapuló levéltári nyilvántartás időnként a defterek alcsoportjaira 

vonatkozóan is megtévesztő. A kancelláriai ügyvitelben a fent ismertetett defter-típusok 

további alcsoportjait különböztették meg aszerint, hogy a legfelsőbb döntéshozatali szerv 

vezetője, a szultán vagy a nagyvezír éppen hadjáraton tartózkodott-e (ordu 

mühimmesi/ordu şikayeti), avagy az isztambuli és edirnei „udvari” díván ülésein hozták-e 

az adott határozatokat. Hadjárat esetén a kancelláriai ügyvitel is kettévált: a szultán vagy a 

nagyvezír által vezetett hadjárat idején „kihelyezett” tanácskozásokkal egy időben a 

Portán a helyettes pasa (kaimakam paşa) elnökletével tartott díván-ülések rendeleteit a 

rikáb mühimmeszi/rikáb sikájeti alcsoportban vezették. A defterek bejegyzéseinek 

alaposabb vizsgálata során azonban kiderül, hogy a legritkább esetben találkozni a 

„tisztán” ordu vagy rikáb típussal, ugyanis a rendeletalkotás helyszíne egy defteren belül 

is változott, így a megkülönböztetés jelenlegi formájában meglehetősen pontatlan, s az 

legfeljebb csak az adott kötet kezdeti szakaszának bejegyzéseire vonatkozóan lehet 

irányadó. A nagyvezír apparátusa a hadjáratra többnyire magával vitte az addig a 

központban vezetett deftert, máskor pedig a hadjárat során megkezdett jegyzőkönyvet 

vezették tovább az edirnei vagy az isztambuli kancellárián.139  

A defterek kritikai kiadása kapcsán végzett módszeres tartalmi és formai vizsgálatok 

sora teremti meg a lehetőségét annak, hogy az állomány nyilvántartásában rejlő 

ellentmondások (beleértve a 17. századi SD-k lajstromában szembetűnő kronológiai 

átfedéseket is) korrekciója megvalósuljon. Ma az MD-k sorában több olyan kötet is van, 

amelyik klasszikus értelemben nem sorolható közéjük, így például a BOA-ban őrzött 

mühimmék közül az első kettő, illetve a 4., a 8. és az 50. számmal ellátott valójában 

hivatali kinevezésekre vonatkozó bejegyzéseket tartalmazó ruúsz illetve tahvíl defteri.140 

Ezek a divergenciák a defterek általunk kutatott jóval szűkebb csoportjára, a 17. századi 

SD-kre is érvényesek. 
                                                 

139MD 100: 1101. ramazán hó második dekádjában, azaz 1690. június 18–27. között a bejegyzésekben a 
beterjesztés fogadási helye megváltozik: Isztambul (dergah-i muallam) helyett a tábor (ordu-i hümayun) a 
díván színhelye. Az SD-k közt is számos példát találunk, így SD 12: 1100. muharrem hó első dekádjától 
(1688. október vége–november eleje) kezdve a beterjesztések a táborba érkeznek. További példák: SD 21, SD 
23, SD 29. A defter-altípusok meghatározásával kapcsolatos kérdéseket a sikájet-bejegyzésekkel foglalkozó 
részben tárgyalom bővebben.   
140Dávid, Mühimme defteri, 175, 179; Emecen, Osmanlı divanının, 108, 111; BOAr, 1992, 6–7. Az MD-k 
között ezeken túlmenően számos további példa akad a téves besorolásra. 
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Az SD-k meghatározásához, az új sorozat funkciójának és a bürokrácián belül a 

háttérben zajló folyamatoknak a megértéséhez a legfontosabb elem a sikájet-csoport 

pontos elkülönítése az MD-ktől. A besorolás visszásságai pedig épp itt jelentkeznek a 

leginkább. A 92. számú MD-t a 19. században puszta tévedésből rakták a mühimme-

sorozatba, hiszen önmeghatározása szerint is SD.141 Itt – a mühimme és sikájet-típus 

megkülönböztetésének részletes tárgyalását megelőzően – előrebocsátom, hogy a 17. 

századi sikájet-sorozatban további, a katalógusban fentebb említett módon hibásan 

azonosított defter is található. Az SD 10 a bejegyzések összehasonlító vizsgálata során 

megállapított kritériumok alapján mühimme-típusúnak tekintendő.142 A 17. SD-ként 

regisztrált kötet a 486. fólióig sikájet bejegyzéseket tartalmaz, majd egy szembetűnő 

kronológiai cezúrát követően mühimme-parancsok következnek benne egészen a kötet 

végéig. A 30. számú SD-ként ismert kötet teljes egészében mühimme defteri. A 

keletkezésük idejét és típusukat tekintve legkülönbözőbb parancsokat gyűjtő 

„kolligátumok” különleges képviselője az SD 209 számon nyilvántartott „miszcellánea 

gyűjtemény”.143 Mindezekkel a példákkal csupán előzetes vázlatot kívántam nyújtani 

annak érzékeltetésére, hogy a levéltári nyilvántartás és a SD-k tényleges állománya között 

igen jelentős ellentmondások vannak. 

A kutatók számára a 17. század második felének archív anyaga tekintetében is 

jelentős kihívást jelent az eredetileg összetartozó, de időközben szétszóródott és külön 

számozott, illetve kötött defter-részletek összeillesztése, s természetesen ugyanúgy az 

össze nem tartozó, de egybekötött részek azonosítása, megkülönböztetése is. Soyer, a 17. 

századi mühimme defterik állományának vizsgálata során különböző, máshova sorolt, de 

eredetileg a 3., 4., 15. SD-khez tartozó töredékeket, illetve az MD 92.-hez illeszkedő 

oldalakat kutatott fel.144  

Az eredetileg összetartozó füzeteket (cüz) tartalmazó, de külön kötött bejegyzések 

esetére példaként szolgál, hogy a töredékében is terjedelmes SD 4-en belül mutatkozó 

kronológiai űrt tökéletesen kitölti az 5. és 6. számú defter rendeleteinek sora.  

                                                 
141Vö. Das osmanische, 17–18. 
142 A két deftertípus tartalmi megkülönböztetésének lehetőségeit alábbi fejezetben tárgyalom. 
143A heterogén, vékony (50 fólió) kötet feltűnően kis terjedelemben és természetesen óriási időrendi 
hézagokkal, 122 (!) évet (1069. dzsemáziülevvel–1195. sábán = 1659. február–1781. augusztus) átfogó 
időszakból tartalmaz másolatokat. Ha tudatos összeállításról van szó, nehezen érthető, milyen rendező elv 
szerint másolták egy helyre vagy kötötték egybe a sokrétű bejegyzéseket. A defter második felében dátumot 
nélkülöző, a 17. század második felétől az iktatás gyakorlatában megszűnő jazildi (yazıldı) és bujuruldi 
(buyuruldı) bejegyzések olvashatók. (E protokolláris bejegyzésekről alább esik szó). 
144Emel Soyer, XVII. yy. Osmanlı bürokrasisi’nin değişimlerinin bir örneği olarak mühimme defterleri. 
İstanbul, 2007, 82 (kiadatlan MA szakdolgozat). A szerzőnek köszönettel tartozom, amiért betekintést 
engedett dolgozatába. 
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A fentiek csak egy részét teszik ki a defterek mai nyilvántartási rendszere és az 

állomány valódi összetétele közötti anomáliáknak. A sikájet-csoport meghatározásában a 

jelentősebb akadályt a defterek tartalmi jellemzői közti eligazodás nehézségei jelentik.  

A továbbiakban a sikájet bejegyzések meghatározásához és a különbségek 

megállapításához az MD és az SD elkülönítését akadályozó, a csoportosítás hibáiból 

adódó ellentmondásokkal számolva elsősorban olyan 17. századi SD példányok közül 

vettem mintát, amelyek tartalmi szempontból egységes, szerkezetileg viszonylag 

egyöntetű, folyamatos képet mutatnak. Úgy vélem, a defterek interferenciáinak 

tisztázásától függetlenül, tartalmi megközelítés útján lehetőség van a kétféle bejegyzés 

típus körülírására.  

Bizonyos, hogy a díván lakossági panaszkezelési mechanizmusa az SD-k meg-

jelenésével valamiképp elkülönült a központ általános döntéshozatali rendszerén belül, a 

megnevezésen túl a két defter-típus közötti tartalmi különbségek is ezt támasztják alá.  

Azonban az új defter-csoport funkciójának pontos meghatározását megnehezíti, 

hogy az SD-kkel egyidejűleg tovább vezetett MD-kben nem szűnnek meg a panaszos 

ügyekben kelt rendeletek. Ennél is ritkábban, de előfordul, hogy az SD-kbe is becsúsztak 

nem kifejezetten panaszhoz kapcsolódó bejegyzések.145 Tehát kizárólag a rendeleteket 

megelőző panasz meglétéből vagy hiányából kiindulva az iktatás menetében nemigen 

lehet olyan rendszert kimutatni, amely alapján egymástól maradéktalanul elkülöníthető 

volna a két defter-fajta.  

 

2.2.1. Látszólagos formai különbségek 

 

Ez az SD-k meghatározását akadályozó zavaró körülmény – vagyis, hogy tartalmi 

szempontból látszólag nem húzható markáns vonal a két defter-csoport között – adhatta az 

ösztönzést, hogy formai kritériumokat keresve próbálják meg elkülöníteni a mühimme és 

sikájet-típusokat. Nejat Göyünç szerint a panaszra reflektáló parancsok esetén az utasítást 

tartalmazó hükm szakasz kettős – a buyurdum ki… vusul buldıkda terminusokkal 

elválasztható – szerkezete146 nem mutatható ki, ehelyett a sikájet-típusnál valóban gyakori 

…emr-i şerif rica eyledüği ecilden vagy az …emrüm/hükm yazılmışdur formula 

                                                 
145SD 6/3, 4, 5, 9. rendelet a havasalföldi adó Krétára történő továbbszállítása ügyében mozgósítja az illetékes 
kádikat. Ezek tipikus mühimme-parancsok. (A továbbiakban az utalt bejegyzés lelőhelyét a következőképpen 
jelölöm: a defter rövidítését a defter katalógus szerinti sorszáma követi, a / után paginált defterek esetében az 
oldal, illetve fóliószám, az ezt követő kettőspont után a bejegyzés sorszáma olvasható. Ha a defter lapjait nem 
számozták, a defter sorszámát követő / utáni szám a bejegyzésre vonatkozik.) 
146Heyd, Ottoman documents, 8–9. 
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szerepel.147 Ez a megállapítás azonban számos ellenpéldával cáfolható. A hükm kettős 

szerkezetére nemcsak az első SD-kben,148 hanem jóval később is előfordul egy-egy példa 

a parancsok között, a két defter-típus megkülönböztetése e formai jegy alapján tehát nem 

lehetséges.149 A 17. század második felétől a bejegyzések egyszerűsödése s ezzel 

párhuzamosan az iktatási eljárás technikájában a kettős szerkezetű hükmök fokozatos 

kiszorulása figyelhető meg,150 ám véleményem szerint e strukturális elemek megléte, 

hiánya vagy változása és a defter-kategória, illetőleg a parancs keletkezésének 

körülményei között nem mutatható ki egyértelmű összefüggés.  

A tartalmi átfedések olyan mértékűek, hogy ha ezeket kizárólag az írnokok 

zavarának vagy nemtörődömségének tulajdonítanánk, akkor megállapíthatnánk, hogy az 

átláthatóbb, differenciáltabb iktatási rendszert megvalósítani hivatott eredeti koncepció 

kudarcba fulladt. Itt megemlítendő Majer megállapítása, amely szerint a bürokratikus 

átszervezést követően az MD-k leginkább nem előzetes beterjesztésre reagáló, 

közigazgatási vonatkozású, illetőleg hadjáratokhoz, zarándoklathoz kapcsolódó bejegy-

zéseket tartalmaznak, míg az SD-kben túlnyomórészt a lakosság, illetve a katonai-

államigazgatási személyek egyéni panaszbeadványaira reagáló parancsokat gyűjtötték. De 

pontosabb határvonalat ő sem tudott húzni.151 A parancsokban az előzetes beterjesztésre 

való utalás a fellebbezés/panasztétel ügymenetének szükségszerű következménye, amely 

fontos ismertetőjegye a sikájet-rendeleteknek, de sajnos nem hiányoznak az MD-k számos 

bejegyzéséből sem. Majer ugyanakkor kitér az utólag korrigált írnoki tévedésekre, például 

a „bécsi” defter 2. fóliójának 6. bejegyzése kapcsán. A parancs utólag kihúzott szövege 

                                                 
147Ld. Nejat Göyünç recenziójában. Osmanlı Araştırmaları 5 (1986) 273–274. A szerkezeti sajátosságokat a 
sikájet-bejegyzések formai leírásakor bővebben ismertetem. 
148Vö. Dávid, Mühimme defteri, 181–182; Dávid–Fodor, „Az ország ügye mindenek előtt való”, XXVI–
XXVII. 
149Néhány példa: SD 4/1, 10, 258, 265; SD 10/15:2.  
150Dávid, Mühimme defteri, 182. Dávid Géza észrevétele szerint a tévesen mühimmeként besorolt, valójában 
önmeghatározása szerint is sikájet-típushoz tartozó MD 92-től kezdve tűnnek el a kettős szerkezetű hükmöt 
tartalmazó bejegyzések. Hogy mennyire nehéz a bejegyzések szerkezeti változásai vonatkozásában markáns 
korszakhatárokat húzni, jelzi az, hogy ennél későbbi defterekben is, egészen a 17. század végéig föl-
fölbukkannak kettős szerkezetű parancsok: MD 93/248; SD 1/9:46, 11:70, 72, 13:90, 25:209; SD 7/550, SD 
10/85:2, SD 11/56:1, SD 14/73:324, Das osmanische, facs. 52b/1, stb. 
151Das osmanische, 20. 
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fölött álló megjegyzés szerint a bejegyzést átírták egy MD-be.152 Néhány további hasonló 

példa mutatja, hogy a téves és utólag felismert iktatás nem egyedi eset volt.153  

Ezek a javított tévedések jelzik, hivatali szinten egyáltalán nem volt mindegy, hogy 

az adott parancs szövegét melyik defterbe iktatják, vagyis a rögzítés során a 

rendelettípusok csoportosítása a látszólagoshoz képest pontosabb rendszerben zajlott. 

Mindezek alapján úgy vélem, korai lenne pusztán a kancellária és az írnoki gyakorlat 

következetlenségére fogni a két defter közötti tartalmi átfedéseket, jóllehet így is bőven 

akadnak a körülírásukat megnehezítő írnoki hibák.154  

Egyfelől tehát igazolható, hogy a díván elé kerülő ügyek arányainak fokozatos, 

évtizedek óta tartó megváltozása következtében a kancellária munkamenetét egy 

határozott elképzelés szerint módosították, ugyanakkor a tematikusan elkülönülő két 

defter-fajta közötti formai és tartalmi átfedések miatt nehezen ragadható meg a kétféle 

ügytípus közti különbség. Amennyiben az elnevezésekből indulunk ki, ismét a levéltári 

nyilvántartás ellentmondásaiba gabalyodunk. Az első, egykorú sikájet-önmegnevezést 

viselő defter ugyanis nem a katalógusban első sikájetként számon tartott, hanem a 

korábban emlegetett 92. számú mühimme néven ismert regiszter. Feridun Emecen a 

bejegyzések formai jellegzetessége alapján azt a következtetést vonta le, hogy az első 

négy SD valójában mühimme. Érvelésében megemlíti, hogy az első négy SD közül az első 

és a negyedik nélkülözi a típusazonosító meghatározást, a második és a harmadik 

önmeghatározásában pedig nem szerepel a sikájet kifejezés.155 Kétségtelen, hogy ez 

először csak az 5. számú SD-nél figyelhető meg.156 Ebben az esetben az SD-k 

                                                 
152Umûr-i mühimmeye nakl olunmışdur. Ld. Das osmanische, 21. és facs. 2b/6. A kihúzott, de kitűnően 
olvasható bejegyzés további érdekes sajátossága, hogy a környezőkkel szemben és általában a sikájet-
bejegyzésekkel ellentétben nem tartalmaz beterjesztésre utaló részt. Egy további, az előbbihez hasonlóan 
büntetést kilátásba helyező parancs szövege pedig megszakad, valószínűsíthetően szintén azért, mert az írnok 
utóbb ismerte fel, hogy nem a megfelelő defterbe kezdte másolni a rendeletet: 188b/1 (Majer utalásában 
tévedésből 188a szerepel). 
153 SD 23/11:45, itt az írnok a tévedést észrevéve abbahagyta a másolást. További hasonló példák: SD 
29/202:889; SD 31/105:419. Illetve ld. még Mübahat S. Kütükoğlu, Mühimme defterlerindeki muamele 
kayıdları üzerine. Tarih boyunca paleografya ve diplomatik semineri (Bildiriler). İstanbul, 1988, 110.   
154Dávid, Mühimme defteri, 182. Számos eset tudható be az írnokok tévedésének, figyelmetlenségének. Jel-
lemző példák közé tartoznak a keltezéssel kapcsolatos elírások, tipikusan új év kezdetén, például SD 17/2238. 
Itt 1106 helyett tévesen eggyel korábbi évszám szerepel. Ugyanerre több példát találunk az SD 8-ban, ahol 
nyilván puszta beidegződésből az 1084. év elején bejegyzett parancsok közül többet a megelőző évre datált az 
írnok. Utólagos helyesbítésekre, kihúzásokra számtalan példa hivatkozható. Ld. SD 8/303:1477. Az írnokok 
esendőségét másfajta, pl. helyesírási hibák is illusztrálják. Erre Claudia Römer gyűjtött adatokat a bécsi SD 
néhány bejegyzéséből. Vö. Römer, Zu Formular und Sprache, 182.  
155Itt csak a kuyud-i ahkam, azaz a „parancsok bejegyzései” kifejezés olvasható. A címsor és benne az 
önmeghatározás hiánya önmagában természetesen nem erősíti meg, de ugyanannyira nem is zárja ki a defter 
sikájet besorolását. A 17. századi kötetek közül a 6, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 22, és 187. számúban sincs a típusra 
vonatkozó megjegyzés.  
156Emecen, Osmanlı divanının, 127–128. 
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megjelenését az eddig feltételezett 1649-ről 1656-ra, a Köprülü-korszak első éveire 

kellene tennünk, az első ismert SD pedig a 92. számú MD-ként katalogizált kötet volna. 

Ezzel együtt az első három SD (hézagosan 1649–1655) szépen kitöltené az MD-k sorában 

mutatkozó majdnem 12 éves űr egy részét, ami a 91. és 93. számú MD között (1646–

1658) tátong.  

Emecen ezen kívül az első három SD esetében a mühimmékre – főként a 90. számú 

MD-re – emlékeztető formai kritériumokra hivatkozik, amelyek közül konkrétan csak a 

bejegyzések datálását nevesíti. Itt azzal érvel, hogy a későbbiekkel ellentétben e korai SD-

kben a bejegyzések kétféle dátumozása (dekádok szerint vagy napra pontosan) figyelhető 

meg. Ez azonban – ha elvétve is – más SD-ben is tapasztalható,157 s inkább az írnoki 

gyakorlat függvénye, ami nem tekinthető a defter típusát meghatározó körülménynek, 

ezért a megállapításnak ez a része nem állja meg a helyét.158 Az MD 90 és 91-ben 

megfigyelhető, a bejegyzések felépítését érintő módosulások ezt követően mindkét defter-

fajtában állandósulnak, így Göyünç és Emecen következtetéseivel ellentétben formai 

tekintetben nem lehet szignifikánsan elkülöníteni egymástól a 17. századi MD-ket és SD-

ket. 

 

2.2.1 Tartalmi átfedések és különbségek. A sikájet-típus rejtett ismertetőjegyei 

  

Ha Majer fenti észrevételeit továbbgondolva az MD-k panasszal összefüggésben 

hozott rendeleteit összevetjük az SD-kben rögzített bejegyzésekkel, akad egy további 

mozzanat, amely segíthet megérteni a panaszokkal kapcsolatos ügyek két defter-félébe 

történő osztását. Az MD-kben előforduló panaszos beadványra reagáló parancsok az 

általam vizsgált esetek mindegyikében tartalmaznak konkrét büntetésre vonatkozó 

utasítást, illetve a panasz hátterében általában az egyén sérelmén túlmutató, a közrendbe 

ütköző, illetőleg a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények állnak,159 míg az SD-kben 

levők csak általános útmutatást – ha úgy tetszik, felhatalmazást – adnak,160 vagy a helyi 

kádi hatáskörébe visszautalva az esetet, rábízzák a jogalkalmazást.  

                                                 
157Például SD 8/121:542; 221:1062; SD 11/540:3; SD 19/170:727; illetve SD 23/201:905.  
158 Az érintett defterekben kézírásuk alapján is megkülönböztethetők egymástól a két keltezési gyakorlatot 
követő írnokok, ami megerősíteni látszik, hogy a dátumozás módja leginkább az ő beidegződéseik szerint 
változhatott. Például: SD 1/21. oldal. Arra is találni példát, amikor ugyanaz az írnok azonos oldalon 
váltogatja a két módot: SD 4/221:845–848. 
159Ide sorolható eseményekhez: MD 100/81, 90, 505; vö. Das osmanische, 20. 
160Erre Emecen is utal: Osmanlı divanının, 134–135. 
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Amennyiben a bejegyzésekben szereplő döntéseket vesszük górcső alá, használ-

hatóbb fogódzókat kaphatunk a mühimme és a sikájet-csoport elválasztásához. A két 

defter-fajtában külön vizsgáltam azokat az egyéni sérelemmel összefüggő bejegyzéseket, 

amelyek utasítása értelmében a vádlottat (vagy több érintettet) személyesen rendelik a 

tanács elé. Mind a mühimme-, mind pedig a sikájet bejegyzések között találunk olyanokat, 

amelyek az adott ügyben érintett fele(ke)t, leggyakrabban a jogsértőt beidézik a Portára, 

tehát önmagában a beidézés ténye a parancs iktatása szempontjából szintén nem perdöntő. 

Megfigyelhető azonban, hogy az SD-kben az ilyen parancsok a beidézést minden esetben 

feltételesen írják elő. Általában akkor kéretik a díván elé az érintette(ke)t, ha a helyben, a 

kádi által lebonyolítandó igazságtétel az érintett fél vagy felek ellenállása,161 esetleg más 

okok miatt akadályba ütközött volna,162 illetőleg, ha a felek maguk kérték felsőbb fóru-

mon történő kihallgatásukat,163 vagy a panaszos kifejezetten kérte a vádlott beidézését.164 

Ezeket a feltételeket az egyes dekrétumokban is megemlítik. 

 Ezzel szemben az MD-kben vezetett bejegyzések, amennyiben beidézést írnak elő, 

arra az általam vizsgált esetekben feltétel nélkül adnak utasítást.165 Ezek az esetek 

ráirányítják a figyelmet az ügyek csoportosításának egyetlen logikus szempontjára, azaz a 

parancs iktatási helyét nem az előzményül szolgáló beadvány jellege, hanem a rendeletbe 

foglalt döntés minősége, illetve a központnak az eljárásban játszott szerepe határozhatta 

meg.166 Ha a beidézéssel végződő dekrétumok alapján levont tanulság tükrében 

hasonlítjuk össze a két defter-típus bejegyzéseit, kijelenthetjük, hogy az egyes ügyek MD-

be vagy SD-be való iktatását tehát nem egyszerűen a beterjesztés megléte vagy hiánya, 

még csak nem is pusztán az egyéni jogsérelem feltétele szabta meg. Úgy tűnik, az 

osztályozás alapja alapvetően az lehetett, hogy az adott eset az egyén vagy csoport jog-

                                                 
161Eb 372/13:2; SD 2/265:1021; SD 7/12, 522, 533, 534, 586; SD 11/ 382:1; SD 18/1161 stb. 
162A számos példa közül csak néhány: SD 2/149:3; SD 7/10, 12, 23, 37, 258, 340, 350, 352, 520; Eb 
372/323:3.; SD 13/42:208. 
163SD 6/70, 125; SD 7/74, 82, 346; SD 22/18:116; SD 29/8 stb. 
164SD 8/477:1834. A szerémi szandzsák rájái beterjesztésükben kérik a többszöri súlyos jogtiprással vádolt 
Ibrahim nevű korábbi szandzsákbég legmagasabb szintű felelősségre vonását. További példák: SD 
2/208:1191; SD 8/981:204; SD 12/238:1055; SD 13/133:652; SD 22/52:34; SD 31/286:1099.  
165Például: MD 107/12:22, 13:32; MD 113/1. Ebben az összefüggésben figyelemre méltó a drezdai SD-ben 
található, az izmiti kádinak címzett egyik parancs, amelyet utólag többszörösen áthúztak. A bejegyzésben a 
vádlott feltétlen beidézésére adnak utasítást. Noha egyéb magyarázó megjegyzés hiányában egyértelműen 
nem bizonyítható, de feltételezhetjük, hogy ebben az esetben a parancs jellege lehetett a törlés oka. Ld: Eb 
372/147:3.   
166Szembetűnő, hogy a 17. század első felében, tehát a két defter-típus elkülönülését megelőzően vezetett 
MD-k ilyen jellegű bejegyzéseiben a büntetési forma megnevezését mellőzve többnyire csak általános 
formulákat alkalmaznak: ihkak-ı hakk oluna; hakkından gelesin (tétessék igazság, részesítsd a neki járó 
büntetésben), vagy şöyle bile(sin) (így szolgáljon tudomásul) MD 89/34, 35. A sikájet-parancsok 
némelyikében a központ a helyben lebonyolítandó eljárással kapcsolatban tájékoztatást kér a káditól. Erre 
példa: SD 7/37:144; SD 22/12:75. 
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sérelmén túlmutató, az állam működését, vagyis a közrendet érintő kockázatot jelentett-e, 

illetőleg ennek megfelelően a díván hozott-e konkrét ítéletet az ügyben vagy azt – mintegy 

másodlagos jelentőségűnek minősítve – a kádira bízta.  

Az SD 31-ben olvasható egyik bejegyzés arról tanúskodik, hogy a személyes 

kérvény nyomán kibocsátott, egyéni jogsérelemmel összefüggő esetekben kelt rendeletek 

másolásakor is mérlegelték az ügy fontosságát. Az 1699. május elején kelt parancs egy tíz 

éve húzódó történetre vet fényt. A kasaklui körzet167 vallástudósai közül való (ulemadan) 

Mahrem nevű személy díván elé kerülő beadványában egy őt ért súlyos bűntényről tett 

panaszt. Egy állítólagos janicsár (yeniçerilik iddiasında olan) két fia a panaszos szolgáitól 

egy szépen megmunkált berakásos puskát és két juhot vett el, majd kirabolta a gazdaságot. 

A sértett a nevezettek több korábbi hasonló gaztette miatt fordult a szultáni tanácshoz, 

hogy segítséget kérjen a környéket rettegésben tartó brigantikkal szemben, akiknek 

utoljára egy tizenöt-húsz fős csoportja megtámadta s kis híján megölte őt. Az ügyben kelt 

parancsot a janicsár-parancsnoknak (yeniçeri serdarı) és a helyi kádinak címezték. A 

janicsár-parancsnoknak szigorúan meghagyták, hogy a banditákat sürgősen kerítse kézre, 

az általuk elvett javakat szolgáltassa vissza, az elkövetőkről tegyen jelentést, illetve 

további utasításig Konyába küldje őket várfogságra (kalebend).168 

A parancs szövege fölött olvasható megjegyzés értelmében ezt a rendeletet utóbb 

átvezették a megfelelő MD-be, tehát felülvizsgálták az ügy besorolását. Hogy ezt miért 

tették, arra a rendelet tartalmának a sikájet-parancsok eddigiekben megismert jellemzőivel 

való összehasonlítása alapján következtethetünk. Habár a sikájetekkel összahangban a 

parancsot panasz benyújtása előzte meg, a kiszabott büntetésre, várfogságra vonatkozó 

határozott utasítás a mühimme-parancsokra jellemző elem. A parancs prioritását 

meghatározó, bár nehezebben körülírható szempont a szóban forgó bűncselekmények 

ismétlődő és közveszélyes volta, ami az egyéni érdeksérelem jelentőségén messze 

túlmutatott.   

Az MD-kben az egyéni érdeksérelemmel összefüggő ügyek mindegyike határozott 

döntést, sokszor büntetést, például várfogságot,169 gályarabságot, száműzetést,170 vagy 

feltétel nélküli beidézést tartalmaz,171 esetleg egy korábbi ügyben kelt parancs 

                                                 
167 A kazá Konja tartományban található. Tahir Sezen, Osmanlı yer adları. Ankara, 2006, 290. 
168SD 31/105:419. Karaağaç-i Yalvaç (ma Şarkikaraağaç, Konjától nyugat-északnyugatra) kádijának és a 
janicsárparancsnokoknak címezték a parancsot. 
169MD 107/13:28; 9:15; MD 113/9.  
170MD 94/16; MD 107/7:9; MD 109/20. 
171MD 107/12:22; MD 113/11.  
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megismételt nyomatékosítását közli.172 Ezzel szemben a sikájet bejegyzésekben a kádira, 

illetve a helyi hatóságra bízzák az eljárást, vagy ha előírja is a bepanaszolt fél (esetleg 

felek) beidézését, azt minden esetben csak feltételesen, a helyi jogszolgáltatás ismételt 

kudarca esetére rendeli el a tanács. Az SD-kben lévő parancsok között nem találtam 

konkrét büntetést foganatosító ítéletet. 

A defterek tartalmi vizsgálata során kirajzolódó kép tehát azt mutatja, hogy a 17. 

század derekán a dívánban született rendeletek iktatását fokozatosan átstrukturálták, a 

tanács elé kerülő ügyeket – az állam és a társadalom működésére nézve – kiemelt 

jelentőségű (mühimme) „államügyekre” és helyi, egyes személyeket vagy kisebb csoportot 

érintő (şikayet), helyi érdekeltségű esetekre osztották. Nem zárhatjuk ki annak lehetőségét 

sem, hogy minden látszólagos tartalmi, formai ok nélkül egyes eseteket szubjektív 

döntéssel minősítettek kiemelt üggyé, s iktatták az MD-be, miközben tartalmukból 

kiindulva az SD-kben keresnénk őket. A beidézésre utasító parancsok mellett itt 

hivatkoznunk kell a mindkét deftertípusban fellehető menlevelekre (yol hükmi, ulak 

hükmi). Ezek besorolásánál szintén az lehetett mérvadó, hogy a döntéshozók kiemelt 

jelentőséget tulajdonítottak-e a körülményeknek (a menlevelet kérő státusza, a küldöttség, 

szállítmány stb. jelentősége), vagy sem. 

A két sorozat példányainak összehasonlító vizsgálata során a két defter-típus 

megkülönböztetésére alkalmas kritériumokat a következőképpen összegezhetjük: 

                                                 
172MD 100/553. Bulgáriai, (Zagra-i atík = Stara Zagora) ortodox keresztényeket ért inzultus miatt 
megismételt parancs. 
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Kritérium SD MD 
A parancs előzménye tipikusan beterjesztés, 

kérvény 
részben beterjesztés, kérvény 

A parancs célja egyéni vagy csoportos 
érdeksérelem elhárítása a 
konfliktus helyben történő 
kezelésével. 

a helyi, egyéni érdekeken túlmutató 
jelentőségű ügyben határozott rendelkezés, 
még ha az az egyén vagy kisebb csoport 
sérelme, fenyegetettsége kapcsán került is 
terítékre. 

a kádit, vagy más 
tisztségviselőt a) a saját 
jogkörében való eljárásra 
általánosságban szólítja, 
illetve hatalmazza fel vagy

A parancs (hükm) 

 b) ha konkrét utasítást ad 
is (a vádlott beidézése a 
Portára, lopott javak 
visszafizetése), azt egy 
előzetes feltétel 
függvényében (pl. a 
vádlott vonakodása, helyi 
bíráskodás kudarca, a 
vádban megfogalmazott 
tényállás beigazolódása 
esetén) teszi. 

egyértelmű, direkt utasítást fogalmaz meg. 

Formai következmény: a 
hükm lezárása  

tipikusan az elvárt 
intézkedést igeneves-
célhatározói formában 
jelző (-mak içün...) és az 
utasítás elküldésének 
tényét közlő ...hükm 
yazılmışdur fordulattal.173 

általában a klasszikus mühimméknél 
alkalmazott gyakorlatot folytatva, a 
felszólító mód használatos, sokszor az 
utasítás elküldésének tényét közlő ...hükm 
yazılmışdur fordulattal kombinálva. 

 

Fontos leszögezni, hogy a fentiekben kifejtett, összetettebb tartalmi jellemzők 

összehasonlításán alapuló vizsgálat eredménye nem alkalmazható a 17. századi sikájet-

állomány egészére.174 Emecennek az első négy SD-re vonatkozó megállapításaihoz kell 

visszatérnünk, ám nem az általa követett formai, hanem éppen az imént ismertetett 

tartalmi kritériumok alapján. E regiszterek bejegyzései ugyanis nem feleltethetők meg 

maradéktalanul a két defter-típust a későbbiekben egymástól világosan elhatároló 

feltételeknek. A bennük olvasható parancsok témája alapján nem különböznek érdemben a 
                                                 

 
173 Néhány kivétel itt is akad, például az SD 6-ban, ahol a mühimmékre jellemző …amel oluna deyü hükm 
yazılmışdur /mucebince amel eyleyesin deyü hükm yazılmışdur és ezek további variánsai olvashatók. 
174 Mühimme jellegű parancsok itt-ott előfordulnak a későbbi SD-kben is, de ezek aránya nem szignifikáns. 
Ezeknél nem tudhatjuk, milyen megfontolásból jegyezték őket ebbe a defter-típusba. Felmerülhet, hogy az 
írnokok véletlen s ezúttal nem korrigált következetlenségének példáival állunk szemben. Néhány példa: SD 
22/41:270, 271.  
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későbbi SD-ktől, ám formai szempontból, illetőleg a parancs jellegét tekintve vegyes 

képet mutatnak. Például a későbbiekkel ellentétben egyaránt tartalmaznak feltétlen és 

feltételes beidézésre utasító parancsokat,175 illetve több bejegyzésben előfordul bennük a 

mühimmékre jellemző záróformula.176 Ritkán ugyan, de akadnak bennük a későbbi MD-

kben sűrűn előforduló konkrét büntetésre felszólító bejegyzések is, igaz, mindig a kádi 

vizsgálatának eredményéhez vagy más feltételhez kapcsolt kitételekkel.177  

Ezen tartalmi átfedések miatt kevés fogódzónk van az első SD-k besorolásának 

felülvizsgálatára, hiszen maguk a regisztereket meghatározó kategóriák is ekkor 

formálódtak, s a kancellária láthatóan nehézkesen és fokozatosan igazodott az új 

szempontokhoz. Az önmegnevezést nem tartalmazó, a későbbi, „klasszikus” sikájet-

ismertetőjegyeket mutató és a késői, egyéni panaszos ügyekkel teli mühimmékkel rokon 

deftereket nem indokolt inkább mühimmének, semmint sikájetnek tartani. E szempontok 

alapján az SD 1, 2, 3, 4 és az MD 90, 91, 93-ról Emecen másik következtetésével 

egyetértve azt kijelenthetjük (s nem többet), hogy ezek a két defter-típus pontos 

elhatárolódásának, illetőleg a „kétszintű” rendeletalkotásra és iktatásra való áttérés 

átmeneti időszakát jelzik, s hozzátehetjük, hogy majd az 5. számú panasz-jegyzőkönyvtől 

fogva kezd letisztulni a rendszer s markánsan kirajzolódni a két ügytípus közti különbség.  

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a tanácsban megtárgyalt ügyeknek a két 

defter-típusban tükröződő kétszintű csoportosítása lényeges módosítást jelentett a 

kancellária iktatási gyakorlatában, amelyhez az írnokok és az adminisztratív munkában 

résztvevő bürokraták nem tudtak egyik pillanatról a másikra tökéletesen alkalmazkodni, 

azaz a fel nem ismert írnoki hibák nagyobb kockázatával kell számolnunk. Ezzel 

magyarázhatók a korai sikájet bejegyzések közti ellentmondások. A jegyzőkönyvek 

meglévő példányai arról árulkodnak, hogy az iktatási ügyvitel fokozatosan, az 1650-es 

évek elejétől az 1660-as évek elejéig állt át az új céloknak megfelelő gyakorlatra. Eközben 

– valószínűleg ettől függetlenül – a bejegyzések iktatásának gyakorlatában is, az 

egyszerűsödés irányába mutató jelentős változások mentek végbe, amelyek ettől kezdve 

mindkét defter-típusra jellemzők. 

 

                                                 
175 SD 3/6:8,9,10: feltételesen rendelik be az elkövetőt, ugyanitt a következő (11.) parancs a beidézést 
feltétlenül előírja.  
176 SD 3/13:38. 
177 A kádira bízott vizsgálat kimenetele függvényében száműzetést előirányzó parancsok egyebek között: SD 
1/90:426; 144:623; SD 2/41:169; 183:699, 704; 41:169; 50:207; 73:299; 160:615; 188:725; 167:703; 
237:915. 
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2.3 A sikájet defteri fennmaradt anyaga 
 

Az MD mellett megjelenő SD-k jelenleg ismert legkorábbi példánya a Török 

Miniszterelnökségi Hivatal Oszmán-kori Levéltárában (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, a 

továbbiakban BOA) katalógusa alapján a 1649-ből származik. Az SD alaptípusát 1742-től 

kezdve territoriális alapon további szériákra osztották. Ettől kezdve 17 alfaját ismerjük, 16 

az egyes tartományokra, egy pedig a fővárosra vonatkozó rendeleteket tartalmazta.178 A 

katalógusok a bontás előtti csoportot régi (atik) sikájet néven különböztetik meg az attól 

kezdve tartományi parancsok deftere (eyalet ahkam defteri) néven számon tartott 

példányoktól. Az SD-k csoportjának utolsó, 213. darabja 1813-ból való.179 A BOA-ban 

őrzött állomány mellett két nyugat-európai gyűjteménybe került példány is ismert. Az 

1675. évi bejegyzéseket tartalmazó SD-t a Kara Musztafa nagyvezír által vezetett második 

bécsi hadjárat során zsákmányolta a koalíciós haderő. Ez az eset mintegy szimbolikusan is 

példázza, milyen kockázatot jelentett az oszmán vezetés szokása, hogy a deftereket a 

döntéshozatal folyamatosságának fenntartása érdekében gyakorta a hadjáratokra is 

magával cipelte.180 A ma a bécsi Nemzeti Könyvtár (Österreichische Nationalbibliothek) 

archívumában őrzött példány említett hasonmáskiadása ugyan megjelent, ám a defter arab 

betűs átírását és a fordítást tartalmazó második kötetet, melyet egy nemzetközi 

kutatócsoport készített volna el, máig nem sikerült tető alá hozni.181 Egy további, a BOA 

állományának kronologikus rését kitöltő deftert őriz a Drezdai Tartományi Könyvtár 

(Sächsische Landesbibliothek Dresden), amelynek mikrofilmmásolata Fekete Lajos 

jóvoltából ma megtalálható a Magyar Nemzeti Levéltárban.182 

                                                 
178Sertoğlu, Muhteva bakımından, 23; BOAr, 2010, 21–41. 
179BOAr, 2010, 25–30. Az első SD címsorában jegyzett dátum szerint a hidzsra szerinti 1059. első napjával 
(muharrem 1.), azaz 1649. január 15-én kezdődnek a bejegyzések. 
180A deftereknek a döntéshozatalban betöltött fontos szerepét jelzi, hogy a 16. század végétől kezdve egyes 
példányaikat jogi referenciaként a szultán vagy a nagyvezír által vezetett hadjáratokra is kikérték a kancellária 
„archívumaként” működő defterháne (defterhane) hivatalától, vagy esetenként az eredeti defter részleges 
másolatát vitték el. Arra nézve, hogy ez miként valósult meg a gyakorlatban, Feridun Emecen gyűjtött 
adatokat. Ezekből kiderül, hogy a szultáni tanács operatív vezetői, a nagyvezírek azért többnyire tartózkodtak 
attól, hogy a deftereket a közvetlen frontzónába is magukkal vigyék. A döntéshozatal e fontos dokumentumait 
legtöbbször valamely hátországi csomóponton, keleten például Szivasz, Erzurum, Aleppó, Dijárbekir falai 
között, nyugati expedíció esetén Belgrádban helyezték letétbe. Vö. Feridun Emecen, Seferlere götürülen 
defterlerin defteri. In: Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan. İstanbul, 1991, 241–268, főleg 242–250. Más 
nyilvánvaló sürgető okok mellett talán az oszmán hadvezetés önbizalmának jeleként is értékelhető, hogy 
1683-ban nem ódzkodtak több más defterrel együtt az 1675. évi SD-t is a közvetlen hadszíntérre vinni. 
181Das osmanische, 11.  
182Fotómásolata az ELTE Török Filológiai Tanszékén található. Fekete az Eb 356, 358 és 387 jelzetű MD-k 
regesztái mellett néhányat közölt az Eb 372 jelzetű SD bejegyzéseiből is, szintén rövid összefoglalásban. 
Fekete Lajos, A berlini és drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga. Levéltári Közlemények 6 (1928), 
259–305; 7 (1929), 55–106. 
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A BOA-ban őrzött SD-k állománya és a katalógusok nyilvántartása között fennálló, 

korábban már említett eltérésekre visszautalva leszögezhető, hogy a két jegyzőkönyv fajta 

közötti látszólagos átfedések oka egyes példányok hibás összekötésében vagy téves 

besorolásában rejlik. A 17. századi SD-k meglévő állományát érintő vizsgálatunk alapján 

és a fenti kritériumok tükrében bizonyos, hogy a BOA-ban őrzött regiszterek közül a 10. 

és 30. defter teljes egészében, az SD 17 pedig részben mühimme defteri. Ugyanakkor a 

tévesen mühimmének osztályozott, valójában (önmeghatározása szerint is) a sikájet-

típushoz tartozó MD 92 és a katalógusban tévedésből a 18. századi jegyzőkönyvek közé 

sorolt és számozott, valójában egy évszázaddal korábbi SD 187 a 17. századi sikájet-

állományt gyarapítja, tehát a levéltári katalógus nyilvántartása szerinti 17. századi SD-k 

kötetszáma nem, ám az állomány összetétele eltér a valóságostól. Az ügytípusok 

elkülönítése alapján a defterek részletes tartalmi analízise útján lehetőség nyílt a 17. 

századi sikájet-állomány tényleges kollekciójának meghatározására. A BOA 17. századi 

SD-inek revideált jegyzékét és főbb fizikai, tartalmi jellemzőik leírását a 2. számú 

mellékletben közlöm. 

A szultáni tanács kancelláriájában lezajlott technikai változások mikéntjére tehát 

választ kaphattunk a két defter-típus összehasonlítása révén. Minthogy e változások 

közvetlen okaira vonatkozóan sincs más támpontunk, az alábbiakban ebben a kérdésben is 

a mühimme és a sikájet defter-típus adatai közt kísérlünk meg eredményre jutni.  

 

2.3.1 Hézagok a sikájet és mühimme defterik 17. századi állományában 
 

Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk annak megértéséhez, milyen indítékok késztet-

hették a kancelláriát a sikájet-csoport létrehozására, tágabb intervallumban meg kell 

vizsgálnunk az MD-k bejegyzéseinek fejlődését. 183   

A sikájet és a mühimme széria egymáshoz való viszonyát érintő, figyelemre méltó 

adalék és az összehasonlítást igencsak megnehezítő körülmény, hogy az új sorozat 

megjelenésének első fél évszázadában, azaz a 17. század második felében a két defter-

típus példányai rendszerint más-más időszakokat fognak át, tehát ha igen hézagosan is, de 

kronológiailag kiegészítik egymást, miközben időrendi átfedés nagyon ritkán fordul elő 

közöttük. A katalógus adatainak tükrében 1649 és 1699 között valamivel több mint két-

                                                 
183 Az SD-k bevezetésének hátterében eddig logikusan két feltételezett okot, a panaszok növekvő 
mennyiségét és/vagy szervezeti átalakítást sejtettek. Darling, Revenue-raising and legitimacy, 249. 
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évnyi, pontosabban mindössze 27 hónap a sikájet és mühimme-típusok közötti kronológiai 

átfedés: 

 MD 94, 95 / SD 4 1075. zilkáde–1076 rebiülevvel   1665. május–szeptember 

 MD 97 / Eb. 372 1091. muharrem–rebiüláhir   1680. február–május 

 MD 98 / SD (11,)12,13 1100. muharrem–sábán   1688. november–1689. június

 MD 100, 101 / SD 14, 15 1101. sevvál–1102 redzseb   1690. augusztus–1691. április

 MD 102, 104 / SD 16 1103. redzseb–ramazán   1692. március–május 

 

Ezzel szemben, ha a levéltári katalógusban a 17. századi defterek lajstromára 

nézünk, a különböző vagy éppen összetartozó, de később darabonként külön-külön 

összekötött és számozott defterek között előfordul időrendi átfedés, s ez csak részben 

magyarázható azzal, hogy egyes, azonos típushoz tartozó defterek különvált darabjait 

önálló kötetekként tartották nyilván és számozták be.184 A sikájet-csoport esetében az 

időrend tekintetében a 17. század végi defterek mutatják a legzavarosabb képet, ami az 

oszmán hatalom magyarországi összeomlásának és balkáni kudarcsorozatának 

korszakváltó időszakával esik egybe.  

 

2.4 A sikájet-csoport létrehozásának egyik lehetséges oka: a kancelláriára 
háruló feladatok ugrásszerű növekedése 
 

A panaszokra reagáló rendeletek különválasztásának egyik lehetséges indoka a 

bürokráciára háruló utasítások kibocsátásához kapcsolódó feladatok növekvő mennyisége. 

Ez az előzetes feltevés szerint arra ösztönözhette a kancelláriát, hogy az MD-kben vezetett 

ügytípusok közül a legnagyobb halmaz archiválására külön defter-típust nyisson. Ezt a 

feltevést igazolhatná, ha az MD-kben az SD-k megjelenését megelőző hosszabb 

időszakban egyértelmű tendenciaként kimutatható volna a bejegyzések számának 

időarányos (például havi bontásban vizsgált) növekedése, majd az első SD megjelenésével 

azok észlelhető és hirtelen csökkenése.  

A vizsgálat során az MD-kben három periódusban vizsgáltam a bejegyzések számát 

az egyes defterek által átfogott időtartam arányában. Az ennek eredményét torzító hatások 

minimalizálása érdekében olyan időszakokat választottam, amelyekben lehetőleg egymást 

átfedések nélkül, egyenletesen folytató defterek sorozata áll rendelkezésre (kevés ilyen 

van). Az áttekintett periódusok közül az első jóval megelőzi az SD-k megjelenésének 

                                                 
184 A 17–25. számú SD-k ilyen, látszólag párhuzamosan haladó sorozatot alkotnak.   
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idejét: 1571–1573-ra esik. A második metszet kora a sikájetek megjelenését megelőző 

évtizedekre, 1609–1627 közé tevődik. Ezt követően az első SD-t közvetlenül megelőző, 

egyébként azonos időszakból származó 90. és 91. számú MD-k bejegyzéseit külön is 

feldolgoztam. A negyedik csoport az SD-kel párhuzamosan vezetett, egymást nem 

folyamatosan követő MD-kből áll.185 A defterek egymást követő sorozatában figyelembe 

vettem és a beszámítandó hónapok számából kivontam minden egyes olyan hónapot, 

amely akár csak néhány bejegyzés erejéig is egynél több defter által lefedett intervallumba 

esik. Mindemellett is számolni kell egyéb torzító tényezőkkel: a defterek szerkezeti 

különbözőségeivel, illetőleg azzal is, hogy a kancellária által feldolgozandó ügyek havi 

mennyisége természetszerűleg akár jelentősen ingadozhatott, például hadjáratok 

alkalmával jóval több parancsot címezhettek a tartományi hivatalnokoknak, mint 

„békeidőben”. Az így adódó időtartamokra eső bejegyzések száma a következő. 

 

1. minta, 1571–1573   

 

MD 16  5 hónap  657 bejegyzés 

MD 17  1 hónap    40 bejegyzés 

MD 18  2 hónap  306 bejegyzés 

MD 19  4 hónap  726 bejegyzés 

MD 21  5 hónap  784 bejegyzés 

MD 22  5 hónap  702 bejegyzés  

összesen: 153 bejegyzés/hó 

 

 

2. minta, 1609–1627   

 

MD 78  10 hónap 4016 bejegyzés 

MD 79  24 hónap 1316 bejegyzés 

MD 80  14 hónap 1347 bejegyzés 

MD 81  10 hónap   648 bejegyzés  

                                                 
185Itt meg kell említeni, hogy az állományban mutatkozó hézagok miatt nehéz folyamatos mintát venni 
mérvadó és megközelítőleg azonos intervallumokban. Ez kiváltképpen érvényes a 17. század második felére, 
amikor az azonos időszakból származó defterek, defter-töredékek közötti viszonyok egyelőre tisztázatlanok. 
A bejegyzések számának alakulása terén csak az MD-kre támaszkodtam, ugyanis az SD-kkel való összevetést 
lehetetlenné teszi az a fentebb említett körülmény, hogy az SD és az MD-k láncolata a 17. század második 
felében szinte sehol sem áll kronológiai átfedésben. 
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MD 83  16 hónap   153 bejegyzés  

összesen: 101 bejegyzés/hó 

 

3. minta, 1636–1646 (közvetlenül az első ismert SD megjelenése előtt)  

  

MD 90  12 hónap 484 bejegyzés 

MD 91  11 hónap 516 bejegyzés  

összesen: 83 bejegyzés/hó 

 

 

4. minta, néhány MD az 1658–1697 közötti időszakból 

 

MD 93  32 hónap 571 bejegyzés 

MD 95  15 hónap 665 bejegyzés 

MD 100  11 hónap 553 bejegyzés 

MD 105  12 hónap 553 bejegyzés 

MD 107    5 hónap 102 bejegyzés  

összesen: 32 bejegyzés/hó  

 

Az MD-k szúrópróbaszerű vizsgálata a bejegyzések sűrűségében – az egyes defterek 

közötti szélsőséges eltérések dacára is – csökkenő tendenciát mutat az SD-ket megelőző 

(1-3. minta) és az SD-k bevezetését követő (4. minta) időszak között. Ez a csökkenés a 17. 

század közepére, a két sorozat feltételezett szétválását megelőző két utolsó, a 90. és 91. 

MD esetében még erőteljesebbnek tűnik, majd az első SD-k megjelenését követő, általam 

kiválasztott MD-kben a parancsok száma annál is meredekebben csökken. A két utolsó 

vizsgált MD-csoport adatai alapján úgy tűnik, hogy a bejegyzések havonkénti számának 

átlaga a sikájet-sorozat kezdete után mintegy feleződik a korábbi időszakhoz képest, ami 

első pillantásra igazolni látszik feltevésünket, hogy ekkortájt a parancsok nagy része az 

SD-kbe került. A mérést befolyásoló fent említett zavaró tényezők azonban óvatosságra 

intenek, ezt a képet ugyanis nagyban árnyalja, ha a például az 1649 előtti két defterhez 

hozzávesszük a 87, 88, 89. számú köteteket is. Így az egy hónapra eső bejegyzések aránya 

83-ról 48-ra (!) csökkenne.186 Ennek alapján pedig kockázatos volna kijelenteni, hogy az 

                                                 
186A bejegyzések száma e három defter esetében a következő: MD 87: 19 hónap = 594 bejegyzés; MD 88: 16 
hónap = 343 bejegyzés; MD 89: 15 hónap = 290 bejegyzés.  
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SD-k bevezetése közvetlen összefüggésben áll a mühimme-sorozat parancsainak 

csökkenésével. Mindössze annyi állapítható meg, hogy az SD-k megjelenése körüli 

időszakban a mühimme-bejegyzések addig is csökkenő tendenciát mutató száma még 

jelentősebben visszaesett. A rendelkezésre álló defterek adatai alapján nem 

következtethetünk arra, hogy a kancellária nagyobb kapacitást szabadított volna fel a 

sikájet-parancsok iktatásához. 

Pontosabb eredményt kapnánk, ha a felettébb foghíjas időszakban jelenleg hiányzó 

defterek is rendelkezésre állnának. Így, bár a panaszos ügyekben kelt utasítások 

iktatásának különválasztása a mühimme-sorozat bejegyzéseinek számarányában is 

kimutatható, közvetlen, meggyőző összefüggés egyéb adathiány miatt nem állapítható 

meg. A rendelkezésre álló adatok két tanulsága tehát:  

1. Az SD-k megjelenését megelőzően az MD-k tanúsága szerint az egységnyi időre 

eső bejegyzések száma inkább csökkenő, jelentős hibahatárral számolva legfeljebb 

stagnáló, de semmiképpen sem növekvő tendenciát mutat, így az új defter-típus 

bevezetése nem hozható összefüggésbe az addig az MD-kben vezetett iktatási feladatok 

számszerű növekedésével. 

2. Az MD-kben iktatott rendeletek egységnyi időben mért száma az SD-k beve-

zetésével határozottan csökkent, ám az anyag hiányossága miatt nem igazolható, hogy ez 

a komoly fogyás pontosan egybeesik-e az új defter-fajta bevezetésével.  

 

2.5 A sikájet-csoport létrehozásának másik lehetséges oka: a kancelláriára 
háruló panaszos ügyek számszerű növekedése 
 

A kancelláriára háruló feladatok mennyiségi növekedését, mint az SD-k beveze-

tésének egyik lehetséges okát, tehát nem látjuk igazoltnak. A SD-k bevezetésének másik, 

az állomány alapján kutatható magyarázata lehet a panasszal összefüggő parancsok 

arányának növekedése a korábbi MD-kben. Ennek feltérképezéséhez nyolc MD-t válasz-

tottam, mindegyik kötet különböző szakaszaiból, a bejegyzések 25–35%-át vettem 

figyelembe. A mintavétel eredményei a következők. 
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MD   9 (1569–1570): panasszal, jogsértéssel összefüggő ügyek:  11% 

MD 18 (1571–1572): panasszal, jogsértéssel összefüggő ügyek:  23% 

MD 44 (1580–1584): a panaszok elenyésző része függ össze érdeksérelemmel, a 

defter csekély kivétellel a keleti hadjárattal foglalkozó parancsokat tartalmaz. 

MD 68 (1589–1590): panasszal, jogsértéssel összefüggő ügyek:  33% 

MD 84 (1628–1630): panasszal, jogsértéssel összefüggő ügyek:  82%  

MD 85 (1630–1632): panasszal, jogsértéssel összefüggő ügyek:  48% 

MD 90 (1646–1647): panasszal, jogsértéssel összefüggő ügyek:  91% 

MD 91 (1646): panasszal, jogsértéssel összefüggő ügyek: 90% 

 

Mint látjuk, a vizsgált 16. századi defterekben az egyén jogsérelmével összefüggő 

ügyek az összes esethez viszonyítva eltörpülnek. Hadjárat esetén – erre utal az MD 44 

példája – a birodalmi tanácsot a mozgósítással és a hadsereg ellátásával kapcsolatos 

tennivalók annyira lekötötték, hogy benne a panaszos ügyek száma elenyésző. 

A mintavételhez alapul vett defterek összetétele alapján tehát arra következ-

tethetünk, hogy az SD-k bevezetésének egyik fontos ösztönzője lehetett a díván elé kerülő 

panaszok vagy az alattvalók jogsérelmével összefüggésben álló esetek növekvő aránya. 

Annak, hogy a kancellária erre pont a 17. század derekán reagált, lehetnek közvetlenebb 

társadalmi, politikai okai is, hiszen a kancelláriai ügyvitel differenciálódásának e késői 

szakasza az oszmán központi hatalom válságos időszakára esett. Az elszigetelődött 

Ibrahim szultán (1640–1648) elleni, a főmufti által szentesített gyilkossággal végződő 

puccs és az azt követő évek a központi hatalom destabilizálódásával jártak, s bizonyosan 

nem hagyták érintetlenül a kancellária működését sem.187 Az új jegyzékfajta létrehozása 

azonban mégis egy hosszabb ideje tartó tendenciára adott bürokratikus válaszlépés volt, 

amely az SD-k bevezetésével formalizálódott.188  

                                                 
187Caroline Finkel, Osman’s Dream. The Story of the Ottoman Empire, 1300–1923. London, 2006, 223–240.  
188Figyelemre méltó, hogy a 17. század első felében az MD-kben, majd mindkét defter-típus bejegyzései 
között egy-egy fordulatba ágyazva időről-időre visszaköszönnek a defter típusát jelző kifejezések, ami – 
különösen a mühimmék esetében – azt sejteti, hogy a terminus az adott ügyet és a parancsot minősítő 
jelzőként volt használatos. Például MD 9/160: nice defa şikayet olınub (többször panaszt tett); MD 18/12: 
husus-i mezbur mühimdür (az említett ügy fontos); MD 18/16: ziyade mühimdür (fölöttébb fontos); MD 
94/30; MD 91/27; egy későbbi defterben (MD 100 passim): Ehemm-i mühimmatdan olub (kiemelkedően 
fontos). További, panaszra utaló kifejezések: MD 68/71, 131; MD 85/713; Das osmanische, facs. 47a/4: 
...tekrar şikayet etdürmeden hazer olunmak içün hükm yazılmışdur (...gond legyen rá, hogy ne legyen ok 
ismét panaszt tenni); 170a/4: ...tekrar şikayet etdürilmemek içün hükm yazılmışdur (...parancs íratott, hogy ne 
legyen ismételt panasz okozója); SD 8/121:542 stb.  
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A fenti számadatok hozzásegítenek bennünket annak a társadalmi jelenségnek a 

megértéséhez, amely a központi kancellárián az SD-k bevezetését eredményezte. Ismét 

hangsúlyoznunk kell, hogy a mühimme és sikájet defterik ma rendelkezésre álló rendkívül 

hiányos állománya torzíthatja a panaszkultúra változására vonatkozó következtetéseket. 

Ugyanakkor mégsem kell attól tartanunk, hogy a többi, ma hiányzó defter esetleges 

előkerülése magának a tendenciának a meglétét cáfolná. A fenti adatsor rávilágít arra, 

hogy a szultáni tanács elé kerülő ügyek között a lakossági panasztételekkel kapcsolatos 

esetek aránya drasztikusan megváltozott. E folyamat részleteibe maguk a bejegyzések 

engednek betekintést.  
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3. A SIKÁJET DEFTERIK ÉS A SIKÁJET BEJEGYZÉSEK 
STRUKTÚRÁJA 

3.1 A sikájet defterik sajátosságai 
 

A defterek fizikai jellemzőit, felépítésének egyes sajátosságait a forrástípus 

definíciója kapcsán érintettük. A következőkben az SD-k fizikai jellemzőivel, könyvészeti 

sajátosságaival és az ezekből a kancelláriai ügyvitelre leszűrhető tanulságaival 

foglalkozom. Az MD-khez hasonlóan az SD-k sorozata is igen változó képet mutat, 

legyen szó akár az egyes defterek szerkezeti, kronológiai felépítéséről, akár a külalakról, 

akár az írnoki gyakorlat változásaival összefüggő szubjektív jellemzőkről.  

Jelenlegi ismereteink szerint mind a mühimme, mind a sikájet-parancsokat 

ugyanazon a kancelláriai ügyosztályon (beğlikçi kalemi) iktatták,189 ezt a fentebb említett, 

utólag helyesbített írnoki tévedések, valamint a kétféle regiszter írástechnikájában, 

gyakorlatában tapasztalható egyezések is alátámasztják.  Ugyanakkor a deftereket nem 

egységes kodikológiai elvek mentén vezették. Egy olyan, több évszázados, sokszor 

szélsőséges körülmények közepette, népes írnoki apparátus egymást váltogató tagjai által 

végzett államigazgatási feladat, mint a rendeletek iktatása, nem folyhatott maradéktalanul 

egységes séma szerint. A szolgálatban egymást váltó írnokok, akiket nem ritkán az 

avatatlan szem is jól megkülönböztethet egymástól eltérő írásképük alapján, mintegy 

hozzáállásuk, egyéniségük egyes jegyeit is otthagyták a defterek oldalain az utókor 

számára.190 

 Abszolút folyamatosságot csupán egyetlen tekintetben állapíthatunk meg: az iktatás 

mindenkori kötelességének való megfelelés igényében, amely a regiszterek több százezer 

fóliójának átlapozása során válik érzékelhetővé. A defterek mint a döntéshozatal 

referenciái, a birodalmi tanács emlékezete, a törvény, az uralkodói rendeletekben 

megnyilvánuló igazságosság következetes érvényesítésének garanciáiként az igazságosság 

biztosítása, fenntartása melletti elkötelezettség hagyományához való ragaszkodást 

tükrözik. 

Ezen túlmenően letisztult, rendezetten vezetett és hanyagul, olykor utólagos 

javításokkal, áthúzásokkal, szinte olvashatatlanul írt kötetek váltják egymást.191 Mint arra 

                                                 
189 Das osmanische, 17. 
190 Vö. a környező bejegyzésekkel pl. SD 3/40 és 41:187–189; SD 22/11:67–68. 
191 Előbbiekre példa: SD 7, ezzel szemben az SD 15 egyes szakaszait igen hanyagul vezették. 
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már utaltunk, ez a tény mindmáig bizonytalanságra ad okot arra nézve, hogy a parancsot a 

keletkezés mely fázisában volt szokás a defterben rögzíteni. A tudományos diskurzusban a 

16. századi mühimme bejegyzések vonatkozásában felvetődött kérdés a 17. századi 

mühimme és sikájet-csoportra nézve is érvényes. Egyes defterek piszkozatok 

gyűjteményei lehetnek, mások minden jel szerint a kibocsátott rendeletek végleges 

szövegeit tartalmazzák. A kérdés egyelőre nem tűnik kategorikusan megválaszolhatónak, 

s ennek fő oka az, hogy a korábbi, 16. századi dokumentumokhoz tartozó két, a bejegyzés 

idejét, valamint a kézbesítőnek történő átadást jelző dátum időbeli sorrendje változó.192 A 

kutatók érvelése nyomán nem állapítható meg több, mint hogy az iktatás fázisa és módja 

időről időre változó módon illeszkedhetett a kancelláriai ügyvitelbe. Egyetérthetünk 

Emecen vélekedésével, aki szerint a defterek döntéshozatalban betöltött referencia-szerepe 

szempontjából nincs nagy jelentősége annak, hogy azok a parancsot mely formájában 

őrzik.193 Minthogy a 17. századi mühimme és sikájet bejegyzéseket a lejegyzés 

gyakorlatában a század derekáig végbemenő jelentős átalakulás eredményeképp már csak 

egy dátum kíséri, a kérdés megválaszolásában e kései dokumentumok nem lehetnek 

segítségünkre.  

Az azonban világosan látszik, hogy sokszor egyetlen defteren belül is változatos 

terjedelmű másolatok fordulnak elő, s ez nem mindig függ össze a bennük foglalt 

tényállás összetettségével. Ritkábban terjedelmes parancsok is akadnak, amelyek még az 

eredeti rendelet szövegében meglévő, de az iktatott változatokban szokás szerint hiányzó 

protokolláris elemek némelyikét is tartalmazzák,194 miközben egyebütt egy-két soros 

lakonikus bejegyzésekre bukkanunk, amelyek aligha közelítik meg az eredeti parancs 

terjedelmét és tartalmát.195 A 16. századi MD-kben is megfigyelhető módon, a későbbi 

mühimme és sikájet bejegyzések közt is találunk egészen rövideket, amelyek éppen csak a 

parancs kiküldéséről tájékoztatnak. Ezek legjellemzőbb példái az utazóknak adott 

menlevelek, de az SD-kben elő-előbukkannak panaszbeadványra reagáló hasonlóan rövid 

változatok is.  

A parancs kiküldése módjának kérdéseihez kapcsolódik az a mindkét defter-típusban 

megfigyelhető gyakorlat, hogy az egy címzettnek szóló parancs bejegyzésének kezdetén 

vagy egymás mellett sorolják fel a megszólítottakat, vagy az első címzett neve alatt közlik 

a parancs másolatát, és alatta a rendelet szövegének megismétlése nélkül írják le a további 

                                                 
192Dávid, Mühimme defteri, 168–169.  
193Emecen, Osmanlı divanının, 118, 121.  
194 Egy szélsőséges példa: SD 11/521–523. 
195 SD 1/185:760.  
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címzettek neveit: „egy [további] példány ennek”, „egy [további] példány annak” (bir 

sureti dahi... -ya).196 Valószínűsíthető, hogy a két különböző iktatási változat a rendelet 

kiküldésének eltérő módjait és ezeknek az írnoki gyakorlatban megfigyelhető tudatos 

megkülönböztetését tükrözi. Előbbi esetben egyetlen parancsot küldtek, valószínűleg az 

első megszólítottnak, aki azt az adott ügy többi illetékesének valamilyen módon 

továbbította.197 Ezzel szemben az utóbbi regisztrálási módozat azt tükrözi, hogy az ott 

szereplő tisztviselők mindegyikének közvetlenül továbbították a rendelet egy-egy 

példányát. A parancsot mindkét esetben küldhették ugyanazzal a futárral, mint ahogyan 

ezt némely bővebb tájékoztatást nyújtó 16. századi mühimme bejegyzés tanulsága alapján 

általánosítva megállapíthatjuk,198 más olyan esetekben azonban, amikor a defterben a 

további címzetteket utólag vezetik be, bizonyosra vehető, hogy az azonos, de több 

példányban, több címzettnek kiállított és elküldött parancsokat az egymástól távol eső 

célállomásra különböző futárok vitték el.199 A sikájet-parancsok sajátossága, hogy ezek 

nagy részét – legalábbis a panaszukat személyesen előadók esetében – a kérvényező 

kezébe adták s vele továbbították a megszólított kádinak vagy egyéb tisztviselőnek. 

Megjegyzem, aligha találhattak volna gondosabb küldöncöt annál, aki a saját panasztétele 

dolgában kapott fermánt.   

A defterek vezetésében a 17. század folyamán észlelhető tendenciák az 

egyszerűsödés és a tömörítés irányába mutattak, így a sikájet-parancsok esetében is 

általában azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy azok az eredeti dekrétumok többé-kevésbé 

kivonatolt változatait tartalmazzák.200 A bejegyzések formai sajátosságait a következő 

fejezetben részletesen tárgyalom. 

A kép a bejegyzések kronológiai sorrendjével kapcsolatban is vegyes. Egyes 

defterek a bejegyzéseket folyamatosan, keletkezésük időrendi sorrendjében közlik, máshol 

az eredeti kronológiai rendben némi keveredés figyelhető meg,201 megint más esetben a 

                                                 
196 A SD-kben erre kevés példa van. Ezek közül néhány: SD 8/127:571; SD 9/24:1; SD 24/34:120. 
197 A „közös példányra” utal, hogy amennyiben az ilyen parancsok szövegében ismételten előfordul 
megszólítás, az mindegyik címzettnek külön-külön szól. Például: SD 14/4:15, 8:37; SD 31/23:86. 
198 Erre példa egy 1552-ben kelt bejegyzés: Dávid–Fodor, „Az ország ügye mindenek előtt való”, 662, 337. A 
burszai, edirnei és szófiai kádinak írt parancs mindhárom példányát az udvari szpáhik kethüdájának adták.   
199 MD 100/66:241. A további címzéseket utólagosan mellékelő parancsbejegyzés öt, egymástól távol eső 
erősség parancsnokainak szól, annak értelmében 1691. október végén az érintettek vezénylete alatt álló 
katonákat Belgrád védelmére rendelik, így a parancs több példányát aligha küldhették ugyanazzal a 
személlyel. Az is feltűnő, hogy az adott parancs további címzettjeit megjelölő ilyen utólagos bejegyzések is a 
yazılmışdur (megíratott) formulával zárulnak.  
200 Ezt mutatja a bejegyzéseket leggyakrabban lezáró, a parancs kiküldését közvetve az általános „...hükm 
yazılmışdur” (...parancs íratott) záróformula.  
201Erre példa többek között az SD 2, az SD 17 és SD 18, de az SD 26 esete is, ez utóbbi utolsó fólióin 1109. 
rebiülevvel és rebiüláhir (1697. október–november) hónapra datált bejegyzések váltogatják egymást. A 
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defter bejegyzései fordított időrendben követik egymást.202 Erre alkalmanként 

magyarázatot adhat az, hogy a defterek bekötése sem zajlott egységes gyakorlat szerint, 

így előfordulhatott, hogy a lapokat nem a bejegyzések sorrendjének megfelelően kötötték 

egybe. Az azonos fólión gyakran tapasztalható kronológiai következetlenség azonban arra 

enged következtetni, hogy ezekben az esetekben a parancsokat azok tisztázott másolatai 

alapján utólag és nem feltétlenül a rendeletek kibocsátásának sorrendjében iktatták. A 

beírás időnként késhetett is az utasítás megszövegezéséhez vagy akár kézbesítéséhez 

képest.203 Ahogy már korábban utaltam rá, a 16. századi példákkal ellentétben e késői 

bejegyzések már csak egyetlen dátumot viselnek, így a kézbesítés és iktatás napja közötti 

különbség nem ellenőrizhető. A kibocsátott rendeletek másolatai rövidebb ideig 

felgyűlhettek, s egyszerre kerülhettek az írnok keze alá, aki bejegyzésük során már nem 

mindig tartotta magát a pontos időrendhez. Megemlítendő, hogy a defterek az egységnyi 

időtartamra eső parancsok számának vonatkozásában is jelentős különbségeket 

mutatnak.204 

Ha a 17. századi SD-k állományának feltérképezésére vállalkozunk, s egy pillantást 

vetünk a defterek túlnyomó többségét őrző BOA levéltári katalógusának vonatkozó 

jegyzékére, azt tapasztalhatjuk, hogy távolról sem folyamatos, időrendben egymást követő 

sorozattal van dolgunk. Mint ahogyan a többi defter-típus esetében, a 17. századi SD-kkel 

kapcsolatban is rendszertelenül sorszámozott defterek váltogatják egymást, hol egymással 

kronológiai átfedésben, hol pedig jelentős kronológiai hézagokkal. Ahhoz, hogy a defterek 

vezetésének gyakorlatát megértsük, s rendet vágjunk az archívumnak csak kis szegletét 

kitevő 17. századi sikájet-sorozatban, a katalógus helyett magukhoz a defterekhez kell 

fordulnunk.  

A tanácsban megfogalmazott parancsok iktatott másolatai kisebb-nagyobb közökkel 

elválasztva egymás után következnek a defterekben. Az oldal aljára kerülő bejegyzéseket 

                                                                                                                                                         
mühimme sorozatban is több példa kínálkozik. Az MD 99 első bejegyzéseinek dátumai 1100. zilhiddzse 
hónap utolsó dekádja és 1101. muharrem hó első dekádja között váltakoznak. 
202 Ez egyebek mellett az SD 3 esetében is megfigyelhető, amelyben az 1064. muharrem hónapra datált 
bejegyzések egyenes kronológiai sorrrendje egy ponton megtörik, majd 9 hónappal előreugorva Sevvál 
havától visszafelé haladva vezetik a bejegyzéseket, miközben az egyes hónapokon belül a dekádok továbbra 
is egyenes sorrendben követik egymást. Hasonló esetről számol be Peachy is a 69–72. számú MD-k analízise 
alapján. Peachy, Register of copies, 80. 
203 Ezt bizonyítja a drezdai Eb 372 defter két bejegyzése, amelyek a többi, azonos oldalon regisztrált 
parancshoz képest egy dekáddal későbbi dátumot viselnek: Eb 372/3:2, 3. Az 1091. év zilhiddzse hónap 
utolsó dekádjára datált bejegyzések mellett e kettő, utólagosan kihúzott rendelet 1092. muharrem hónap első 
dekádjában íródott.  
204 Erre vonatkozóan lásd a defterek leírását a 2. számú mellékletben. 



65 

gyakorta nem a vízszinteshez közelítő, hanem haránt irányú sorkövetéssel írták, ennek oka 

az lehetett, hogy az írnoknak, a lap aljára érve így esett leginkább kézre a papírív. 

A defterben folyamatosan következő bejegyzések kronológiai láncolatát időnként 

egyéb módon is tagolták. Korábban utaltam arra, hogy egyes defterek a kezdeti dátumot, a 

nagyvezír és a reiszülküttáb nevét és olykor a bejegyzések típusát is jelző címsorral 

kezdődnek. Ezen túlmenően egyes regisztereken belül jelölték az új év kezdetét, 

esetenként az új hónap elejét is, de megfigyelhetők olyan, az írnok igényességétől függő 

fogások is, mint amikor az új hónap kezdetén következetesen új oldalon folytatódik a 

bejegyzések sora.205 Az írnokok szubjektív szempontjai függvényében ugyancsak 

előfordul, hogy a nagyvezír, vezíri helyettes (kajmakám) vagy a reiszülküttáb posztján 

történő személyi változásokat is feltüntetik a defterek lapjain. Azonban a defterek 

nemcsak az íráskép rendezettsége, hanem e tagolási szokások tekintetében is jelentős 

különbségeket mutatnak.206  

Ezen túl a jegyzetelés külalakjában számos, az írnok egyéni adottságaitól, 

leleményességétől vagy éppen kedvétől függő sajátosság is megfigyelhető. Vélhetően 

alkalmi papírhiány játszhatott szerepet abban, hogy helyenként rendkívül sűrűn írt 

szakaszok figyelhetők meg.207 Talán nem a takarékosságnak tudható be egy abszolút 

egyedi jelenség, amikor az adott oldalon egymás mellé, két hasábba zsúfolták a 

bejegyzéseket.208 A formabontó megoldások közé tartozik a bejegyzés utólagos 

bepréselése a már megkezdett oldal felső margójára,209 vagy éppen a már betelt oldal 

szélére.210 Általában a külalak és az íráskép rovására is igyekeztek az egyes parancsokat 

teljes terjedelmükben azonos oldalon elhelyezni.211 Ez alól néhány szokatlanul hosszú, 

illetve a szomszédos oldalra átnyúló parancsok ritka példái jelentenek kivételeket.212 

Mindezek azt mutatják, hogy az évszázados, meglehetően monoton, szükségszerűen szűk 

formai keretek szerint végzett iktatás során az írnokok időnként a legkülönbözőbb 

motivációktól vezérelve, szokatlannak ható megoldásokhoz is folyamodhattak.  

 

                                                 
205 MD 92, SD 5. 
206 A fegyelmezett, hivatali változásokat és a hónapváltásokat is feltüntető igényesebb külsőt az SD 1 mutat. 
A további defterekben már általában eltekintettek az új hónapok külön fejléccel való jelölésétől. A defterek 
szerkezeti sajátosságaira vonatkozóan is ld. a 2. mellékletet.   
207 SD 187. 
208 SD 6/180.o. 
209 SD 6/165.o. 
210 SD 11/510. és 517.o. Egy másik kirívó példa: SD 25/88:343. 
211 Ennek az elvnek és talán a pillanatnyi papírhiánynak köszönhetően néhol lapalji bejegyzéseket az azonos 
oldal margójára préselve fejeztek be. SD 8/302:1475; 326:1587; 415:2019.  
212 SD 8/217–218. o.; 474:2305; Das osmanische, facs. 34a/6. 
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3.2 A sikájet bejegyzések felépítése – a sikájet-procedúra elemei és 
résztvevői 
 

A birodalmi tanács kancelláriáján zajló iktatótevékenység termékei, a defterek a 

bürokratizált ügyvitel szigorú formalizáltságának lenyomatai. A parancsok másolatai 

ennek megfelelően viszonylag állandó, merev s ezért jól körülírható szerkezeti 

sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek sematikus voltuk mellett ugyanakkor a panasztétel 

és a döntéshozatal mechanizmusának számos mozzanatára vonatkozóan nyújtanak értékes 

adatokat. Megtudhatjuk a parancs címzettjén kívül a beterjesztő nevét, rangját, a 

panasztétel módját, esetleg helyét, a panasz okát, előzményeit, a kimenő parancs lényegét 

és végül a kibocsátás idejét. E szempontok indokolják, hogy ebben a fejezetben egyrészt a 

sikájet bejegyzések struktúráját, jellegzetességeit, azaz a parancsok szerkezeti egységeit, 

másrészt a panasztétel útját a beterjesztéstől az utasításig párhuzamosan követve tekintsük 

át.213  

Az MD-k bejegyzéseinek formai leírását több neves kutató elvégezte, tökéletesítette. 

A sikájet-parancsok keletkezési körülményeiből és tartalmi jellemzőiből következik, hogy 

általában formai sajátosságaik tekintetében kötöttebb szerkezetben épülnek fel, mint a 

mühimmék. Néhány, alább részletezendő formai elemről elmondható, hogy inkább 

jellemző az egyik és kevéssé a másik típusra, de szignifikáns, általános formai 

különbségtétel nem tehető a bejegyzések e két fajtája között. 

Az MD-k a birodalmi tanács által kibocsátott, ott megszövegezett parancsok 

másolatait tartalmazzák, s a rendelet kézbesített változatának szövegétől csupán formális, 

protokolláris tekintetben mutatnak eltérést. Az eredeti változattal ellentétben a 

másolatokban minden esetben elmarad az invocatio (davet), a szultáni kézjegy (tuğra), és 

csak nagyon ritkán fordul elő a hivatalnokok megtisztelő címeinek (elkab) felsorolása, 

vagy a lényegi utasítást (dispositio) bevezető notificatio/promulgatio (ennek általános 

formája: Tevki-i refi-i hümayun vasil olıcak malum ola ki – „Amint a magas szultáni 

kézjegy megérkezik, szolgáljon tudomásul, hogy...”).214 Olykor a parancsok iktatott 

                                                 
213 A kérvényezés procedúrájának leírására a közelmúltban már történt kísérlet. Ld: James E. Baldwin, 
Petitioning the sultan in Ottoman Egypt. Bulletin of the School of Oriental and African Studies 75 (2012):3, 
505–511. A továbbiakban a bejegyzések adataiból kiindulva a sikájet-folyamat ennél árnyaltabb és 
részletesebb leírását kívánom nyújtani.   
214 Például: SD 3/63:210. A protokolláris elemekben szokatlanul gazdag bejegyzések közül: SD 8/260:1261: 
Tevkî-i refî-i hümayûn vasil olıcak malûm ola ki / iftihar ül-havass ve’l-marifet mutemed ül-muluk ve’l-selatin 
... darü’s-saadet ağam olan... –  dame uluvvühu – arzuhal edüb... (Amint e magas jel célba ér, szolgáljon 
tudomásul/a kiválóság és ismeret büszkesége, az uralkodók és szultánok bizalmasa... háremagám... – 
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változataiba is beillesztik, de általában nem jellemző a megszólított vagy adott esetben a 

beterjesztő rangjának megfelelő áldó formula, a benedictio/salutatio (dua), amely a 

bejegyzések címzettjeinél vagy a parancs szövegében előforduló tisztségviselők 

kíséretében is következhet.215 Az eredeti fermán dispositioját záró fontos elem a parancs 

nyomatékosítását szolgáló corroboratio (tekid) és a végrehajtás elmulasztása esetére 

kilátásba helyezett büntetés, a sanctio (tehdid), amelyek az MD-kben is csak esetlegesen, 

az általam vizsgált SD-kben azonban már egyáltalán nem szerepelnek. Egyik-másik 

sikájet bejegyzés legfeljebb egy erre emlékeztető klisét tartalmaz.216 

Az egykorú MD-kben található rendeletmásolatok (hükm) struktúrája alapvetően 

megfelel az SD-kben szereplő dekrétumokénak. Természetesen évtizedek, évszázadok 

során a rendeletek iktatásának formai jellegzetességei az ügyvitel módosulásainak megfe-

lelően, illetve az írnok személyétől vagy egyéb tényezőktől függő szubjektív okok miatt 

többször változtak. A fermánok formai változásaiból azonban igen nehéz, sőt lehetetlen 

világosan elhatárolható, töretlen szakaszokat kimutatni, inkább csak tendenciák 

figyelhetők meg. A sikájet-sorozat megjelenésének idejére az MD-k iktatási 

gyakorlatában szembetűnő változások zajlottak le, amelyek az egyszerűsödés irányába 

mutattak. Ezen változások főbb jellegzetességei a következők. 

A 16. századi mühimmékben a parancsok mellett több, a bürokrácián belül bejárt 

útjukat jelző kísérő megjegyzés olvasható.217 Ezek egyike a rendelet kiadását megerősítő, 

illetve hitelesítő, az egyes tételek fölött, többnyire középen előforduló, stilizált buyuruldı 

(megparancsoltatott) formula, amely a 16. század végétől bukkan fel az MD 

bejegyzésekben.218 A buyuruldı az MD 93 (1658–1660)219 és a drezdai Eb 387 jelzetű MD 

                                                                                                                                                         
növekedjék kiválósága – kérvényt nyújott be...). A megszólítottakhoz kapcsolódó formulákra példa: SD 
4/202:787; SD 22/10:63, 28/184. Vö. egy eredeti rendelettel: A.DVN 1059/10/a, 28/2.   
215 SD 4/60:250. A címzettek egyike, Kászim, jenei beglerbég és a parancs szövegében megnevezett újvári 
beglerbég mellé sem mulasztották el kiírni a benedictiot.  
216 Das osmanische, facs. 47a/4 és hasonlóképp 153a/4: ...tekrar şikayet etdürmeden hazer olunmak içün 
hükm yazılmışdur (... parancs íratott, gond legyen rá, hogy ne legyen ok ismét panaszt tenni); 170a/4: ...tekrar 
şikayet etdürilmemek içün hükm yazılmışdur (...parancs íratott, hogy ne legyen ismételt panasz okozója); SD 
8/121:542; SD 14/9:42; stb. 
217 Erről részletesen: Kütükoğlu, Muamele kayıdları, 95–112, különösen 102–112. 
218Bővebben ld. Mübahat S. Kütükoğlu, Buyruldu. TDVİA, vol. 6. İstanbul, 1992, 478–480; İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, Buyruldı. Belleten 5/19 (1941), 289–318; Heyd, Ottoman documents, 29. 
219Az MD 93-ban a buyuruldık a 39. oldaltól kezdve (1071. rebiüláhir második dekádjától, azaz 1659 utolsó 
napjaival kezdve) hirtelen megszűnnek. Egy vélemény szerint az MD 92-höz hasonlóan valójában az MD 93 
is a sikájet-csoporthoz tartozik; ld. Soyer, Mühimme defteri, 10. A megállapítás az MD 93 tartalma alapján 
megfontolandó, de óvatosságra int, hogy a defter az MD 92-vel ellentétben magát – legalábbis részben – 
mühimmeként határozza meg (...mirîden taleb olınan kağıd ve sair mühimmat defteri suretidür). A 
bejegyzések formai szempontból is – éppen a buyuruldı megléte miatt – megkülönböztetik a kötetet a többi 
SD-től. Ennél fontosabb, hogy e defterben a beidézést előíró hükmök tekintetében a sikájet- és mühimme-
csoport közötti, fentebb ismertetett tartalmi kritériumok nem érvényesülnek. A defter a sikájet/mühimme 
csoportosítás szempontjából további vizsgálatra szorul.  
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(1660–1665) egyes dokumentumai fölött található utoljára. A tévesen MD 92-ént 

katalogizált sikájet-kötetben a többi SD-hez hasonlóan nem található meg az említett 

buyuruldı formula.220  

A buyuruldıhoz hasonlóan a 17. század derekától kezdve tűnik el a parancs szövege 

fölött, attól általában jobbra található yazıldı (megíratott) kifejezés. A fermán kiállításának 

fázisait jelző megjegyzések közül az iktatott szöveg mellett szereplő yazıldı igazolja, hogy 

a parancs eredetijét kiállították. A terminus a korai mühimmékben még olvasható 

formában szerepel, a 17. század első felében azonban már két vízszintes párhuzamos 

vonalként ( === ) stilizálva fordul elő.221 Figyelemre méltó, hogy miközben a formula 

különálló bejegyzésként a század közepétől kezdve teljesen eltűnik, az iktatott parancsok 

ugyanekkortól átalakuló, tömörebbé váló utasítást tartalmazó dispositio részében a deyü 

yazılmışdur (… mondván [meg]íratott) frázis válik utralkodóvá. Hozzá kell tennünk, hogy 

ez a záró fordulat a SD-k bejegyzéseiben általános, míg a 17. század második felének 

MD-iben esetlegesen fordul elő. Valószínűsíthető, hogy a korábban szokásos yazıldı 

formulát integrálták ilyen módon a parancsok iktatott szövegébe.   

Hasonlóképpen eltűnik a kézbesítést dokumentáló -e verildi (-nek adatott) terminus, 

amely a parancs eredetijének továbbítóját jelölte.  

A fent ismertetett formulák, amelyek addig a bejegyzések protokolláris részeit 

alkották, a 17. század derekán tehát fokozatosan kikoptak az iktatási gyakorlatból. Ez 

természetesen nem jelenti azt, hogy a továbbiakban nem fordulnak elő a parancs 

keletkezési körülményeire utaló járulékos megállapítások, ám ezek már eseti jellegűek, és 

formai szempontból sem tekinthetők a kancelláriai praxis általános elemének.222 

Az SD-k megjelenését megelőző további, az SD-k meghatározása körüli diskurzus 

kapcsán már említett fontos változás a szűkebb értelemben vett parancsot jelentő hükm 

szakasz lerövidülése, amennyiben az első, általánosabb megfogalmazást elhagyva, csak a 

kifejezetten a címzettnek szóló utasítást rögzítik. A dispositio két részét egymástól 

elkülönítő buyurdum ki --- vusul buldıkda (megparancsoltam, hogy --- amikor 

megérkezik) fordulatok ennek megfelelően fokozatosan elmaradnak.223 Egyfelől tehát a 

parancs eredeti szövegének többé-kevésbé kivonatolt, másfelől a korábbi gyakorlattal 
                                                 

220Korábban ismertetett jellemzőin túl ez a szerkezeti tényező is kiemeli a deftert az MD-k addigi sorából. 
221Heyd, Ottoman documents, 24–26. 
222Ld. például: MD 93/304, 305; SD 8/61:260; 62:264; 77:333; 92:406; 251:1217. A parancs átadására 
vonatkozó adatok olvashatók még: SD 7/146–148. oldalakon több bejegyzésnél, illetve SD 8/51:214; 58:245, 
stb. Egy egészen kivételes esetben az írnok az isztambuli zsidó közösség beterjesztésére válaszul 
megfogalmazott parancs szövege mellett külön feltüntette a beterjesztés benyújtójának nevét: „Iszak nevű 
zsidótól” (a[n] yed-i İsak-i yahudî).  SD 6/25:104. 
223 A kettős szerkezetű parancsok kérdésével a 2. fejezetben foglalkoztunk.  
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ellentétben nem közvetlen (amire a felszólító mód utalt), hanem a deyü yazılmışdur/-mak 

içün hükm yazılmışdur formulával jelzett narratív változatait látjuk viszont a regiszterek 

oldalain.  

A mühimme-csoport bejegyzésein az 1640-es évektől, tehát az SD-k megjelenésétől 

kimutatható formai átalakulás imént felsorolt elemei mindkét defter-típusra egyaránt 

jellemzők. A 16. századi bejegyzésekre tett megállapítás, hogy azok a fentebb felsorolt 

protokolláris panelek hiányától eltekintve tartalmi szempontból az eredeti parancsok hű 

másolatai,224 a 17. század második felének iktatási gyakorlatára tehát már nem 

maradéktalanul igaz. Az alábbiakban részletesen leírjuk a sikájet bejegyzések formai 

felépítésének főbb vonásait, utalva a bennük előforduló terminológiai variációkra, és 

számba vesszük azoknak az MD-k Heyd által leírt szerkezeti sajátosságaitól eltérő 

tulajdonságait. 

 

3.2.1 Címzés és címzettek 
 

Az MD-khez hasonlóan a sikájet-rendeletek is az eredeti címzés rövidített vál-

tozatával kezdődnek.225 Első szerkezeti egységük az MD-kben iktatott parancsokéval 

megegyezően a címzett helyét és titulusát követő expositio (iblağ).   

A parancs címzettjének megnevezése mindig magában foglalja a tisztviselő hivatali 

helyét és titulusát (Narda kadısına, Eflak voyvodasına, Niğde sancağıbeğine), ritkábban 

megjeleníti a parancs eredetijében jellemző áldó formulát (benedictio – dua), kormányzók 

esetében sokszor feltünteti a vezíri rang meglétét is. Ugyancsak több példa van arra, hogy 

a magasabb rangú tisztviselőt, általában tartományi kormányzókat vagy hadvezéreket név 

szerint is megszólítanak a rendelet címzésében,226 arra azonban már nagyon kevés, hogy – 

                                                 
224 Heyd, Ottoman documents, 7–12.  
225 A -e hükm ki (-nek parancs, hogy) formula rendszerint a bejegyzés szövegét megelőző önálló sorban, 
ritkább esetben a szövegbe süllyesztve fordul elő. Például: SD 14/544. Nem egyedi eset, hogy az írnok 
sietsége vagy hanyagsága miatt a címzett neve mellől elmarad a fenti formula, vagy a másolás során fellépő 
zavarok miatt esetleg megelőzi a címzett nevét (ez a sorrend nyelvtani szempontból helytelen, az írnok a 
formula leírásával nyilván előre dolgozott): SD 8/343:1662. 
226 Két példa:  SD 12/88:410: Mora tarafında asakir-i islama seraskerüm olan vezir Halil paşaya… (A 
moreai térségben az iszlám seregét vezénylő hadvezéremnek, Halil pasa vezírnek....) vagy ugyanebben a 
defterben egy másik esetben, 287:1198: Üngürü[s] canibinde asker-i islama başbuğ olan vezirüm Receb 
paşaya... (A magyarországi térségben harcoló iszlám sereg vezetését ellátó vezíremnek, Redzseb pasának...) 
Az arab származású Redzseb pasa fővezérré való kinevezése 1689-ben különös precedenst teremtett, amely a 
balkáni vereségek vészterhes időszakának kényszerhelyzetéből adódott. Finkel, Osman’s dream, 305.    
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esetleg a rang szerint változó áldó formula kíséretében – a megszólítottnak csak a nevét 

írják ki.227  

Mint arról a parancs kiküldésének módjával kapcsolatban már szó esett, annak 

gyakran több címzettje volt. A megszólítottak az iktatott változatban ilyenkor szigorú 

hierarchikus sorrendben követik egymást. A főbb tisztviselők: beglerbég, szandzsákbég, 

kádi, molla.228 Egy-egy esetben a megszólítottak egész tömegét sorolják fel.229     

A 17. századi SD-ket az egykorú mühimme-parancsokkal összevetve szembetűnő, 

hogy a kádik a rendeletek első számú megszólítottjai. Kevés olyan parancs van, amelynek 

legalább az egyik címzettje ne a kádi volna. Ez azt jelzi, hogy a kádik tekinthetők a helyi 

lakosság és a katonai-igazgatási szereplők jogorvoslati igényei elsőrendű kezelőinek. A 

lokális joghatósági szereplők közt a kádikhoz képest jóval kisebb számban, de így is sok 

esetben fordul elő az előbbinél alacsonyabb státusú jogi képviselő, a molla és a náib. 

Adott térségekben a címzettek rang szerinti megoszlása és változása jelzi a kádi-hivatalok 

ellehetetlenülését, megszűnését, például az 1686-tól háborús övezetté váló magyarországi 

hódoltság területén, a Peloponnészoszon (Mora), vagy az 1690-es években időről-időre 

egyes közép-anatóliai régiókban, ahol felkelések megfékezésére, a közbiztonság 

helyreállítására küldtek hadakat.230 Ezekben az esetekben a hadvezér (serdar) a parancsok 

megszólítottja, aki katonai feladatai mellett láthatóan a közigazgatási, rendészeti, jogi 

ügyek legfőbb helyi letéteményese is volt.   

Mind az MD-k, mind az SD-k címzettjeinek esetében a legszembetűnőbb 17. századi 

fejlemény a megszólítottak rangbeli differenciálódása, illetőleg a 16. század végétől 

módosuló javadalmazási gyakorlat tükröződése az állami funkcionáriusok 

megszólításában. A klasszikus oszmán államháztartási rendszer 16. század végétől 

kezdődő, az egész társadalomra kiható és az államigazgatási posztok kiutalási gyakorlatát 

is meghatározó átalakulását Fodor Pál foglalta össze már idézett monográfiájában.231 

Ismeretes, hogy a hatalmi-közigazgatási elitet fájdalmasan érintő forrás-átcsoportosítások 

                                                 
227 Ahmed – zide fazlühu –[’ya] hükm ki... (Parancs Ahmednek – gyarapodjék erénye...) SD 22/37:248.  
228 Egy parancsból kiderül, hogy e protokoll szerint az edirnei palotaszolgálat gyakran megszólított vezető 
tisztviselője (bostancıbaşı) a városi kádi mögött állt. Eb 372/258:1. 
229 SD 23/89:421. A parancs ebből a szempontból bizonyára csúcstartó: több, mint negyven anatóliai kádinak 
szól.  
230 Az imént citált, Redzseb pasának szóló dekrétumon kívül hivatkozhatunk arra is, hogy 1696-97-ben (a 
Hidzsra 1108. évében) az anatóliai zavargások eltiprásával megbízott Juszuf nevű vezér visszatérő 
megszólítottja az SD 22-ben jegyzett parancsoknak: Amaszja, Szultánönü és Kirsehir szadzsákságait bíró és a 
térségben a lázadók leverésével megbízott Juszufnak – Amasya ve Sultan-önü ve Kırşehri sancaklarına 
mutasarrıf olub ol cevanibde eşkıya define memur olan Yusuf – dame ikbalühu –’ya...  SD 22/53:344, 355, és 
további bejegyzések a defterben. 
231Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, passim. 
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következményeit enyhítendő, az állam a kompenzáció különböző módozatait alkalmazta. 

Erre vezethetők vissza a 17. századi bejegyzésekben felbukkanó, szandzsákbégek és 

beglerbégek címét megelőző mutasarrıf olan... (... birtoklója) vagy ber vech-i arpalık 

/mutasarrıf olan/... (mint árpalikot232 birtokló) kifejezések.233 Ezek a megszólításba 

foglalt terminusok olyan javadalmazottakat jeleznek, akik többsége nem tartózkodik a 

szóban forgó szandzsák területén, hanem azt mint pótlólagos jövedelemforrást képvise-

lőjük útján kezelik, illetőleg szedik be az őket megillető jövedelmeket.234 Nem ritkán 

speciális megbízatás fejében adtak szandzsákokat ilyen juttatásként a javadalmazottnak, 

mint a fentebb emlegetett Juszufnak, akinek neve minden titulus nélkül, de több szandzsák 

szerencsés haszonélvezőjeként forog több parancs címzettjeként 1696-ban. A parancsok 

címzettjei közt a 17. századi SD-k és MD-kben szembetűnő, hogy jóval több az adott 

„szandzsák haszonélvezője” (...sancağına mutasarrıf olan), mint a korábban általános 

szandzsákbég, ami alighanem a pozíciók kiutalásában már említett változásokat tükrözi.235 

A bejegyzések címzettjeit jelölő sorok arról is tájékoztathatnak, ha az érintett 

tisztségviselő funkcionálisan állás nélküli, csak címzetes (paye) tisztséggel bír.236   

A defterekben való előfordulásuk világossá teszi, hogy ezek a „kvázi-kormányzók” 

ténylegesen is felelősek voltak a területükön zajló ügyekben, ugyanakkor nem kevés 

esetben ügyintézőiket (mütesellim) keresték meg az érintett körzetben folyó ügyek 

kapcsán. Figyelemre méltó, hogy a beglerbégek, szandzsákbégek mellett arpalikkal 

javadalmazott kádik237 is találhatók a címzettek között. A 17. századtól bevett gyakorlattá 

vált, hogy a központtól távolabb eső posztokra kinevezett kádik hivatali idejük alatt 

továbbra is Isztambulban maradtak, s helyettük a náib látta el a hivatali teendőket. A 

nyugalmazott kádik arpalik címen, nyugdíjjövedelemként gyakran kaptak címzetes 

posztokat, amelyeket nem töltöttek be ténylegesen. Ezekben az esetekben is a náib kezébe 
                                                 

232Az arpalik eredetileg a katonai szolgálat anyagi fedezetének pótlására szolgáló „takarmánypénz”, később a 
politikai elit egzisztenciális biztonságát elősegítő pótlólagos, járulékos jövedelemcsoportot jelöl, főként 
rangjukhoz méltó birtok kiutalására váró pasák, szandzsákbégek számára. Cahit Baltacı: „Arpalık”. TDVİA, 
vol. 3., İstanbul, 1991, 392-393. Vö. Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, 257–265. A kortárs Kocsi bég a timár 
birtokok arpalikként való kiutalását elítéli: Koçibey risalesi, 80.  
233Das osmanische, facs. 57b/2, 4; SD 12/397. A rendelet több címzettje között mindkettőre van egy példa; 
MD 100/87– ez utóbbi parancs öt címzettje közül négy szerepel arpalik-javadalmazottként, mindegyikük 
egyéb titulus nélkül, csak névvel. Ld. még: 85 numaralı mühimme defteri (1040–1041 (1042) / 1630–1631 
(1632)) <Özet–transkripsiyon–index>. Ankara, 2002 [a továbbiakban MD 85], 15:21; 265/436; MD 94/4:11; 
SD 10/24:1; 34:2.  
234Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, 258. 
235 MD 91/10:29 
236 SD 23/61:286. Kapucıbaşılık payesiyle Bolu voyvodasına... (Bolu kapudzsibasi címet viselő 
vojvodájának...) 
237Például: SD 4/140:565, a vizei kádinak 1666. februári vagy SD 7/29:114, az izniki kádinak 1671. júliusi 
keltezéssel kiállított parancs. Továbbá SD 7/23:82, 61:244; 65:256; SD 8/109:484; Das osmanische, facs. 
11a/7. Korábbi példa is akad: MD 85/10:13.  
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került az ügyvitel, a hivatali illetményen előzetes megegyezés szerint megosztoztak. Ez a 

gyakorlat érthető módon sok esetben kikezdte a kádi-hivatalok tekintélyét, hivatali 

elkötelezettségét és teret engedett a visszaéléseknek.238 A megfelelő jövedelmezésű 

állásokra váró beglerbégek, tartományi előkelők számára várakozásuk idejére kiutalt 

átmeneti – tehát elsődlegesen a jövedelem-kiesést ellensúlyozó – posztokkal 

párhuzamosan a katonai-közigazgatási szervezet alsóbb rétegeinél is megjelennek a 

tényleges kinevezéstől megkülönböztetett, megbízott státusú pasa, illetőleg vezíri rangú 

parancsnokok.239 

Összegzésképpen, az SD-k esetén a címzettek köre azokat a tartományi 

tisztviselőket jelenti, akik a helyi igazságszolgáltatás feladatát hivatali hatáskörükből 

adódóan (kádi, molla) elvileg betöltötték, másrészt akik nem feltétlenül szorosabb 

értelemben vett hivatali pozíciójuk, hanem tényleges kompetenciájuk, befolyásuk, 

esetenként az adott ügyben eseti érintettségük, illetékességük révén a felmerülő esetek 

kezelésében szóba jöhettek. Utóbbiak például a tartományi kormányzat magasabb 

szintjein posztoló szandzsákbégek, beglerbégek, hadjárat esetén alkalmi területi 

illetékességgel bíró főparancsnokok voltak, de ide tartoznak az oszmán közigazgatási 

rendszerbe be nem tagolt, vazallus vezetők, például a mekkai seríf, illetve a moldvai és 

havasalföldi vajda.   

Megállapítottuk, hogy az SD-kben megjelenő címzettek elvben a birodalom teljes 

területén oszlanak meg, de előfordulásuk gyakoriságát tekintve nagy különbségek 

mutatkoznak közöttük. Ha a címzettek megoszlását az alávetettségük eltérő fokain álló 

vazallusok szerint vesszük figyelembe, itt szembeötlő különbségeket tapasztalhatunk. A 

sikájet-parancsok címzettjeinek vizsgálata fontos tanulságokkal szolgál a több-kevesebb 

autonómiával bíró oszmán exponenseknek a birodalomhoz fűződő – vagy más 

megközelítésben a birodalmon belüli – jogviszonyát illetően. A SD-k erre vonatkozó 

adataival és az azokból leszűrhető tanulságokkal az 5. fejezetben foglalkozom részletesen. 

 

3.2.2 Expositio 
 

Az SD-ben regisztrált rendeletek narrációjában a panaszos megnevezése, illetőleg a 

panasztétel módjának közlése a defter-típus funkciójából adódó természetes, jellemző 

                                                 
238 Aydın, Türk hukuk, 85.  
239Például: SD 187/1260. A Jenő védelmével megbízott (Yanova muhafazasında olan) vezírnek szóló parancs, 
1676. február–március.  
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formai elem. A korábbi és az egykorú mühimme bejegyzések közül a panasz, illetve bár-

milyen beadvány nyomán kelt rendeletek többsége is tartalmaz az előterjesztőre, illetve a 

beterjesztés módjára való utalást, de a sikájet defterikkel összevetve jelentősen kisebb 

arányban. A sikájet bejegyzések az ügy típusából következően általában feltételezik a 

kérvényező, vagyis a panaszos azonosítását.240 A beterjesztők, azaz a panaszosok 

potenciális köre minden oszmánli alattvalóra kiterjedt, a keresztény rájától kezdve vezíri 

rangú kormányzókig, a vazallus fejedelemtől vagy annak özvegyétől241 a muszlim vagy 

zsidó kereskedőig, ortodox pátriárkától a cigány vagy kurd közösségekig. A rendeletekben 

megemlített panaszosok közt távolról sem csak muszlim vagy nem muszlim lakosok 

(zimmî) képviseltetik magukat. A kérvényezők között gyakran találjuk a katonai osztály 

(askerî) alsóbb rétegeinek képviselőit, tímár- és ziámet-birtokosokat, mint ahogy a 

központi államapparátus és vallási intézmények magasabb rangú tagjai is megtalálhatók a 

beterjesztők között. Így tartományi kormányzók,242 a háremaga (darü’s-saadet ağa)243 és 

a vallásjog tudósai244 is előfordulnak a dívánhoz fordulók között. A bejegyzések általában 

utalnak a beterjesztő társadalmi hovatartozására, illetve rangjára, többször névvel együtt, 

de nem ritka, hogy csupán a beterjesztő nevét rögzítik.245 Az egyéniek mellett gyakran 

feltűnnek a sérelmüket csoportosan beterjesztők is (... nam kariye ahalisi = ... nevű falu 

népe). 

A panasztevőnek nem feltétlenül kellett oszmán alattvalónak lennie. Olykor 

külországok követei is előbukkannak köztük, mint például 1671-ben Velence követe, 

akitől Leszbosz (Sakız) biztosa (emin) jogtalanul harádzsot akart behajtani.246 Máshol 

több, Nagy-Britannia követétől érkező közbenjáró beadványra adott utasítás fordul elő, 

amelyek brit kereskedők vagy oszmán területen közlekedő brit alattvalók ügyében 

születtek.247  

A parancsok a beterjesztőre való utalásban túlnyomórészt megemlítik a beterjesztő 

nevét, hivatali tisztségét vagy foglalkozását. Például müteferrika, csaus (çauş), írnok 

                                                 
240A beterjesztésre való utalás elvétve a sikájet-bejegyzéseknél is hiányozhat. Erre néhány példa: SD 1/9:50, 
51; 10:53–56; 18:146; 25:209. 
241 Das osmanische, facs. 51b/6. 
242 SD 8/362:1763 
243 SD 8/379:1841  
244 SD 8/354:1715; 356:1726. 
245 SD 8/358:1738: „Ibrahim – gyarapodjék kiválósága – kérvényt nyújtott be...” (İbrahim – zide kadruhu – 
arzuhal edüb), SD 8/359:1747: „Mehmed nevű személy kérvényezett...” (Mehmed nam kimesne arzuhal 
edüb...), SD 8/383:1858: „Kászim nevű személy kérvényezett...” (Kasım nam kimesne arzuhal ebüb...), SD 
8/383: 1860: „Kászim kérvényt nyújtott be” (Kasım arzuhal edüb...), SD 8/392:1909: „Dimitri nevű zimmí 
kérvényezett...” (Dimitri nam zimmî arzuhal edüb...) stb.  
246 SD 6/6:10. Ugyancsak a velencei bailo beadványa nyomán kiállított parancs: SD 8/489:2383.  
247 SD 7/20:68–72. Ugyanitt további példák a 26–27. oldalakon is. 
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(katib)248, kereskedő (tüccar) vagy a tevékenységre és kisebbségi hovatartozására 

egyaránt utalva: celeb taifesinden Yovan nam zimmî = a juhfelhajtók közül való Jovan 

nevű hitetlen.249 A muszlim köznéphez tartozó panasztevők esetében előfordul, hogy csak 

a személynevet említik meg (Ahmed gelüb…). A beterjesztő méltósága mellett további, 

például származásával kapcsolatos vagy hivatali szerepét hangsúlyozó jelzők 

sorakoztatása tekinthető a másik végletnek.250 Ritkán ugyan, de előfordul, hogy az állami 

adminisztráció magasabb szintű beosztottjai rangjuknak megfelelő protokolláris jelzők és 

áldó formulák kíséretében kapnak helyet a parancs szövegében, így a beterjesztő 

megnevezése meglehetősen hossszúra nyúlik. (Nişan-i hümayunum verilen divan-i alişan 

katiblerinden – kıdvetü’l-erbab-i tahrir ve’l-kalem, umdet-i ashabü’l-karir ve’l-rakam 

Lütfullah Rahmi katib – zide kadruhu – … dergah-i muallama arzuhal edüb…; Dicső 

dívánom nagyúri oklevéllel ellátott írnoka, az írás és a toll forgatóinak példaképe, a 

jegyzés és a betűk tudóinak elöljárója, Lütfullah Rahmi – gyarapodjék szerencséje – … 

kérvényt nyújtott be…)251  Ha a muszlim kérvényező nő, a név mellett minden esetben 

utalnak a nemére (…nam hatun …nevű asszony). A családi állapotra történő utalás a 

hölgyek azonosításának másik jellemző módja ( …nin zevcesi …neje), de ezen esetek 

többségében sem marad el a beterjesztő nemét kiemelő hatun szó. Nem muszlim 

alattvalók esetében a bejegyzésekben mindig szerepel az alany jogi helyzetét meghatározó 

kisebbségi, felekezeti hovatartozásra utaló jelző. Habár a terminus minden, a muszlim jog 

által a pogányságon belül monoteizmusa okán megkülönböztetett kisebbségre vonatkozik, 

a zimmî kifejezés252 a parancsokban csak a keresztény alattvalók jelölésére szolgál, az 

elvben ugyanebbe a körbe tartozó izraelita vallású személyeket következetesen yahudînak 

nevezik. Ezen túlmenően megesik, hogy az adott ügy megkívánja a keresztény felekezetek 

közötti különbségtételt, így a felekezeti hovatartozást árnyaltabb módon határozzák meg 

                                                 
248 Az udvari szolgáló rendek, vagy tisztviselők tagjait általában jobban „körülírták”, ilyenképpen: Nişan-i 
hümayunum verilen divan-i hümayunum katiblerinden katib Hüseyin... (Nagyúri tanácsom írnokai közül a 
nagyúri oklevelemet birtokló Hüszejn írnok...)  SD 31/359:1398. A csausok és müteferrikák ugyanilyen 
klisékben jelennek meg beterjesztőként. Lásd pl. SD 15/260:1218, 1219; 263:1233 stb. 
249 Das osmanische,  facs. 164a/3. 
250 Das osmanische, facs. 105b/5. Büyük vezir Gürci Mehmed paşanun oğlı olub nişan-i hümayunum verilen 
dergah-i muallam müteferrikalarından Mustafa gelüb… (a nagyvezír Gürdzsi [Grúz] Mehmed fia, nagyúri 
oklevelemet bíró müteferrikáim közül Musztafa müteferrika jött...) A kérvényező apja az 1651 szeptembere 
és 1652 júniusa közt regnáló nagyvezír. İsmail Hâmi Danişmend, İzahlı Osmanlı tarihi kronolojisi 5. Osmanlı 
devlet erkânı. İstanbul, 1971, 39. 
251 SD 8/5:5; egy hasonló példa: Eb 372/41:2. 
252 A sok zimmí kérvényező közül egy: Agop nevű hitetlen (Agop nam zimmî). SD 24/28:94. 
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az érintett beterjesztő(k) azonosításakor is.253 A beterjesztők között a legritkább esetben 

fordul elő, de van rá példa, hogy nem muszlim nő beadványa kerül a díván elé.254 A női 

nem ritkán, de folyamatosan képviselteti magát a kérvényezők között, leggyakrabban 

örökösödési ügyekben, hagyatéki viták orvoslásához kértek segítséget. Itt utalhatunk a 

terítékre kerülő ügyek szereplőit egyéni módon azonosító bővítmények előfordulására, 

például „az újvári hadjárat során vízbe fulladt janicsáraga, Musztafa” kinnlevőségével 

kapcsolatos egyik parancs esetében.255   

 Amennyiben az adott ügy beterjesztője megegyezik a parancs címzettjével – 

zömmel kádikról van szó -, a beterjesztőre névmás utal (Sen-ki kadısın mektub 

gönderüb… = Te, a kádi levelet küldtél…),256 vagy a beterjesztésnek sokszor csak a 

módját idézi fel a parancs szövege (Mektub gönderüb… = Levelet küldtél…).257  

A sikájet-parancsok expositio szakaszának a kancelláriai ügyvitelre nézve fontos és 

a kutatás számára egyik legértékesebb eleme a beterjesztés helyének közlése. A három 

lehetséges helyszínt, azaz Isztambult, Edirnét (hadjáratok idején mindkét helyszínen a 

helyettes vezír, a kajmakám pasa elnökletével tartották a tanácskozást), valamint a 

nagyvezír, esetleg a szultán által vezetett hadjárat idején a tábori tanácsot jelölő következő 

eufemisztikus jelzők váltakoznak: „boldogságos küszöbömhöz” (südde-i saadetüme); 

„magas műhelyemhez” (dergah-i muallama); „nagyúri kengyelemhez” (rikab-i 

hümayunuma)258; illetve „nagyúri táboromba” (ordu-i hümayunuma).259 A sikájet-paran-

csoknak a beterjesztés fogadási helyét megnevező expositioi lehetővé teszik a díván 

helyzetváltozásainak nyomon követését, az egyidejűleg különböző helyszíneken vezetett 

defterek pontos elhatárolását. A 17. századi SD-k ilyen szempontú átvizsgálása alapján 

korábban már megállapítottuk, hogy mai fizikai egységükben e defterek alig fele 

jellemezhető kizárólag az egyik minősítéssel,260 hiszen sokszor a hadjárat során nyitott 

regisztert Edirnében vagy Isztambulban vezették tovább, vagy éppen fordítva. E formulák 

alapján a deftereken belül világosan elkülöníthető kronológiai szakaszok rajzolódnak ki, 

                                                 
253 Ld. például a latin keferesi kifejezést a római katolikus vallású alattvalókra vonatkoztatva: SD 
8/491:2389., illetve a szóban forgó személyek keresztény voltának kiemelésére a nasraniye terminust. Pl. SD 
24/26:84.  
254 SD 7/16:52. Parancs Bursza és Tokat kádijainak egy adóssági ügyben. Egy másik példa: Eb 372/147:3. 
255 SD 8/352:1707. A parancs Érsekújvár török bevétele után egy évtizeddel, 1673 áprilisában kelt. 
256 SD 8/452:2197. 
257 A számtalan példa közül egy: Das osmanische, facs. 195b/6. 
258 Például SD 18/269: 1247. 
259 Ritkán előfordul a „nagyúri tanácsomhoz” (divan-i hümayunuma) fordulat is, pl. SD 11/4:2; SD 
13/133:652. 
260 A 17. századi SD-k közül az iktatás helye szempontjából homogén defterek: SD 1, 2, 3, 7, 9, 14, 16, 18, 
22, 24, 26, 27, 28, 31, Eb 372. Vö. az 2. számú melléklettel.  
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amelyeken belül egyik vagy másik fordulat állandósága figyelhető meg, így nyilvánvalóan 

kisebb-nagyobb fáziskéséssel, mégis kiszámíthatóan tükrözik a defterek útját (azok 

elszállítását a központból a hadjáratra vagy visszatérését a hadjáratról). A helyszín 

jelölésében itt szinte mindig tartózkodnak a pontos földrajzi nevek használatától, ami talán 

azzal is magyarázható, hogy a díván elsősorban nem helyhez, hanem az uralkodói 

hatalomhoz és az azzal felruházott vezírhez kötődő intézmény volt.261 Éppen emiatt 

adódik némi bizonytalanság afelől, hogy a mégoly következetesen használt eufemisztikus 

szóösszetételek262 mikor mely földrajzi helyre vonatkoztathatók. Legegyszerűbb a 

dolgunk a tábori defterek, illetve szakaszok esetében, ahol a változó helyszíneken 

összeülő vezíri, esetleg szultáni tanácsüléseken hozott döntések sorakoznak. Nagy ritkán a 

defter címsora ad egyértelmű tájékoztatást az iktatás helyszínére, mégpedig az edirnei 

helyettes vezír által elnökölt tanács regisztereinél. (Der zaman-i hazret-i Mustafa efendi 

reisülküttab der Edirne, sene 1077. = Musztafa efendi reiszülküttáb őnagysága idején 

Edirnében, 1077.)263 Ez az adat fontos támpontot nyújt a defter pontos eredetére, 

altípusára nézve, ám mint említettük, csak annak kezdeti szakaszára vonatkozóan.  

A többi szakasz helyének azonosításában, illetve annak bizonyításában, hogy a 

südde-i saadet és a dergah-i muallam kifejezések eltérő helyszíneket takarnak, a 

bejegyzésekben olvasható egyéb információk szolgáltatnak szilárd bizonyítékot. Ezek is 

olyan (korábban más összefüggésben vizsgált) parancstípusokban találhatók, amelyben az 

ügyben érintett valamely felet a tanács elé idézik. Ha a beterjesztés helyét a dergah-i 

muallam terminussal azonosító parancsok között találunk beidézéssel végződőt, akkor a 

behívó minden esetben az edirnei dívánba szól (…divan-i Edirneye ihzar olunmak 

içün…).264   

A beterjesztő nevének és a beterjesztés módjának feltüntetésével ellentétben 

azonban a beadvány fogadási helyének megnevezése jóval esetlegesebb. E tekintetben az 

egyes defterek között jelentős különbség tapasztalható.265 A beterjesztés e három 

lehetséges helyének rendszeres előfordulása azonban óvatosságra is int, hiszen a kérvény 

                                                 
261 E szabályt erősítő ritka kivétel pl: SD 13/133:652. A parancs így kezdődik: „Egy Ömer efendi néven 
ismert személy Edirnében nagyúri dívánomba kérvényt nyújtott be.... (Ömer efendi demekle marûf kimesne 
Edirnede divan-i hümayunuma arzuhal edüb...). 
262 Az utólag korrigált írnoki tévedések itt is megerősítik, hogy a különböző kifejezéseket nem stilisztikai 
okokból, hanem eltérő helyszínek jelölésére használták. Például SD 4/69:292; SD 17/334:1578; SD 
21/144:645. 
263 SD 6. 
264 SD 6/11:45; 25:103; SD 12/238:1055; SD 24/22:68, 84:341; SD 31/35:141. 
265 Például az SD 8 bejegyzéseinek expositio részében következetesen előfordul, míg a 17., 27. és 187. 
defterekben kivételesen ritkán.  
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fogadásának és az arra reagáló parancs kibocsátásának helye nem szükségszerűen volt 

azonos; például, ha a kérvény a visszavonuló seregben éri utol a nagyvezírt, aki a 

parancsot már Edirnében vagy Isztambulban bocsátja ki. Erre a kancelláriai ügyvitelben 

mutatkozó esetleges fáziskésésre az időrendi sorrendben iktatott parancsokon belül olykor 

előforduló ingadozások engednek következtetni. Ezek az információk további 

segédforrások, leginkább az oszmán krónikák adataival összevetve pontosíthatók. 

A beterjesztő meghatározását és – változó gyakorisággal – a beterjesztés helyét 

követik a beterjesztés módjára utaló formulák266 (gelüb=jött; arz edüb=nyújtott be, ter-

jesztett elő; arzuhal edüb=kérvényezett; arzuhal sunub267=kérvényt nyújtott be, mektub 

gönderüb=levelet küldött és nagyon ritkán: /arz u/ mahzar gönderüb268 =kérvényt és 

beadványt küldött269) közötti jelentésbeli különbségek, illetve a kifejezéseknek az egymást 

követő bejegyzésekben változó használata alapján bizonyos, hogy nem pusztán szinonim 

frázisokkal állunk szemben, hanem a panaszbeterjesztés több különböző formájának 

tudatos megkülönböztetésével. Ugyancsak erre utalnak azok az esetek, amikor a 

beterjesztés módjára utaló kifejezést utólag helyesbítették.270  

Az egyik esetben a panaszos személyes megjelenését jelzik, a másikban azt, hogy a 

folyamodványt más, közvetett úton (egy kiválaszott képviselő vagy sokszor az illetékes 

helyi kádi révén) juttatták el a Portára. Még inkább a terminusok mögötti tényleges 

tartalmi különbségekre enged következtetni, hogy esetenként két formula kombinációja is 

előfordul,271 melyek beiktatására a rövidségre törekvő írnok pusztán esztétikai megfon-

tolásból aligha vállalkozott volna.  

3.2.2.1 „Mehmed jött...” 

 

A parancsok szövegében olvasható rövid megjegyzéseken kívül sajnos kevés forrás 

szolgál támpontokkal a beterjesztés formáinak részleteire vonatkozóan. Ennek oka 

                                                 
266İnalcık, Şikâyet hakkı, 34–35. 
267Ennek ritkán szenvedő alakja is előfordul: ...tarafından arzuhal sunulub. SD 1/11:73; SD 22/82:529. 
268İnalcık nézete szerint (Şikâyet hakkı, 41.) az arz az egyéni, a mahzar a csoportosan benyújtott folya-
modványt jelenti, s utóbbit Kütüoğlu is több személy által jegyzett kérvényként határozza meg. Ld: Mübahat 
S. Kütükoğlu, Osmanlı belgelerinin dili. İstanbul, 1994, 315. Ugyanakkor nehezen értelmezhetők azok az 
esetek, amikor a beterjesztés e két módját – mint a fenti példában – egyszerre említik. Csak mahzar 
előfordulására példa: SD 8/402:1959. Máshol a pecsételt folyamodvány (mühürlü mahzar) kifejezés is 
megtalálható: SD 20/152:653. 
269SD 6/52:222. Mühimmékben is előfordul, például: MD 100/96, 100. 
270SD 8/254:1229. Az írnok itt az arzuhal edüb kifejezést utólag áthúzta és a gönderüb terminussal korrigálta. 
Lásd még: SD 4/310:1290; SD 11/500:3; SD 13/165:808. 
271Például: SD 1/7:3: Gölpazarı kasabası ahalisi südde-i saadetüme adam ve arzuhal edüb... (Gölpazarı 
község lakói boldogságos küszöbömhöz embert küldtek, és folyamodványt nyújtottak be...); hasonló 
megfogalmazás: SD 1/17:134; SD 8/276:1346; SD 3/ 9:22; Das osmanische, facs. 75a/2. 
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nézetem szerint éppen az, hogy ebben a társadalomban a díván elé való járulás annak 

minden nehézségével együtt is az élet legtermészetesebb része, olyan magától értetődő 

lehetőség volt, amelynek nem a gyakorlása, hanem a hiánya számított abszurd állapotnak. 

Nizam ül-Mulk korábban idézett munkájában helytelenítően ír a kaotikus állapotról, 

amit az udvarba látogatók kihallgatásra vagy panaszuk nyomán ítéletre várakozók tömegei 

miatt tapasztal. Az udvart elárasztó alattvalók látványa – amint a szerző magyarázza – 

éppen nem az igazságosság érvényesülését, hanem a törvénytelenség és elnyomás 

természetes voltát sugallja. Az efféle tumultusok felszámolására és a „panaszturizmus” 

ésszerű korlátok közé szorítására Nizam ül-Mulk javaslata szerint üdvös volna a 

panaszokat helyben lejegyezni, majd az ügyben érintettek öt képviselőt küldenének az 

udvarba a kérvény benyújtására, kihallgatásra és az ítélet átvételére.272  

A névtelen oszmán szerző fentebb hivatkozott beszámolójában sem annak rendkívüli 

volta miatt foglalkozott a dívánhoz messzi földről érkező kérvényezők ügyével, hanem e 

bevett gyakorlat hibáira kívánta felhívni a figyelmet. Mintha csak a szeldzsuk udvarban 

kialakuló kérvényezési gyakorlat visszásságai kerülnének napirendre több mint hat 

évszázaddal később az Oszmán birodalom fővárosában, még ha kissé más aspektusban is. 

E leírás alapján láthatjuk bizonyítottnak, hogy a beterjesztés módjára utaló ...gelüb (jött, 

érkezett) kifejezés szó szerint értendő a birodalom legfélreesőbb szegletéből érkezők 

esetében is, hogy a sokszor irdatlan távolságra fekvő távoli tartományokból csakugyan 

személyesen érkeztek panaszt tenni és a szultáni dekrétumot átvenni a károsultak, illetőleg 

azok maguk közül kijelölt megbízottai. A névtelen szerző szemléletes beszámolóját, 

amelyben a közönséges vidéki muszlim (török273) alattvaló vesszőfutását részletezi, 

érdemes hosszabban idézni.  

A leírás nem részletezi a fővárosba utazás nehézségeit és veszélyeit, a kisember 

gondjainak ecsetelését csak attól a pillanattól kezdve kezdi sorolni, amikor a kérvényező 

Isztambul kikötőjében partra keveredett. „Sokuk életében nem látott még nagyvárost, s 

olyan is akad közöttük, aki a kikötőből elindulva folytonos kérdezősködés nélkül soha 

nem találná meg a dívánt.” S ha megtalálja is, az azonnali kihallgatás és a kért parancs 

kiállítása helyett a bürokrácia útvesztőiben még ide-oda küldözgetik, először a 

reiszülküttáb szállására, vagy „régi szokás szerint egész halom iratot nyomnak a kezébe 

                                                 
272 Siyar al-Mulūk of Nizām al-Mulk, 247–248. 
273 A türk terminus, amely nem egyszer fordul elő az idézett részletben, a 19. századig a magukat a 
dinasztikus „oszmánli” kifejezéssel illető hatalmi elit szóhasználatában az egyszerű muszlim alattvalók 
kollektív jelzője volt, és ebben az összefüggésben határozottan pejoratív árnyalattal bírt. Erről lásd: Fodor 
Pál, Török és oszmán: az oszmán rabszolga-elit azonosságtudatáról. In: Uő., A szultán és az aranyalma, 
Budapest, 2001, 25–44, különösen 25–29. 



79 

azzal, hogy keressen fel egy bizonyos írnokot, aki majd a kért parancs szövegét 

megírja.274 Az is előfordulhat a szerencsétlennel – legyen történetesen egy nomád jörük, 

aki életében sem magas rangú tisztviselőt (ekabir), sem ilyen várost nem látott – hogy 

éppen a tanács szünnapjaiban érkezik, két napig eredménytelenül bolyong, s közben a 

szálláshelyére sem talál vissza. Miután mindenféle viszontagságon átesett, szombaton 

végül eljut a díván elé, majd a mondott írnokot is megtalálja, ... akinél azonban [a sok 

kérvényező miatt] már nem tudja elérni a parancs megírását, [s amaz ilyenkor] azt mondja 

«gyere majd, s akkor otthon tetszésed szerint megírom.» ... Emez pedig a sok lótás-futás 

során az ügyre szánt pénzét is lassan feléli, s ha mégis kiállítják neki a fermánt, pénz 

nélkül azt át nem veheti, így keserűen távozni kénytelen. A nyomorultnak nem elég, hogy 

sanyargatják, hanem még miután köpönyegét, holmicskáját is pénzzé tette, 

dolgavégezetlenül kell visszafordulnia...”275          

A személyes panasztételnek ez a leírása jelentősen árnyalja a többi forrás szűkszavú, 

jobbára sablonos említéseiből leszűrhető képet, és plasztikusan festi le, hogy a sikájet 

bejegyzések egyetlen kifejezése (gelüb) mögött milyen kalandok és erőfeszítések 

húzódhatnak, egyúttal fontos adatokkal szolgál a kérvényezés 17. század végi 

gyakorlatának részleteiről.  

A tömör közlésmód nem engedi teljes valójában látni a beterjesztőre váró hivatali 

procedúra minden lépcsőfokát, azt azonban egyértelműen mutatja, hogy a dinasztikus 

propaganda által sugalltakkal ellentétben a legfőbb fórumnál igazságtételre várónak nem 

volt elég egyszerűen megjelennie a tanácsterem előtt, s panaszát előadva, kérvényét 

benyújtva megvárni a szultáni rendelet példányát. Úgy tűnik, a kérvényezőre hárították a 

beadványtól a kért rendelet megfogalmazásáig tartó ügyvitel nagy részét, amikor a kezébe 

adott papírokkal a díván, a reiszülküttáb (!) és az írnokok egymáshoz küldözgették a 

messziről jött panaszost, s a kancellária saját kényelme és tehermentesítése érdekében a 

hivatali procedúra egyes – külön költségeket jelentő – fázisait ráhagyta a tanácstalan 

kérvényezőre.    

                                                 
274 Az eredeti szövegben: „...var, imdi sen bu kağıdı felan mahallerde felan yazıcıya ver, ol senin hükmün 
yazıvirür, derler.”, tehát itt nem a petícióról (arz, arzuhal), hanem már dívántól várt rendelet szövegének 
piszkozatáról lehet szó. Ebből arra következtethetünk, ha nem is általános, de széles körben elterjedt 
gyakorlat (adet-i kadim) volt, hogy a végleges, hiteles parancsot a kérvényezést követően a kancellária 
állította ki, de annak a piszkozatnak az alapján, amelyet a kérvényező már lejegyeztetett egy írnokkal, azaz a 
procedúrába praktikus megfontolásból tulajdonképpen magát a kérvényezőt is bevonták.  
275 Mesâlihi’l-muslîmîn, 134–138, kivonatolva: 38–39. A fenti szövegrész teljes magyar fordítását ld: Fodor 
Pál, Korrupció az Oszmán Birodalomban. Egy irathamisítási eset 1590-ből. In: A szultán és az aranyalma, 
83–84.  
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A kérvény benyújtása és – a leírás által kínált értelmezési lehetőség fényében – a 

kért parancs megszövegezése dolgában is ki volt szolgáltatva a nehezen elérhető és 

rendkívül túlterhelt írnokoknak, akik ráadásul nem ingyen dolgoztak: egy adat szerint a 

megfelelően kiállított folyamodvány (arzuhal) illetéke 24 akcse körül alakult a 17. 

században.276 Forrásunk azt sugallja, hogy amennyire természetes volt a díván elé járulni 

panaszos ügyekkel, annyira kevés figyelmet fordítottak a gördülékeny adminisztrációra s 

voltak tekintettel a jogorvoslatot keresők bajaira a „boldogság küszöbeként” emlegetett 

Isztambulban.277 Nem meglepő, hogy a körülményes ügyintézés több panaszra adott okot, 

mint a sérelem, amely a kérvényezőt a Portáig vitte. Amint olvashatjuk, „ennek 

köszönhetően évente több ezer parancs ragad a biztosoknál,” amelyet a kérvényezők végül 

nem vettek át.278 

A szerző megoldási javaslatai a lakossági kérvényezés rögös ügyvitelének további 

fontos mozzanataira is fényt vetnek. Kiderül, hogy a kérvényezők számára az írnokok 

nehezen megközelíthetők, elsősorban azért, mert az igényekhez képest kevesen vannak.279 

Ezért telik két-három napba is, amíg egy átlagos anatóliai alattvaló hozzájut a beadványra 

kiadott parancshoz, míg a felesleges várakozás és bonyodalmak nélkül a Boszporuszon 

való kétszeri átkelést beleértve egy nap alatt is megfordulhatna. Ha elegendő írnokot 

alkalmaznának, másrészt könnyen megtalálható, megközelíthető helyen és a sok 

kérvényező igényeinek megfelelő számban állnának rendelkezésre, mindenki azonnal 

megírathatná a maga fogalmazványát, amelyet a dívánszolgák (divitdar)280 rögtön 

hitelesíttetnének (muttasıl nişanladub), majd átadhatnák a iratok biztosának (kağıd emini). 

Az érvelés szerint az ügyvitel megszervezése, hatékonyabbá tétele nem mellesleg a 

nagyvezír és a kormányzat népszerűségét is az egekbe repítené, és – némi fordulattal – a 

könnyű s ezért népszerű ügyintézés hírére az alattvalók tömegei járulnának panasztételre 

Isztambulba, ami minden idők legsúlyosabb papírhiányához is vezetne.281    

                                                 
276 Ursinus, Kıbrıs in the Vienna „Register of Complaints”, 134–135. Az így kiállított beadványok átvétele 
Imber szerint a fehér eunuchok agájának feladatkörébe tartozott a 17. században. Colin Imber, The Ottoman 
Empire, 1300–1600. The structure of power. Basingstoke, 2002, 153.   
277 Südde-i saadet. 
278 Mesâlihi’l-muslîmîn, 136. 
279 Vö. Uzunçarşılı, Merkez, 48–49. 
280 A „tinta (és toll) tartó” szolgák pontos feladatköréről keveset tudni, de bizonyos, hogy az iratok 
továbbításával ők jelentették a fő összeköttetést a parancsért folyamodók és a parancsot kiállító nagyvezír 
között. A fenti leírás értelmében valószínű, hogy a nisándzsi felügyelete alatt a hitelesítésben is szerepet 
kaptak. Erre lásd Szelániki Musztafa megjegyzéseit, aki maga is betöltötte ezt a posztot. Tarih-i Selânikî I, 
147 (a poszt betöltésére vonatkozóan), illetőleg II, 801. A divitdarok is hierarchikus csoportot alkottak. Erre a 
başdevatdar cím enged következtetni. Uo. 716. Ld. még: Asri Çubukçu, Devâtdâr. TDVİA, vol. 9, İstanbul, 
1994, 221–222. 
281 Mesâlihi’l-muslîmîn, 136–138. 
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Nyugodtan kijelenthetjük, hogy azok a messziről jött utazók, akiknek ma a letűnt 

birodalom egykori fővárosában valamilyen ügyben a helyi hatóságokhoz kell 

folyamodniuk, közvetlenül tapasztalhatják az oszmán bürokrácia világának változatlan 

továbbélését, s átélhetik a kérvényezők sanyarú helyzetét, amikor a hivatalnokok a borsos 

illetékek kifizetését követően minden pontosabb útbaigazítás nélkül hivatalról hivatalra, 

emeletről emeletre küldözgetik őket egy újabb pecsétért, aláírásért vagy további 

dokumentumért. A fővárosba utazó kérvényezők kiszolgálására, a szükséges kérvények 

megfogalmazására már a 15. századtól egész iparág szakosodott,282 s az egykori írnokok 

modern kori utódai a nagyobb hivatalok előtt az utcán ma is kis írógépekkel és dilekçe 

yazılır, azaz „kérvényt írunk” feliratokkal ajánlják szolgálataikat a rászoruló 

jövevényeknek.  

Láthatjuk tehát, hogy miközben a panaszra járulás közvetlenségének hagyományát a 

17. században is igyekeztek fenntartani, annak menetét bürokratikus eszközökkel 

igyekeztek racionális korlátok közé szorítani. Úgy tűnik, a szultán, vagy akár a nagyvezír, 

elvileg továbbra is megközelíthető volt, a díván napirendjéből adódó rutin azonban az 

esetek többségében az írnokokon és a díván egyéb szolgálattevőin keresztül történő 

ügyvitelt tette általánossá.  

Ide kívánkozik egy eredetileg Szolakzáde krónikájában leírt eset, amely a szultán 

távolmaradását a díván tanácskozásaitól egy, a közvetlen kihallgatással járó 

kellemetlenségekre fényt vető incidensre vezeti vissza. A történet szerint a szultán a 

birodalom nagyjainak társaságában éppen fontos döntéseket hozott, amikor egy türkmen 

férfi a tanácsba belépve bárdolatlan stílusban szegezte nekik a kérdést: melyikőtök a 

boldogságos szultán?283 A szerző e tendenciózus történettel nyílvánvalóan a szultánnak a 

tanácsülésektől való távolmaradására kívánt nyomós okot és mentséget találni, ám ha ez a 

roppant kellemetlen eset nem, vagy nem így történt volna is, azt a tanulságot feltétlenül 

levonhatjuk belőle, hogy az alattvalók személyes meghallgatása a birodalmi tanács 

napirendi pontjai közé tartozott.  

 A beterjesztés mikéntjére vonatkozóan itt-ott a történetírók szolgálnak további 

adatokkal. A 17. század második felének kiemelkedő krónikása is megemlékezik egy 

1653-ban lejátszódott esetről, amikor a nagyvezír – történetesen magyar származású – fő 

étekfogója (çaşnigirbaşı) magyarországi küldetésének egyik állomáshelyén nem fizetett 

                                                 
282 Mumcu, Hukuksal, 99. 
283 Idézi: Joseph von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest, 1828, II. (Von der Eroberung 
Constantinopels bis zum Tode Selim’s I. 1453–1520.), 224. 



82 

az ellátásért, majd a helyi kádit is megfenyegette sőt, súlyosan bántalmazta. A beszámoló 

szerint az eset folytán a lakosok a kádival együtt személyesen járultak a Portára 

jogorvoslatért.284 

 A rendelkezésre álló adatokból leszűrhetjük: a fellebbezésnek egyik létező módja 

volt, hogy a panaszos személyesen adta elő a tanács előtt az őt ért sérelmeket s kért 

parancsot az ügyben, ám valószínű, hogy a kérvényezők nagy többsége csak az írnokok 

útján, közvetett úton terjeszthette be gondját-baját. Azt, hogy ki jelenhetett meg személyes 

audienciára a tanácsülésen, számos körülménytől függhetett, kezdve a napirendre tűzött 

ügyek mennyiségétől, a kérvényezők létszámán keresztül egészen akár a nagyvezír 

szeszélyén, pillanatnyi kedvén múló szubjektív tényezőkig. Nem tudjuk biztosan, de nem 

valószínű, hogy a panaszra járulók fogadása állandó, merev rend szerint zajlott, a 

gyakorlat vegyes lehetett. A személyes megjelenés sem feltétlenül pótolta, helyettesítette a 

panasz egyidejű, írásos benyújtását. A dívánban zajló kihallgatás ezen a ponton 

különbözött a helyi törvényszékek kihallgatási gyakorlatától, utóbbi helyen ugyanis 

elegendő volt szóban előadni a sérelmeket.285  

Az ügyintézésnek a személyes panasztétel volt a leghatékonyabb, ugyanakkor a 

legtöbb áldozatot követelő útja, hiszen a fővárosig vagy adott esetben a táborba szálló 

nagyvezír sátráig hosszú, viszontagságos, veszélyes és főleg költséges volt az út.286 A 

személyesen előterjesztett jogsérelmek aránya alapján mégis úgy tűnik, az elkeseredettség 

és a vidéki alattvalók képzeletében élő, számukra távoli uralkodó abszolút 

igazságosságába és tekintélyébe vetett hit erősebbnek bizonyult a kockázatoktól való 

félelemnél. A személyes kérvényezést választók arányát egyetlen defterből vett minták 

alapján érzékeltetem: az SD 13 Edirnében, illetve a táborban vezetett szakaszából 50-50 

bejegyzést mintául véve megállapítható a személyes folyamodások többsége, sőt, a tábori 

szakaszban még nagyobb a közvetlen panaszra járulók és a kérvényezés egyéb formáihoz 

folyamodók száma közti különbség (29:21, illetve 35:15). 

  

                                                 
284 Târih-i Nacîmâ, III. 1459.  
285 Mumcu, Hukuksal, 99–100.  
286 Akár az Egyiptomból felutazó kérvényezők esetében. Baldwin, Petitioning, 507. 
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A közvetlen folyamodáson kívül a beterjesztés több közvetett módozatát 

különböztetik meg a parancsok megfogalmazásakor. A beadványok közötti alapvető 

különbség abban állt, hogy a kérvényező hivatalos személy volt-e vagy sem. Az arz 

edüb=nyújtott be, terjesztett elő; arzuhal edüb=kérvényezett terminusok közti különbség 

Kütükoğlu magyarázata szerint abban áll, hogy míg előbbi hivatalos tisztségviselőnek 

valamely ügyben írt beterjesztését jelöli, addig az utóbbi kifejezés mögött egy-egy 

alattvaló személyes beadványa keresendő.287 E megállapítás helyességét a defterek 

bejegyzései is igazolják. Nem ellenőrizhető azonban, hogy a fenti kifejezéseknek a „küld” 

igével párosított (arz gönderüb..., arzuhal gönderüb...), vagy a „benyújt” igét alkalmazó 

(arzuhal sunub...) 288 variánsai milyen, a beterjesztés körülményeinek további esetleges 

eltéréseit jelölhetik. A beadványt több panaszos vagy érintett is jegyezhette, ennek sajátos, 

a kádi által hitelesített formája a mahzar. 289 

Minden esetben a közigazgatási szereplők által hivatalos formában beterjesztett 

ügyeket jelzi a mektub gönderüb...= „levelet küldött” terminus. Megesett, hogy a helyiek 

kollektív petícióját a kádik hivatalos levéllel együtt küldték a díván elé.290 Ezen esetekben 

az adott panaszt a helyi illetékességgel bíró kádi közvetítette a tanácshoz, mégpedig 

                                                 
287 Kütükoğlu, Osmanlı belgelerinin dili, 303.  
288Ennek ritkán szenvedő alakja is előfordul: ...tarafından arzuhal sunulub. SD 1/11:73; SD 22/82:529. 
289İnalcık magyarázata szerint (Şikayet hakkı, 41.) az arz az egyéni, a mahzar a csoportosan benyújtott folya-
modványt jelenti. Ebben az összefüggésben azonban kissé nehezen értelmezhetők azok az esetek, amikor a 
beterjesztés e két módját (arz u mahzar gönderüb) egyszerre említik. Pl.: SD 6/52:222. Csak mahzar 
előfordulására példa: SD 8/402:1959. Máshol a pecsételt folyamodvány (mühürlü mahzar) kifejezés is 
megtalálható: SD 20/152:653. 
290 A balati és mendeli (?) kádik boldogságos küszöbömhöz levelet, a lakosok folyamodványt küldtek... 
(Balat ve Mendeli (?) kadıları südde-i saadetüme mektub ve ehalisi mahzar gönderüb...) Eb 372/128:3. 
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leginkább akkor, ha hatáskörén túlmutató döntést vagy csak megerősítést igénylő kérdések 

merültek fel. A helyi tisztviselők általában akkor fordultak az eléjük tárt ügyben a 

legfelsőbb fórumhoz, amikor az valamilyen módon az egyénnek az álammal szembeni 

kötelezettségét érintette. A kádi nem adhatott végzést és nem hagyhatott jóvá kérést 

például adókötelezettséget érintő ügyekben vagy nem menthetett fel senkit a katonai 

szolgálat alól.    

Ezért írt például az elbaszani kádi a hozzá járuló helyiek ügyében a Portának, amikor 

azok a környező várak védelmi szolgálata fejében nekik járó adómentességnek akartak 

érvényt szerezni az általános mozgósítás idején tőlük jogtalan szolgáltatásokat 

követelőkkel szemben.291 Egy másik alkalommal Göridzse292 bíróságát özönlötte el a 

lakosság apraja-nagyja, mert miután az árvíz elvitte a termést, sőt házaikat is romba 

döntötte, a szultáni parancs megújítását kérték, amely a szokásnak megfelelően ilyen 

helyzetekben előírta, hogy a környező falvak adjanak menedéket az otthon nélkül 

maradtaknak.293 

A mektub a kádikén kívül minden az adott ügyben a panaszos által felkeresett 

közigazgatási, katonai tisztviselő hivatalos levelét is jelenthette, így például Antalja 

várparancsnoka (dizdar) kérvényére ugyanezt a terminust használták, amikor az a 

„harcképtelenségük” okán az általános felkelés (nefir-i am) értelmében érvényes, kötelező 

hadbavonulás alól felmentett, de ennek fejében vállalt helyi szolgálatukat elhanyagoló 

emberek miatt ragadott tollat.294  

Más jogeseteket a kádi a résztvevők engedetlensége miatt kényszerült a díván elé 

küldeni, vagy azért, mert nem tudta elérni valamelyik fél megjelenését, vagy mert az 

érintett ellenállása miatt nem tudott érvényt szerezni az ítéletnek.295  

 

3.2.2.2 Hivatkozott jogforrások és érvelési technikák   

 

A beterjesztő nevét, esetleg titulusát, illetve a beterjesztés fogadási helyét azonosító 

paneleket követi az expositio lényegi része, a panasztétel okát, körülményeit leíró 

összefoglalás. A rendeletalkotás gépies, rendkívül bürokratizált folyamatát mutatja az is, 

                                                 
291 SD 11/98:1. 
292 Ma Korçë, Albániában. 
293 Das osmanische, facs. 137b/2. 
294 SD 13/122:597. A parancs a török magyarországi kiűzésének kritikus időszakában, 1100. dzsemáziüláhir 
végén, azaz 1689 áprilisában kelt. 
295 SD 22/7:44. 
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hogy a parancsok szövegében az expositio előzményeket ismertető szakasza általában a 

beadvány szövegét idézi. Természetesen a parancsnak ezek a sorai adják a beterjesztés 

előzményét, a tényleges jogesetet, a beterjesztő(k) gondjaira, bajaira vonatkozóan ezek a 

részek szolgálnak lényegi információval. A panasznak, kérvénynek számtalan kiváltó oka 

lehetett, ám a bejegyzések expositio szakaszában vannak olyan visszatérő, tipizálható 

elemek, amelyek a jogi körülményeket, vagy éppen a parancskibocsátás gyakorlatának 

fontos mozzanatait tárják elénk.   

A rendeletalkotás jogi módszereit világítják meg a mühimme és a sikájet 

bejegyzések expositiojában lépten-nyomon ismétlődő formulák. Ezek közül egyesek 

általánosságban az ismertetett magatartás, cselekmény törvénytelenségét jelzik: a 

vallásjog ellenében (hilaf-i şer), a törvénnyel szemben (kanuna mugayir), nemes 

parancsom nélkül (bila emr-i şerif). A szokásjogra való hivatkozás is gyakori eleme a 

narratio szakaszban felvázolt körülményeknek: a „megszokottól eltérően” (olıgelmişe 

mugayir), vagy a szokásjogon alapuló gyakorlat megerősítéséhez: „régtől fogva” 

(kadimü’l-eyyamdan berü).  

A károsult rovására elkövetett cselekmény törvénytelenségét nyomatékosító 

kifejezések mellett a parancsok szövegének szintén gyakran előforduló elemei a 

kérelmező feddhetetlenségét, a vele szemben elkövetett jogtalanság megalapozatlanságát 

hangsúlyozó, már szubjektív érvek, amelyek szintén azt voltak hivatottak alátámasztani, 

hogy a panaszos irányában elkövetett tettnek nincs törvényes alapja, indoka. Azaz ezek a 

fordulatok azt sugalmazzák, hogy az adott ügy vonatkozásában a panaszos terhére nem 

írható olyan előzetes jogsértés, amely az általa sérelmezett magatartást más 

megvilágításba helyezné. Ezek a klisék a narratio többi elemével együtt az előzményül 

szolgáló beterjesztés szövegéből átemelve váltak a parancs részeivé, sematizmusuk az 

írnokok egységes képzésének, fogalmazási gyakorlatának eredménye.296 Ezekre példaként 

álljon itt néhány jellegzetes fordulat: „...a rájuk kirótt kötelezettségeket teljesítették, illetve 

az adókat és az illetékeket biztosaiknak hiánytalanul megfizették...” (...üzerlerine edası 

lazım gelen tekaliflerin ve hukuk ve rüsumların kendü zabitlerine virüb kusurları 

yoğiken...)297 „...a [törvényesen] elvárt szolgálatai teljesítésében semminemű hiányossága 

nem volt...” (...lazım gelen hidmetlerin edada bir vechle kusurı yoğiken...).298 Az, akitől 

történetesen alaptalanul követeltek pénzt, azzal védekezett, hogy törvény szerint senkivel 

                                                 
296 Klára Hegyi, The terminology of the Ottoman-Turkish judicial documents on the basis of the sources from 
Hungary. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 18 (1965), 191. 
297 SD 8/19:70. 
298 Eb 372/123:2. 
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szemben sincs adóssága, ellene semmilyen őt terhelő dolgot nem bizonyítottak és ilyesmi 

nem merült fel. (...şeran kimseye vereceği olmayub ve üzerine bir nesne sabit ve zahir 

olmış değil iken...)299 Máshol: „Ömer kérvényt adott be és jelentette, hogy jog szerint 

senkivel szemben nincs tartozása, és senki adósságáért nem vállalt kezességet...”300, vagy 

„...senkinek nem ártott...”301 A károsult ártatlanságát kevésbé szokványos elemek is 

erősíthették. Imádije302 elöljárója (hakim) a moszuli beglerbég emberének 

kegyetlenkedésétől szenvedő ráják tisztességét és jámborságát (müstakim ve dindar reaya) 

emelte ki beadványában.303 

 Ide sorolhatók más olyan klisék is, amelyek szintén konkrétan jelzik a bepanaszolt 

fél tettének jogtalanságát, jogkörének átlépését (kendü halinde olmayub)304 vagy ennek a 

panaszos törvény szerinti magatartását hangsúlyozó ellentétpárja (kendü halinde olub),305 

illetőleg a jogviszony jellegére, például a birtoklási jog kizárólagosságára figyelmeztető 

formulák: aharın alakası yoğiken („minthogy másnak joga/köze nincs”).306  

Ezen apologetikus panelek közül mások arra utalnak, hogy az ügy a helyi 

törvényszéken vagy kádi-hivatalban is napirendre került, vagy éppen nem került s az 

elkövető tettét nem igazolhatja helyi jogi döntéssel. Ezek megint csak a sértett 

ártatlanságát hivatottak erősíteni. Így például, amikor 1696 tavaszán a Kavíli nevű kurd 

törzs307 tagjai a legitim vezetőik nevében őket javaikból kiforgató öt – egyébként név 

szerint felsorolt – gonosztevő (şaki) ellen panaszt tettek, kiemelték, hogy terhükre a 

törvényszéki tanúk (şuhudü’l-udul) semmit nem állapítottak meg.308 Ehhez hasonló 

ügyben éltek panasszal az Amaszja környéki turkománok, akiktől saját önjelölt vezetőik 

(kethüda olduk deyü) különféle jogcímeken csikartak ki pénzt. A pasa rangban kiküldött 

portai biztosnak (müfettiş) és az amaszjai kádinak címzett parancs szövegében szintén 

előfordul a hivatkozás, hogy törvényszéki tanúk a károsultakkal szemben nem találtak 

törvényes okot semmilyen követelésre.309  

                                                 
299 SD 22/33:114. 
300 Ömer arzuhal edüb bunun şeran kimseye vereceği olmayub ve kimesnenün deynine kefilü’l-mal dahı olmış 
değil iken... SD 13/60:292. 
301 ...kimesneye teaddisi yoğiken... SD 22/53:345. 
302 Amedi Irak északi részén, a török határvidéken. 
303 Das osmanische, facs. 152b/5. 
304 Például SD 15/3:12; Das osmanische, facs. 154a/3. 
305 Például Das osmanische, facs. 150a/2. 
306 Például uo. 153a/1. 
307 A törzsnek (cemaat) több névváltozata ismert. Malatja, Szivasz környékén folytatták nomád 
életformájukat. Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşivi belgelerine göre Osmanlı İmparatorluğunda oymak aşîret 
ve cemaatlar. İstanbul, 1979, 497.  
308 SD 15/2:8; SD 22/10:61 stb.  
309 SD 27/73:496. 
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Jogtalan harácsolás esetén egy másik alkalommal Kolonja (Kolonya)310 lakosai egy 

szomszédos kazából érkező bizonyos Mehmedre tettek terhelő vallomást, aki a helyi 

katonai elemekkel (örfî) összefogva kényszerítette fizetésre őket. A panasztevők nemcsak 

a tanúk előtti feddhetetlenségüket emlegették, hanem ebben az ügyben a sejhüliszlám által 

kiadott fetvára is hivatkoztak. A rendelet erre tekintettel szólítja fel a kádit az eset 

kivizsgálására.311   

 Ezek az írnokok keze alatt száraz tömörséggel formalizálódott betétek az alattvalók 

jogi érvelésének, olyan nyilatkozatnak tekinthetők, amely a sérelmezett cselekménnyel 

szembeni ártatlanságukat volt hivatott nyomatékosítani.  

E formulák önmagukon túlmutató jelentősége, hogy a panasz-mechanizmusban 

megnyilvánuló uralkodó-alattvaló interakciót „alulnézetből”, az alattvalói mentalitás 

oldaláról világítják meg. Nevezetesen, hogy ha egyszer az uralkodó legitimitását döntően 

az igazságosságára alapozta, ebből kifolyólag a már ismertetett utilitarista társadalmi 

képletben a hatalom fenntartásának alapfeltételeként határozta meg a termelő alattvalók 

stabil életfeltételeit, nem lehet kétséges, hogy e dinasztikus propagandának megvoltak a 

megfelelő reflexiói az alattvalók tudatában is. Nos, éppen ennek lenyomataiként 

értékelhetők a beterjesztésekben leírt érvelések, melyek a sikájet bejegyzésekben 

visszaköszönnek. A történészek által a mindenki előtt nyitva álló dívánról, a szultánhoz 

való fellebbezés minden alattvalót megillető jogáról ismételgetett szentenciák azzal a 

kitétellel egészítendők ki, hogy ez a jog a dinasztia deklarált igazságosságán alapult, és az 

alattvalók erre apelláló magatartása révén jutott érvényre. Más szóval, miközben a 

birodalom alapvető érdekének tekintette és deklarálta az alattvaló adófizető képességének 

megőrzését, az állammal szembeni kötelezettségeinek eleget tevő alattvaló nem pusztán az 

uralkodói kegyre, hanem az uralkodói hatalom érdekeire hivatkozva várhatta el – és el is 

várta – azt, hogy a törvényesen megszabott mértéknél többet senki semmilyen jogcímen 

ne követelhessen tőle. A kérvényezők az őket ért sérelem méltánytalanságát fejezik ki, s 

ezzel az uralkodói méltányosságot számon kérő öntudatuknak, s nem annyira az igazságos 

döntés iránti reményüknek, mint inkább jogosnak tartott elvárásuknaknak adnak hangot. A 

központhoz való fellebbezés általános intézményének rendkívüli szociológiai jelentőséget 

kell tulajdonítanunk az európai parasztlázadásokat nem látott Oszmán Birodalom rájái 

szempontjából, akiknek az elviselhetetlen körülmények ellen végső esetben is erőszak 

                                                 
310 Ma Ersekë Kelet-Albániában.  
311 SD 8/5:8. 
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helyett inkább lakóhelyük elhagyásával reagáltak.312 Az elvándorlással, szétszóródással 

(perişan ve perakende) való érvelés (ezzel adóalanyként való megszűnésük lebegtetése) a 

panasztétel nyomatékosítására szolgáló fontos aduként jelenik meg a fenyegetettséget 

vagy a kizsákmányolást megelégelő ráják petícióiban.  

A panasztétel mechanizmusa és konkrétan a parancsokban megtalálható, a sértett 

jogi feddhetetlenségét nyomatékosító érvek tehát az oszmán társadalom-felfogásnak és az 

uralkodó-alattvaló viszony értelmezésének egy másik, rendkívül fontos oldalát is 

megvilágítják. Nevezetesen azt a kifejezett jogigényt, amelyet az uralkodó legitimitását 

alátámasztó igazságosság deklarálásával az alattvalók támasztanak az uralkodóval 

szemben.313   

A fellebbezés kultúrájának, intézményének működését a bevezetőben emlegetett 

dinasztikus ideológia és az erre szabott intézményrendszer mellett ezeknek a társadalmi 

tudatra gyakorolt hatása együtt biztosította. Az uralkodó igazságosságának deklarálása, a 

jogsérelmet szenvedett alattvalók folyamodványai, majd az ezekre kibocsátott parancsok 

tömege így áll össze nagyléptékű társadalmi dialógussá, s maga a kérvényezés intézménye 

az oszmán társadalom alulról felfelé való kezdeményezéseinek egyedülálló eszközévé.314 

A döntésben szerepet játszó tényezők másik, az előbbiekhez képest objektív 

csoportjának tekinthetők a parancsok szövegében gyakorta hivatkozott nyilvántartások, 

amelyeket ebben az összefüggésben jogi referenciának is nevezhetünk. 

Egyes vitás esetekben, például javadalombirtokok haszonélvezetével kapcsolatos 

panaszok beterjesztése esetén a tanácsnak az adott ügyben mérvadó nyilvántartásokhoz, 

javadalombirtok-nyilvántartások (icmal defteri), illetőleg a javadalmazottakat nyilvántartó 

naplók (ruznamçe) adataihoz kellett fordulnia, s döntését szükségképpen azok adataira 

alapozta. Amikor a szultáni tanács a rendeletalkotás során a panaszos sérelmének 

jogosságát, megalapozottságát szükség esetén a vonatkozó nyilvántartások 

felhasználásával ellenőrizte, arra – mintegy a határozat indoklásaként – a parancs 

szövegében is utalt. Az ilyen típusú parancsok az esetek többségével ellentétben – 

amelyekben is általános utasítással a kádira bízzák a jogorvoslatot – a központban őrzött 

törvénykorpuszok (legyenek azok birtoknyilvántartások, azaz tahrír-defterek vagy éppen 
                                                 

312 Karen Barkey, Bandits and bureaucrats. The Ottoman route to state centralization. Ithaca–London, 1994, 
8–10; Suraiya Faroqhi, Coping with the state. Political conflict and crime in the Ottoman Empire 1550-1720. 
İstanbul, 1995, 94–95. 
313 Ennek párhuzamait ld: Boğaç A. Ergene, On Ottoman justice: interpretations in conflict (1600–1800), 
Islamic Law and Society 8 (2001):1, 52–87, különösen 68-69. 
314 Suraiya Faroqhi, Political initiatives ’from the bottom up’ in the sixteenth and seventeenth-century Ottoman 
Empire. In: Hans Georg Majer (ed.), Osmanische Studien zur Wirtschafts- und Socialgeschichte. In memoriam 
Vančo Boškov. Wiesbaden, 1986, 24–33. 
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államközi megállapodások, azaz ahdnámék) adataira támaszkodva határozottabb jogi 

támogatást nyújtottak a kádinak a vitás ügyek elsimításához. Az efféle jogi hivatkozások 

leggyakrabban birtokviták, szolgálati jövedelmi kérdésekben kibontakozó nézeteltérések 

kezelésére kiadott dekrétumokban fordulnak elő. Birtokviták esetén a hivatkozott 

jogforrások tahrír-defterek, míg például a fent említett idegen alattvaló ellen elkövetett 

törvénytelenség megállapításánál a vonatkozó államközi szerződés (ahdname) szolgált 

jogi referenciaként.315  

Egy 1697 júniusában kelt, a karszi beglerbégnek címzett parancs egy Mahmúd nevű 

ziámet birtokostól (zaim) jogtalanul elvitatott szolgálati birtok jogos tulajdonlását a 

központban őrzött birtoknyilvántartás, az idzsmál defteri adatai alapján igazolja a 

következőképpen: „...mivel parancsomra vonatkozó kérelmét továbbítottad arra 

vonatkozóan, hogy amiképpen az említett falu a nagyúri defterhánéban bejegyeztetett, 

aképpen a karszi idzsmál-defterbe is bevezethető legyen, a nagyúri levéltárban 

(defterhane) őrzött uralkodói birtoknaplóba és idzsmál-defterbe betekintve a leírt módon 

bejegyezve találtatott, így a leírt módon [azaz a kérésnek megfelelően] járj el az 

ügyben.”316 

A beterjesztésekben hivatkozott jogforrások közül már kiemeltük a sejhüliszlám 

által kiadott általános jogi véleményt, a fetvát, amely a panaszos ügyekben a kérvényezők 

hivatkozási alapjaként többször előkerül, s amelynek figyelembevételére a parancsokban 

is gyakorta felszólítják az illetékes kádit.317 Ezen kívül a helyi kádi-hivatalokban 

bonyolított jogi ügyletekhez kapcsolódó különféle dokumentumok is a beterjesztő igazát 

alátámasztó fontos jogi érvként szerepelnek a bejegyzésekben. Ezek között az adóssági 

ügyletek során a kádi-hivatalban kiállított adósságra vonatkozó kötelezvény (deyn 

temessük)318 vagy a különféle kölcsönügyleteket, letétet stb. rögzítő, hitelesített okirat 

(hüccet) emelhető ki.  

                                                 
315 SD 6/6:10. A birodalmon belül működő felekezetek közötti vitákban hasonlóképpen, pl. Das osmanische, 
facs. 94b/3. Megint másik esetben, az izmiti kádinak 1675. júniusában küldött parancsban, egy iráni és egy 
holland kereskedő vitájában a hivatkozott ahdnáméra utalva történetesen az is kiderül, hogy a holland 
kereskedőket érintő pereket 4000 akcse értékhatárt meghaladó tétel esetén a szultáni tanács előtt kell 
lebonyolítani. Das osmanische, facs. 125a/5.  
316 ...kariye-i mezburün defterhane-i amiremde mestur olduğı üzere Karsda? olan defter-i icmale kayd ve 
tahrir olınmak babında hükm ricasına arz eyledüğün ecilden defterhane-i amiremde mahfuz olan ruznamçe-i 
hümayun ve defter-i icmale müracaat olundıkda vech-i meşruh üzere mestur ve kayd bulunmağın vech-i 
meşruh üzere amel olınmak içün yazılmışdur.  SD 25/77:299. A parancs a hidzsra szerint 1108. zilhiddzse 
elején kelt. 
317 Például: SD 22/7:44. Vö. Fekete Lajos, Bevezetés a Hódoltság török diplomatikájába. Budapest, 1926, 
LVI–LVII. 
318 SD 8/23:93. 
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Azok a bejegyzések, amelyek az e dokumentumokban foglaltak betartására, illetve 

ezeknek megfelelő döntésre utasítanak, a helyi jogszolgáltatás zavarára, tehetetlenségére 

utalnak, hiszen nehéz másképp értékelni a helyzetet, mint hogy a hivatal valamilyen okból 

nem képes érvényt szerezni a rendelkezésre álló, hiteles okiratnak. A parancsok nagy 

részéből az igazáért küzdő alattvaló bürokratikus intézmények közötti vesszőfutása tárul 

elénk, amelynek sokszor csak egyik, általában végső állomása volt a birodalmi tanács. 

Mire a kérvényező a központig jutott, sokszor már jó néhány hivatalt végigkilincselt. A 

szultáni parancs a kérvényező által már addig kieszközölt, illetve begyűjtött, mégis 

kevésnek bizonyuló hivatalos okmányok szentesítésére szolgált. A tanács szerepe a 

vádlott távollétében és per hiányában merőben szimbolikus, az általa kiadott parancs 

jelentősége valójában az uralkodói tekintélyben rejlett. Itt ismét adódik a kérdés, vajon 

mekkora jogi többletet, kényszerítő erőt biztosított az ügy törvényes lezárásához a 

meglévő, addig ignorált dokumentumokat megerősítő szultáni parancs.319  

A helyi igazságszolgáltatás kudarcát azonban sokszor nem, illetve nemcsak a kádik 

hanyagsága, erélytelensége okozta. Több olyan parancs áll rendelkezésre, amely 

egyértelműen adatolja a kádik döntését, hiteles iratokat semmibe vevő, saját érdekeik 

sikeréért a törvényen is könnyedén átgázoló, fáradhatatlan személyiségek buzgólkodását.  

 

3.2.3 Dispositio 
 

A rendelet második szerkezeti egysége az utasítást tartalmazó dispositio (hükm/emr), 

amely – mint arra már utaltunk – a 16. századi MD-kben még általában két részből áll. Az 

első, általánosabb szakasz általában a beterjesztett ügy értékelését, minősítését 

tartalmazza, a hasonló esetekben szokásos eljárásra hivatkozik. A hükm második része a 

buyurdum ki fordulattal kezdődik, és a konkrét esetre vonatkozó parancsot közli, amely 

leggyakrabban a hükm yazılmışdur formulával zárul. A hükm kettőssége – ahogyan arról 

fentebb már szót ejtettünk – azonban csak az első SD-k némely bejegyzéseinél figyelhető 

meg, a 17. század második felében annak egyszerűsödésével mind az MD-kben, mind az 

SD-kben az utóbbi formula is fokozatosan eltűnik, s csupán első fele őrződik meg. 

Azokban – a sikájet-csoportban a kérvényező kezdeményező szerepe okán többséget 

kitevő – esetekben, ahol a panaszos kifejezett kérésére állítják ki a fermánt, a hükm 

                                                 
319 A kérdésre egyértelműen negatív választ ad, egyben a bürokráciával vívott eredménytelen küzdelmet is 
illusztrálja az 1667-ben Edirnéből parancsokat kiszközlő nagykőrösiek esete. Hegyi Klára, Török közigazgatás 
és jogszolgáltatás – magyar városi autonómia. Történelmi szemle 28 (1985):2, 227–257, különösen 238–240.     
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részben rövid klisével utalnak arra, hogy a rendeletet a beterjesztésben kérteknek 

megfelelően adták ki. Ezt vagy teljes mondattal, vagy egy rövid klisével jelzik. Például: ... 

babında emr-i şerifüm rica etmeğin vech-i meşruh üzere amel olınmak deyü emrüm 

olmışdur,320 azaz: ...minthogy [...] dolgában nemes parancsomat kérte, parancsot adok, 

hogy eképp járjanak el.  

Az SD-k meghatározása során a sikájet-parancsok legfőbb sajátosságaként már 

megállapítottuk, hogy a díván elé kerülő ügyben az illetékes helyi tisztviselőt, rendesen a 

kádit általánosságban szólítják fel a beterjesztett ügy kivizsgálására, igazságtételre. Arra 

utasítanak, hogy saját hatáskörükön belül járjanak el az aktuális ügyekben, de nem 

határozzák meg az eljárás mikéntjét.  

Ennek legtipikusabb formái a rendeletek másolataiban: „...helyben a vallásjog és a 

törvény szerint vizsgáltassék ki...” (...mahallinde şer ve kanun üzere görilmek içün...)321; 

„...a vallásjog és a törvény szerint járj el...” (...şer ve kanun üzere amel olunmak içün...)322; 

„...hogy megakadályozd és megszüntesd [a jogsértést]...” (...men ve def olınmak içün...)323 

Amennyiben mégis határozott instrukciót tartalmaznak, vagy a beterjesztésben kifejtett 

kérés teljesítését rendelik, azt általában csak a helyi vizsgálat eredményének 

függvényében követelik meg: „...a vallásjog, a törvény és az előírás által meghatározottnál 

többet ne vegyen el. Ha bebizonyosodott, hogy többet vett el, azonnal fizettesd vissza [a 

többletet]...” (...şer ve kanun ve defterden ziyade almaya. Alduğı sabit olur ise girü redd 

alıverilmek [içün]...).324 A sikájet-parancsokban az Oszmán Birodalomban kettős, azaz 

közigazgatási és jogi feladatkört betöltő kádik utóbbi funkciója kerül előtérbe. A 

dekrétumok terminológiájában a vallásjog törvényére, a seriatra és a szultáni „szekuláris” 

törvényekre, a kanunra való hivatkozás ekvivalenciája figyelhető meg. Az, hogy a şer és a 

kanun kifejezések egymás szinonimáiként szerepelnek, leginkább a nem-muszlim 

havasalföldi vajdákat a seriat szerinti eljárásra utasító parancsokban érhető tetten.325 

A bejegyzések apró hányada a helyben kivizsgálandó ügyek egy további fontos 

mozzanatáról is tájékoztat. A Porta nem mindig „hagyta magára” közhelyszerű 

parancsaival a helyi hatóságot, illetve a panaszost. Egyes ügyek felderítésére 

                                                 
320 SD 11/247:1, SD 25/77:299. 
321 SD 8/491:2388. 
322 SD 8/491:2387. 
323 SD 8/15:53. 
324 SD 8/19:70.  
325 A havasalföldi és moldvai vajdáknak a panasztétel folyamatában játszott szerepe kapcsán erre a kérdésre 
még visszatérek.  
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különmegbízottat (mübaşir)326 vagy vizsgálóbiztost (müfettiş vagy mehayif müfettişi) 

küldött ki. Utóbbiak többnyire vezírek voltak, de a vallási elit tekintélyesebb képviselői 

közül jelöltek is lehettek,327 akik az illetékesekkel együtt voltak hivatva lezárni az 

ügyeket. Különösen visszatérő jogsértések kivizsgálása vagy olyan ügyek elsimítása 

céjából folyamodtak ehhez a módszerhez, amelyeknél a helyi hatóságok tehetetlensége 

miatt nem maradt más alternatíva. Úgy tűnik, ez a gyakorlat többé-kevésbé rendszeres és 

meghatározott időközönként ismétlődő volt. A díván bíráskodási jogkörét a helyszínen 

gyakorló biztosok a kortárs beszámoló szerint a kelleténél ritkábban, három-négy évente 

szállnak ki a tartományokban felmerülő jogsértések, perek orvoslására.328        

A bejegyzéseknek a 17. század derekán megfigyelhető leegyszerűsödése során a 

parancsok befejező része is módosult: az eredeti szöveget idéző optativus: „…járj el” 

(amel oluna, …eyleye) helyett többnyire a parancs kibocsátásának tényét konstatáló befe-

jezett idejű formula került: „…ebben az értelemben parancs íratott” (…deyü hükm 

yazılmışdur) stb., amely a parancs eredeti szövegével azonos megszólítást a közvetettebb, 

narratív formával cseréli fel vagy egészíti ki.329 A jelek szerint ez a módosulás nem 

pusztán stiláris megfontolásnak vagy divatnak köszönhető. Ennek az SD-ben általános 

záró panelnek az MD-kben szokásostól való eltérése alapján İnalcık felveti, hogy a sikájet 

bejegyzések a parancsok végleges szövegének másolatai lehettek, míg a mühimmékbe az 

egyes rendeletek piszkozatait másolhatták be.330 Az SD-kben a fenti záróformula a 

jellemző, az MD-kben azonban a szerző állításával ellentétben vegyes a kép. E klisék 

közti különbségek alapján logikus feltételezésnek tűnik, hogy azok a bejegyzés 

folyamatának eltérő sajátosságait tükrözik, ám ami a defterek tipizálását illeti, arra ez a 

módszer nem alkalmas.331  

A hükmök bejegyzésének a 17. század közepén megváltozó gyakorlatát vizsgálva 

elgondolkodtató, hogy az MD-k bejegyzéseiben a század derekáig jellemző, fent említett 

felszólító módot használó záró formula akkortájt kezd háttérbe szorulni, amikor a parancs 

                                                 
326 A számos példa közül néhány: SD 14/4:15; SD 25/10:30; SD 31/22:84: itt a kapudzsi basit, Szejjid 
Iszmailt emlitik ilyen minőségben. Továbbá SD 31/23:87, stb. A leggyakrabban a csausok közül kijelölt 
mübaşira jogvita helyi rendezésében működött közre, vagy a  dívánhoz beidézendő vádlott kézre kerítése, 
illetve bekísérése volt a feladata. Parancs címzettjeként is előfordul: SD 8/339:1646. 
327 16. századi példákkal szolgál: Uzunçarşılı, İlmiye, 128-129. 
328  Mesâlihi’l-muslîmîn, 35. 
329 Néhány bejegyzés sajátságos megfogalmazása még inkább megerősíti, hogy ezekben az esetekben a 
parancs eredeti végződése helyett a megírás tényét közlő formulát alkalmaznak, azaz a 17. századi 
bejegyzések általában a parancs eredetijének fontosabbnak ítélt tartalmi elemeit kivonatolva tartalmazó 
közlések. Pl: „ …-t megszólító/…-nak parancs íratott” ( …hitaben hükm  yazılmışdur). SD1/185:760. 
330 Ld. İnalcık, Şikâyet hakkı, 41.  
331 Vö. MD 89/32 kontra 34; és már a sikájetekkel párhuzamos mühimmék közül: MD 100/65, 509; MD 
109/20, 24, 27 stb.  
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szövegezésének és hitelesítésének fázisait jelölő kísérő bejegyzések – a korábban említett 

buyuruldı és különösen a yazıldı – eltűnnek a defterekből. Erős a gyanú, hogy a korábban 

a parancsok fölé írt yazıldı terminussal közölt információt ilyen módon emelték be a 

parancsok iktatott szövegének záró sorába.332  

Végül szükséges néhány szót ejtenünk arról, hogy a sikájet bejegyzésekben 

előforduló rendelkezések – noha, mint ismeretes, ezek konkrét instrukciók helyett 

általánosan irányadó, opcionális vagy megerősítő felhatalmazást adnak a helyi hatóságnak 

a vitás kérdések rendezésének módjára vonatkozóan – a kérvényekben 

megfogalmazottakat mindig kedvező elbírálásban részesítették. Erősen valószínű, hogy 

mivel a Portához való fellebbezés sokszor költséges, megerőltető és kockázatos 

vállalkozást jelentett, erre csak az ügyük igazában maradéktalanul meggyőződött, 

elkeseredett alattvalók szánták el magukat. Ám természetesen még így is elképzelhetetlen, 

hogy ne lettek volna a rostán fennakadó, a tanács által méltányolhatatlan beadványok. 

Elutasított ügyekkel e defterekben nem találkozunk, pedig bizonyára voltak ilyenek. 

Ennek egyetlen logikus magyarázata az lehet, hogy az ilyen kérvényekről okafogyott volt 

feljegyzést készíteni.   

 

3.2.4 A dátum 
 

A záró kliséket a dátum követi, az alábbi elrendezésben: leggyakrabban az adott 

hónap megfelelő dekádjának (azaz evail, evasıt vagy evahir), vagy ritkán az első vagy 

utolsó nap betűvel való feltüntetése: gurre-i..., ...hónap elsejének;333 selh-i..., ...hónap 

harmincadik napjának,334 még ritkábban a nap pontos megadása;335 a hónapnév rövidítése 

(ritkábban teljes kiírása, akár a szokásos jelzővel együtt)336 és az évszám többnyire két 

számjegyű feltüntetése (vagy nagyon ritkán akár betűvel kiírva). A dátum előtt az „íratott 

…-én” (tahriren fi…) formula esetenként előfordul.337 A bejegyzés ezen elemei az írnoki 

gyakorlat egyéni igényeinek szűk, de létező mozgásterét mutatják.338 

                                                 
332 Még inkább támogatja ezt a lehetőséget, hogy egy-egy mühimme bejegyzés hükm része a korábbi 
terminust változtatás nélkül használva a deyü yazıldı, azaz „ilyen értelemben (a parancs) íratott” frázissal 
zárul. Néhány példa: MD 109/65, 75, 94. 
333 SD 25/242:983. 
334 SD 25/243:990. 
335Erre példák: SD 2/21–24, 30. 
336SD 2/23; SD 8/402:1959.  
337SD 1/17:134, 214:865; SD 2/107; SD 7/52:208, 150:527 stb.  
338 A parancsok egyes szerkezeti egységei közül leginkább a dátumozásnál figyelhető meg az írnokok 
rugalmassága. Az ebben a szakaszban észlelhető eltérések az egyes írnokok egyéni szokásainak számlájára 
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3.2.5 A beterjesztés felépítése és sajátosságai 
 

A kimenő parancsok másolataihoz képest kevés eredeti beadvány (arzuhal) maradt 

fenn a 17. századiak közül,339 ám ezek is jól szemléltetik a kérvényezés és a 

rendeletalkotás mikéntjét abban az értelemben, hogy bepillantást nyújtanak a 

megszövegezés folyamatába, s megmutatják, hogy a már eleve sematikusan felépített 

kérvény szövegelemei hogyan kerülnek át a parancs szövegébe. Ezért szükséges legalább 

röviden érintetni a parancs előzményéül szolgáló beterjesztések sajátosságait is.   

A kérvényeket hivatalos stílusban, megfelelő tömörséggel, lényegre törő formában 

kellett elkészíteni, ami az írástudatlan, de legalábbis a megkívánt hivatali nyelvezet 

használatában segítségre szoruló alattvalók széles köre számára eleve megkerülhetetlenné 

tette az erre szakosodott írnoki szolgálat (arzuhalcı) igénybevételét.340 Az általuk cizellált 

beterjesztések is kötött protokoll szerint, egységesített formában fogalmazódtak. Általában 

a papír közepén, legfelül tartalmazták az eredeti oklevelek, okiratok különböző típusaiban 

elmaradhatatlan invocatio (davet) rövid formáját (ez az Allahra utaló hüve, azaz „Ő” 

szócska).341 A dívánnak benyújtandó panaszok ezt követő, minden alacsonyabb rangútól a 

feljebbvalónak címzett levél formai szabályaival összhangban álló sajátossága, hogy 

szabadon hagyták az ív felső részét, s csak jóval lejjebb kezdték meg soraikat.342 Az 

expositio általában a saadetlü ve merhametlü/adaletlü sultanım hazretleri sağ olsun 

(„boldogságos és kegyes/igazságos szultánom őfelsége, egészség legyen”),343 esetleg az 

arz-i bende-i bi-mikdar budur ki... („a jelentéktelen szolga beadványa...”) vagy arzuhal-i 

bende-i kemterî budur ki... („a hitvány szolga kérvénye...”) formulák valamely variánsával 

kezdődött. Az ezután következő szakasz a kérvény lényegi, a későbbi parancs szövegének 

expositiojába általában egy az egyben átkerülő része. Egyes kérvények rávilágítanak arra, 

hogy maga a beterjesztő jelölte meg az ügyében illetékes, a válaszul írt parancsban 

                                                                                                                                                         
írhatók. A deftereket vezető, egymást váltó alkalmazottak a legtöbbször kézírásuk alapján is jól 
megkülönböztethetők, s ezzel együtt esetenként a bejegyzés keltezésének eltérő szokásai szerint is 
elkülöníthetők. Erre példa többek között a bécsi defterben található, 1083 muharrem hó középső dekádjára 
(1672. május közepe) datált egymást követő, azonos kéztől származó 7 bejegyzés, amelyeknél a 
megelőzőekkel és a későbbiekkel – és az általános gyakorlattal – ellentétben az évszám minden számjegyét 
kiírták. Das osmanische, facs. 74b/4–75b/2.  
339 Egy beszámoló szerint a már felhasznált, megválaszolt kérvények eredetijeit gyújtósnak használták. 
Darling, Revenue-raising, 252, 19. jegyzet.  
340 Baldwin, Petitioning, 505–506. 
341 Kütükoğlu, Osmanlı belgelerinin dili, 303. 
342 Vö. Gökbilgin, Osmanlı paleografya, 26–27. 
343 A sultanım szót minden esetben a sorból kiemelve, jóval följebb írták. 
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megszólítandó tisztviselőt, tehát a kérvényező a sérelmezett ügy ismertetésén túl kifejezett 

kérést fogalmazhatott meg arra vonatkozóan, hogy melyik hivatalnoknak címezzék a kért 

rendeletet.344 Úgy tűnik, a panaszra járulók saját sikerük érdekében esetenként így is a 

központi bürokrácia keze alá dolgoztak.  

A kérvényt az uralkodói döntés előtti meghajlást kifejező baki ferman sultanım 

hazretleninündür azaz a „további rendelkezés szultánom őfelségéé” formula és a 

beterjesztő neve zárja (bende-i ...= „a ... [nevű] szolga”).  

Az így benyújtott kérvény üresen hagyott felső részére írták a többnyire rövid 

utasítást, amely az előforduló példákban gyakorta nem jelentett többet a beterjesztésben 

foglalt kérés helybenhagyásánál,345 az ügy kivizsgálására való általános felszólításnál,346 

szükség esetén azonban részletesebb instrukciókat is tartalmazott.347 Ez utóbbi fordulatok 

szóról szóra visszaköszönnek a bejegyzések hükm részében, a már említett, a végleges 

parancs kibocsátását nyugtázó ... deyü hükm yazılmışdur = „... értelemben parancs íratott” 

formulával kísérve.    

A diszpozíció a beterjesztés szövegén alapult, általában annak a beterjesztő (vagy az 

ő nevében a kádi) által megfogalmazott egyes szám első személyben írt fordulatait 

objektív formában, tehát egyes szám harmadik személyben ismétli meg. A kevés 17. 

századi fennmaradt beterjesztés miatt sajnos nincs módunk egymás mellé tenni egy 

beterjesztést, illetve az annak eredményeképp kiadott megfelelő parancs defterbe jegyzett 

másolatát, de a BOA-ban őrzött panasztételek is sokat elárulnak a fermán 

megfogalmazása során alkalmazott fordulatok és klisék előzményeiről. 

 

3.3 A párhuzamos dívánok összehasonlító vizsgálata a defterek alapján 
 

Amint láthattuk, a birodalmi tanács legfőbb bírói feladatkörét alkalmanként több 

párhuzamosan működő testület látta el. A döntéshozatal gyakorlásának ilyen fajta alkalmi 

szétválására elsősorban a nagyvezír által vezetett hadjárat idején került sor, amikor a 

központban ülésező tanács a nagyvezír helyettesének, a kajmakám pasának az elnöklése 

                                                 
344 Ld. ehhez egy, az SD 3-ban őrzött beterjesztés záró sorait: „kéretik, hogy az említett Sejh Alitól és Sejh 
Hüszejntől a 800 gurus beszedése dolgában a damaszkuszi kormányzónak, illetve Sziffejn főtisztjének és 
kádijának címezve nemes parancs adassék – további rendelkezés szultánomé” (... sekiz yüz guruşı mezkuran 
Şeyh Ali ve Şeyh Hüseyn’den tahsil etdürilmek babında Şam valisine ve Sıffeyn zabıtına va kadısına hitaben 
emr-i şerif rica olunur – baki ferman sultanımındur.) SD 3/nr. 121:1. További példa: A.DVN 1060/28-78. 
345 BOA A.DVN 1062/28:76. 
346 BOA A.DVN 1063/28:93. 
347 BOA A.DVN 1062/II.23, 28:81.  
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alatt gyűlt össze, a nagyvezíri díván pedig a hadsereg éppen aktuális állomáshelyén 

tanácskozott. Amennyiben az udvar huzamosabb ideig Edirnében tartózkodott – és ez a 

vizsgált korszakban gyakorinak mondható – itt is tartottak tanácskozásokat. Adott esetben 

tehát nem egy, sőt nem is kettő, hanem három helyszínen is működött birodalmi tanács. 

A defterek bejegyzéseinek a kérvényezőre, a címzettre és főleg a kérvény fogadási 

helyére vonatkozó adatai lehetőséget teremtenek arra, hogy azok alapján nyomon 

követhessük a dívánok „szétválását”, útjait.348 A regiszterek vezetésük helyszínei alapján 

történő azonosítása, illetve megkülönböztetése a 17. századi – különösen a század végi – 

állományban sűrűn mutatkozó átfedéseket és ellentmondásokat teljes mértékben segít 

feloldani. 

Az alábbiakban elsősorban az egyes tanácsok és a kibocsátott parancsok 

címzettjeinek földrajzi megoszlása közötti összefüggések alapján arra a kérdésre keresem 

a választ, hogy a döntéshozatal párhuzamosan működő szervei között kimutatható-e 

bármilyen tudatos, földrajzi alapú munkamegosztás, vagy egyéb rendszerszerűség, 

különösen a panaszra járulást nagyban befolyásoló földrajzi-fizikai korlátokra gondolva. 

A vizsgálathoz egy olyan időmetszetet választottam, amelyben egyidejűleg három defter 

áll rendelkezésre, azaz elméletileg az isztambuli, az edirnei és a főhadiszálláson működő 

dívánok parancsaira egyaránt támaszkodhatunk. Az SD-k 17. századi állományának 

hézagossága miatt korlátozott számú alternatívák közül a 1696. május – 1696. 

szeptember349 közti periódus tűnt erre a legalkalmasabbnak, amikoris a Szent Liga és a 

Magyarországról kiszoruló Oszmán Birodalom elhúzódó háborúja végéhez közeledett. 

Ekkorra az oszmánok az 1689–90 évek mélypontjához képest stabilizálták helyzetüket a 

Balkánon, 1690-ben visszafoglalták Belgrádot s a szintén kimerülőben lévő 

Habsburgokkal vívott küzdelemben patthelyzet látszott beállni: az összecsapások Belgrád 

és a Habsburgok által birtokolt Pétervárad környékére összpontosultak. 1695 

szeptemberében az új szultán, II. Musztafa (1695-1703) személyesen is megjelent a 

frontzónában, sikeresen visszavették a Temesvárt a török bázis, Belgrád felől elzáró 

erősséget, Lippát.350 Az 1696-os hadjárati szezon viszonylag eseménytelen időszakából az 

isztambuli tanácsban (SD 22), a Dámád Haszan pasa kajmakám351 elnöklete alatt vezetett 

edirnei dívánban (SD 24) és az 1695 márciusában kinevezett és pozícióját a zentai csatáig, 

                                                 
348 Vö. a dívánok altípusaira vonatkozó korábbi leírással a 3.2.2. részben.  
349 Hidzsra időszámítás szerint 1107. ramazán–sevvál – 1108. szafer közepe. 
350 Finkel, Osman’s dream, 315–317; Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i vekâyiât. Tahlil ve metin (1066–
1116 / 1656–1704). Hazırlayan: Abdülkadir Özcan. Ankara, 1995, 554–559. 
351 Vö. Zübde-i vekayiât, 539. 
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1697 szeptemberéig megőrző Elmász Mehmed pasa nagyvezír tanácsában vezetett defter 

(SD 23)352 is rendelkezésre áll. A vizsgált periódusban a három jegyzőkönyv parancsaiban 

a címzettek földrajzi elhelyezkedésére gyűjtöttem adatokat.353  

 

Címzett helye/parancsok száma SD 22  
(Isztambul) 

SD 23  
(belgrádi tábor)

SD 24  
(Edirne) 

Ab-i Safi / Karapürçek 2 - - 
Ada  1 - 1 
Adana  3 - - 
Ağrafa / Agrafa - - 1 
Agriboz / Chalkis - - 1 
Ahısha / Akhaltsikhe - 2 - 
Ahyolu / Pomorie  1 - 3 
Akçakızanlık / Kazanlik  - 3 1 
Akçaşehir / Söke  1 2 1 
Akhisar  5 3 1 
Akhisar-i Geyve  3 - - 
Aksaray  - 1 1 
Akşehir  2 - 3 
Alacahisar / Kruševac  - 1 - 
Alanya  3 1 1 
Alasonya  - 1 - 
Amasya  7 1 2 
Amid / Diyarbakır  6 3 5 
Ankara  12 1 1 
Antalya  - 1 3 
Ardahan - 1 - 
Arhavi  - 1 - 
Arnavud Begradı / Berat  - 4 - 
Ata (Adapazarı)  3 - - 
Atina / Athina  - 1 - 
Atranos / Orhaneli  1 - - 
Avlonya / Vlorë  1 1 - 
Avrethisar / Panaion Gunaikokastron  - 1 - 
Ayaş  1 - - 
Ayasoluğ / Selcuk  2 - - 
Ayazmend / Altınova  2 - - 
Aydın  9 2 3 
Aydos / Aytos 1 1 5 
Ayntab / Gaziantep  1 - 1 
Ayvalık 1 - - 
Azaz  1 - - 
Babadağı / Babadag  2 5 2 
Baba-i Atik / Babaeski  - 1 2 
Badracık / Ypati - 6 - 

                                                 
352  Az utóbbi regisztert a nagyvezír hazatérése után Edirnében tovább vezették, az tehát az SD 24 folytatása. 
Az SD 23 bejegyzéseinek fonala kitűnően ábrázolja, hogy a döntéshozatal hadjárat alkalmával történő 
ideiglenes szétválása után a nagyvezír visszatérésével miként kerül vissza az ő kezébe a központi díván 
elnöklése.  
353 Vö. a 3. számú melléklettel. 
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Bafra  1 - - 
Bağdad / Bagdad - 3 1 
Balat  - 1 - 
Balcık  - 1 - 
Balıkesri  6 - - 
Bandırma  6 - 1 
Beğpazarı / Beypazarı 2 - 1 
Beğşehir / Beyşehir - 2 1 
Belgrad  - 6 - 
Bereketli / Reşadiye  - 2 1 
Bergama  - - 1 
Bigadiç  - 1 - 
Birgi  1 - - 
Boğazhisar  1 - - 
Bolu  1 2 1 
Bor  - - 3 
Bosna Brodit / Slavonski Brod  - 1 - 
Bosnasaray  - 6 - 
Bozulus  1 - 2 
Bunarhisar  - 3 5 
Burdur  - - 1 
Burgos  2 2 4 
Bursa  32 5 5 
Çağlayık / Dipotamos  - 5 4 
Çal  1 - - 
Çandarlı  - - 1 
Canik  1 - - 
Çanlı / Yenikonak  - - 1 
Çardak  - - 1 
Çatalca  - 1 1 
Çeharşembe / Çarşamba  5 - - 
Çekmece-i Kebir / Büyükçekmece 1 - - 
Çirmen / Ormenio  - 1 5 
Çırpan  - 5 1 
Cisr-i Ergene / Uzunköprü  - - 7 
Cisr-i Mustafa paşa / Svilengrad  - - 3 
Çöke  - - 1 
Çorlu  - 5 5 
Çorum  - 2 2 
Çubukabad / Çubukovası  - - 1 
Çumaş  1 - - 
Denizli 6 - - 
Derende  1 - - 
Develi  - 1 - 
Dimetoka  - 3 9 
Dıraca / Durrës  - 1 - 
Direniş / Drniš  - 1 - 
Divriği  - - 1 
Doğanhisar  - - 1 
Doyran  - 4 - 
Drama  1 1 2 
Dukagin - 1 - 
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Dupniçe / Dupnica  - 3 - 
Edincik  3 - 1 
Edirne  - 17 29 

(bosztandzsibasi 
és/vagy kádi) 

Edremid / Burhaniye - - - 
EFLAK  - 1 1 
Egridere / Kriva Palanka  - 1 - 
[Ekradlık] - - 2 
Elbasan  - - 3 
Ermenek 1 - - 
Erzurum  4 6 4 
Eskişehir  2 - - 
Ezine  3 - - 
Ferecik / Feres  - - 6 
Filibe / Plovdiv - 16 3 
Filorina  - 1 - 
Galata  3 2 4 
Gedegara / Vezirköprü  2 - 1 
Gelibolu  3 1 8 
Gemlik  2 - - 
Gereme / Bağdamları - - 1 
Geyve  2 - - 
Gölhisar  - 1 - 
Gonya / Gonio  - 1 - 
Gördek  1 1 - 
Göynük  1 - - 
Grebena / Grevena - 1 - 
Gümülcine / Komotini - - 10 
Gürle  3 - - 
Güvercinlik  1 - - 
Güzelhisar   1 - - 
Hacıoğlu Pazarı / Dobrič  1 1 1 
Haleb / Halab 12 1 1 
Hamid  1 - 1 
Hanya / Chania  1 - - 
Hasslar /Eyüb  2 - 2 
Hatunili / Sredec  - 1 1 
Havass-i Mahmud Paşa / Havza   - 2 3 
Hayrabolu  1 4 5 
Hezargrad / Razgrad  1 3 - 
Hire / Hira  1 - - 
Hoşalay / Doğanyurt  2 - - 
Hüdavendigar  3 - 2 
İçel / Mersin  1 - - 
İnebolu  1 - - 
İnegöl  - 1 - 
İnoz / Enez  1 - - 
İpek / Peć  - - 1 
İpsala  1 4 2 
İsakçı / Isaccea 1 - 1 
İskarapar / Skrapar - 1 - 
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İskenderiye / Shkodër  - 3 - 
İslimiye / Sliven  - 2 1 
İsmail / Izmail  - - 2 
İsparta  1 - 2 
İspat / Shpatë  - - 1 
İstanbul - 26 19 (kádi) 
İzladi / Zlatica  - 2 - 
İzmir  10 3 - 
İznik  10 - 1 
İznikmid / İzmit  8 1 - 
Kabagili  - - 1 
Kale-i Sultaniye / Çanakkale  1 - - 
Kandırı  1 - - 
Kandiye / Iraklion  - 1 - 
Kangırı / Çankırı  3 - 4 
Karaağaç / Orestiada  1 - - 
Karaferya / Veroia  - 1 3 
Karahisar / Afyonkarahisar 1 - - 
Karahisar-i Şarkî / Şebinkarahisar - 4 - 
Karahisar-i Tekke / Serik  1 - - 

Karamürsel  2 - - 
Karasu / Gürle - 1 - 
Karataş  1 - - 
Karatova / Kratovo  - 4 - 
Karesi  2 - - 
Kargu / Kargı  - 1 - 
Karinabad / Karnobat  - 5 16 
Kars  - 2 2 
Kastamonı / Kastamonu  6 - 3 
Kavak  - 1 - 
Kavala  - - 2 
Kaymas / Kaymaz 1 - - 
Kayseriye / Kayseri  9 2 2 
Kefe / Feodosia - - 1 
Kemer-i Edremid / Burhaniye - - 1 
Kercanis  - 2 - 
Keşan  1 - 5 
Keskün / Keskin  1 - 1 
Kesriye / Kastoria - 2 - 
Kili / Kilija  2 1 2 
Kilis  1 - - 
Kıreli  - - 1 
Kırk Kilise / Kırklareli  - - 3 
Kırka / Knin  - 1 - 
Kirmasti / Mustafakemalpaşa  3 - - 
Kırşehir  4 - 2 
Kite / Ürünlü   2 - - 
Kızanlık / Kazanluk  - 1 - 
Kızıl Ağaç / Elhovo  - 1 3 
Kızılca Tuzla / Ayvacık - - 2 
Kocaeli  2 - - 
Koçhisar köyü  1 - - 
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Konya  2 2 2 
Köstendil / Kjustendil  - 2 1 
Köycük  1 - - 
Köysancağı  1 - - 
Kumanova - 1 - 
Kurupazarı  1 - - 
Kuş Adası  - 1 - 
Kütahya  8 2 3 
Ladik  - - 1 
Larende / Karaman  2 - 1 
Lazkiye  1 - - 
Lefke  1 - - 
Limni / Limnos  - 3 - 
Lofça / Loveč  - 1 2 
Malatya  3 - - 
Malkara  - 1 2 
Manastır / Bitola  4 1 2 
Mandice  1 - - 
Manisa  1 2 - 
Manyas 5 - - 
Maraş  2 - 2 
Mardin  1 - - 
Marmara   3 - - 
Medine [-i beni Mansur?] - - 1 
Menemen  3 - - 
Menteşe  3 - 1 
Mihaliç / Karacabey 5 - 5 
Mısır  2 6 3 
Misivri / Nesebar  1 - 1 
Molova 1 - - 
Mora  - 2 - 
Mostar  - 2 - 
Mosul  1 - 1 
Moton / Methoni  1 - - 
Mudanya 4 - - 
Mudurnı  - 1 3 
Muzakye / Myzeqeja  - 1 - 
Nevrokob / Goce Delčev  - 2 2 
Niğde  1 - - 
Niğbolı / Nikopol  - 9 6 
Niksar - 1 - 
Niş  - 1 - 
Ohri / Ohrid  - 3 1 
Osmanpazarı / Omurtag - 1 2 
Özi / Očakov - 3 - 
Öziçe / Užice - 1 - 
Pazarköy 1 - - 
Pirepol / Prijepolje   3 - 
Pirlepe / Prilep 1 - - 
Plevne / Plevna - 2 - 
Pravişte / Eleuteropolis - - 2 
Prevadi / Provadia  2 1 7 
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Prizren  - 4 1 
Rakka  - 1 - 
Restma - 1 - 
Rodos / Rhodos  3 - - 
Rodosçuk / Tekirdağ  9 2 5 
Ruha / Şanlıurfa  - 1 - 
Rusçuk / Ruse  - 3 2 
Rusikasrı / Rusokastro  - 3 5 
Sakız  1 1 - 
Şam 3 2 5 
Samako / Samokov 1 4 1 
Sapanca  2 - - 
Saray Vize   - - 1 
Sarı Çayır  1 - - 
Sart  1 - - 
Saruhan  4 - - 
Seddü’l-bahr  - 1 1 
Şehirköyü / Pirot  - 3 - 
Şehirköyü / Şarköy  - 1 - 
Selanik / Thessaloniki 4 12 5 
Serfice / Servia  - - 1 
Şeyhlü  - 2 2 
Silifke  - - 1 
Silistre / Silistra  1 4 15 
Silivri  5 - 2 
Simav  1 1 - 
Sincanlü / Sinanpaşa  - 1 - 
Sinop  1 1 2 
Şiran  - 1 - 
Siroz / Serrai  1 2 1 
Sırt  - 1 - 
Sis / Kozan  - - 1 
Sivas  - 7 2 
Siverek  - - 1 
Sivrihisar  2 - - 
Sofya / Sofia  - 10 1 
Subiçe  2 - - 
Sultanhisar  - - 1 
Sultaniye  1 - - 
Sultanönü   - - 2 
Sultanyeri / Momçilgrad  - 2 1 
Şumni / Şumen  - 1 3 
Tarhala / Soma  5 2 1 
Tarsus  - 1 - 
Taşköpri / Taşköprü  2 - 1 
Tatarpazarcığı / Pazardžik  - 5 2 
Tavas  - - 1 
Temeşvar / Temesvár  - 1 - 
Tikveş  - 5 - 
Timurhisar  - 3 - 
Tire  1 1 3 
Tırhala / Trikala  - 1 2 
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Tırnova / Malko Tarnovo - 1 - 
Tırnovi / Veliko Tirnovo  - 3 2 
Tokat  3 3 2 
Torgud / Leyne   1 - - 
Trablus(garb) / Tripoli 2 - - 
Trablusşam / Trablus 3 - 2 
Trabzon  4 2 - 
Tunus  2 - - 
Uluborlu  - - 1 
Ürgüb / Prokuplje  - 1 - 
Üsküb / Skopje  - 4 1 
Üsküdar  3 1 2 
Ustrumca / Strumica  - - 1 
Uzice  - - - 
Üzümlü  1 - - 
Uzuncaabad Hassköyü / Haskovo  - 4 8 
Varna  1 3 3 
Vidin  - 1 - 
Vize  3 1 3 
Yalakabad / Yalova  6 - - 
Yanbolı / Yambol  - 10 9 
Yanova / Jenő 2 - - 
Yanya / Ioannina  - 2 1 
Yeni Pazar / Novipazar  - 2 1 
Yenice-i Karasu / Genisea - - 5 
Yenice-i Vardar / Giannitsa  - - 1 
Yeniil  1 - - 
Yenipazar / Novi Pazar  - 2 - 
Yenipazar / Novi Pazar (BG) 1 - 1 
Yenişehir   - 1 1 
Yenişehir-i Fenar/Larissa  - 5 7 
Yoros  3 - - 
Zagra-i Atik / Stara Zagora  - 3 6 
Zagra-i Cedid = Zagra-i Yenicesi /  
Nova Zagora  

- 2 - 

Zark/Zarkos  - 2 - 
Zihne / Nea Zichni  - 1 - 
Zile  1 - - 
Ziştovi / Svištov  - 1 - 

ÖSSZESEN 429 448 464 

 

 

 

Jóllehet a dívánok által e szűk öt hónap alatt kibocsátott rendeletek összesített 

mennyisége a több címzettnek szóló, másrészt az olvashatatlan vagy azonosíthatatlan 

parancsok miatti hibahatárral számolva csak a nagyságrendet jelzi, kijelenthető, hogy a 

kiadott parancsok száma meglehetős egyenletességgel oszlik meg a három tanács között. 
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Ebből arra következtethetünk, hogy az adott időszakban a három szerv egyaránt 

viszonylag egyenletes, folyamatos ügyvitelt bonyolított. 

A címzettek hivatali helyét jelölő térképeken plasztikusan kirajzolódik a 

tanácsoknak az a vonzáskörzete, amelyen belül a kérvényezési hajlandóság a központ felé 

haladva egyre nő. A nagyvárosok (Bursza, Izmir, Izmit) jelentősége a rájuk vonatkozó 

beadványok mennyiségében masszívan kiemelkedik. A helyét változtató, döntően Belgrád 

környékén vezetett tábori defter szórtabb, az edirnei, isztambuli dívánok jegyzőkönyvei 

koncentrikusabb képet mutatnak a parancsok területi vonatkozásában, s a címzettek 

megoszlása is jelzi a döntéshozatal helyszíne, illetve a beterjesztett eset helye közötti 

optimális távolság relevanciáját. A helyszínek bizonyos szórása mutatja a területi tényező 

jelentőségét, ugyanakkor azt is, hogy a nagyobb távolság sem volt abszolút akadálya a 

panasz benyújtásának.  

Azon ritka esetekben, amikor nem tüntették fel a megszólított hivatali helyét, a 

parancs szövegében kíséreltem meg fogódzót találni az ügy helyszínére vonatkozóan. Az 

eredményen elhanyagolható mértékben torzíthat néhány hiányzó, olvashatatlan vagy 

azonosíthatatlan helynév, illetve az az adatveszteség, amit a sérült SD 23 olvashatatlan 

lapalji bejegyzései miatt kell elkönyvelnünk.  

Logikusnak tűnik a feltételezés, hogy minden panaszos a két vagy három fórum 

közül a hozzá legközelebb esőt választotta. Az optimális távolságnak ez a rendező elve 

azonban nem tükröződik ennyire egyértelműen, ezt a célpontok tekintetében 

megfigyelhető átfedések mutatják. Okkal feltételezhetjük, hogy a megszólítottak 

illetékességi területe általában egybeesik a kérvényező tartózkodási- vagy lakhelyével, 

illetve a panasz okaként szolgáló eset helyszínével, azonban a panasz célba juttatásának 

módjára vonatkozó eredmények tekintetében jelentős torzító hatásként kell számolnunk 

azzal, hogy a parancs címzettjének helye alapján nem mindig következtethetünk a 

beterjesztés céljából megtett út hosszára. Ez a közvetlenül benyújtott kérvényezés módjára 

vonatkozó korábbi megállapításainkat354 további adalékokkal árnyalja. A parancs 

megszólítottjának hivatali helyét majdnem minden bejegyzés mutatja, ám a kérvényező 

hollétére sosem szolgál közvetlen adattal. Amellett, hogy számtalan példa adott a 

birodalom legtávolabbi szegleteiből panasztételre felutazó alattvalók áldozatvállalására, 

különösen a tanács helyszínétől kiemelkedően távol eső címzettek esetében alapos a 

gyanú, hogy a mégoly távoli vonatkozású ügyben érintett panaszos nem szükségszerűen 

                                                 
354 Vö. a 3.2.2.1. részben leírtakkal. 
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zarándokolt a panasz benyújtására több száz kilométert, hanem eleve a tanács 

közelségében tartózkodott, s egyszerűen kihasználta a lehetőséget, hogy aktuális 

dolgaiban szultáni fermánt kérhet. Ez különösen a Belgrád környékén működő nagyvezíri 

tanácshoz beérkezett folyamodványok esetében merül fel.  

Hogy csak a legszélsőségesebb példát említsük: önmagában is szokatlannak tűnne, 

hogy a birodalom észak-keleti határvidékén, a ma Grúziához tartozó Akhlatsikhe 

környékén jövedelmet (ocaklık)355 húzó Juszuf csupán valamelyik bajtársával kerekedett 

birtokvitáját felterjesztendő keljen útra, az azonban egyáltalán nem életszerű, hogy 

panaszával a legtávolabbi fórumon, az útbaeső Isztambul és Edirne helyett a nyugati 

végvidéken elérhető nagyvezíri dívánhoz forduljon.356 Az ehhez hasonló, a keleti végeket 

érintő panaszok kétséget kizáróan a ruméliai hadszíntéren, a főhadiszálláshoz többé-

kevésbé közel szolgálatot teljesítő beterjesztőktől származnak. A tábori defterben foglalt 

parancsok címzettjeinek földrajzi szórtsága összességében is azzal magyarázható, hogy a 

nagyvezíri tanácshoz folyamodó kérvényezők között voltak legnagyobb arányban a 

seregben szolgálatot tevő, így otthonuktól távol tartózkodó kérvényezők. Mindent 

összevetve, a parancsok alapján a beterjesztéseknek a dívánok közötti megoszlásában nem 

mutatható ki a távolsági elven kívül egyéb preferencia. 

Az összehasonlító vizsgálat a dívánok egymáshoz való hierarchikus viszonyára 

nézve is fontos tanulsággal szolgál. A vezíri díván főségét jelzik azok a parancsok, 

amelyeket innen küldtek a másik két tanácsot vezető helytartónak.357 Ezen kívül az edirnei 

helytartó elnöklete alatt is számos rendeletet címeztek az isztambuli kajmakám pasának, 

miközben utóbbitól egyetlen parancs sem szólt a másik két szerv valamelyikének.358  

 

3.4 A sikájet defterik tanulsága: a helyi igazságszolgáltatás hanyatlása   
 

A panasz-regiszterek megjelenésének ténye önmagában sejteti, a bennük fennmaradt 

hatalmas mennyiségű parancs tartalma pedig egyértelműen bizonyítja, hogy a 17. század 

fordulójára nemcsak a központi panaszkezelés adminisztrációjában, hanem a legfelsőbb 

birodalmi döntéshozatal és az alattvalók közti jogi interakciók terén is radikális változás 

állt be. A fennmaradt MD-kből nyerhető adatok alapján láthattuk, hogy a 17. század 
                                                 

355 Erről a jövedelemtípusról részletesen: Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, 272–299. 
356 SD 23/58:270. A defter sérülése miatt a bejegyzés csak részben olvasható. 
357 SD 23/49:219; 54:251; 55:255; 59:273; 61:282, de nemcsak a vizsgált három defter viszonylatában, egy 
további példa: SD 8/7:13.  
358 SD 24/4:7; 10:18,19; 36:132; 46:175 és további esetekben.  
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elejétől kezdve az általános ügyekkel együtt iktatott panaszos eseteknek az egyéb 

„államügyekhez” viszonyított aránya a korábbiakhoz képest szignifikánsan 

megemelkedett, méghozzá olyannyira, hogy az első SD-ket megelőző MD-k és az első 

SD-k között tartalmi szempontból még igen nehéz pontos határvonalat húzni. Az addigra 

már évtizedek óta tartó folyamatra a kancellária az 1640-es évek végén reagált azzal az 

adminisztratív lépéssel, hogy a tanács elé kerülő ügyekben kelt dekrétumokat tematikus 

szempontok szerint csoportosította, azaz a parancsok iktatókönyve (ahkam defteri) helyett 

ettől fogva a fontos ügyek (umur-i mühimme) és a panaszos ügyek (umur-i şikayet) 

iktatókönyve terminus változatait kezdték használni. A defter-típusok elnevezése azt jelzi, 

hogy e felosztás névlegesen a panaszos ügyek és a többi államügy elkülönítését, sőt, 

rangsorolását jelentette, ami a gyakorlatban egyfelől a birodalmi vezetés szempontjából 

kiemelt, konkrét döntést igénylő, másfelől az alacsonyabb prioritású, illetve helyben 

kezelendő ügyek megkülönböztetéseként valósult meg.  

Az új defter-sorozat világosan dokumentálja, hogy a birodalmi tanács a 17. század 

kezdetétől a korábbiakhoz képest közvetlenebbül és intenzívebben kapcsolódott be a helyi 

vitás ügyek kezelésébe. Ez az igazságszolgáltatás központosítása felé mutató kísérletnek is 

tűnhetne, csakhogy e folyamatot legkevésbé sem a központ kezdeményezte. A központi 

döntésre váró jogesetek megfigyelt megugrása és magas szinten való állandósulása a 

rendszer másik végpontján, a tartományi igazságszolgáltatási szervek működésében és 

ezzel szoros összefüggésben a helyi jogbiztonságban végbemenő fordulat legfontosabb 

tünete. Itt ugyanakkor érdemes röviden kitérnünk a helyi igazságszolgáltatási rendszer 

zavarain túl néhány további fontos szubjektív körülményre is, amelyeknek teljesülniük 

kellett ahhoz, hogy a jogsérelemből panasz, a panasz nyomán parancs és így történelmi 

adat keletkezzék. 

A kérvényezés kultúrájának legfontosabb éltetője magának a kérvényezésnek a 

társadalmi közfelfogásban betöltött szerepe volt. A lakosság tudatában a szultán az 

igazságosság legfőbb őrzőjeként, feltétlen letéteményeseként élt, és ennek az idealizált 

képnek a köztudatban való megőrződése annál biztosabb volt, minél elérhetetlenebb s 

ennél fogva misztikusabb távolságban volt a Porta a mindennapok rögös útját járó, adott 

esetben a szomszédjával perlekedő vagy éppen a helyi hatóságok kizsákmányolása alatt 

nyögő alattvalótól. Az egykorú közfelfogásban mély gyökereket eresztett, de máig ható 

hierarchikus gondolkodásmód egyik legfontosabb eleme volt, hogy az egyén minden 

hivatali ügyében a „főnökön” keresztül képes a legrövidebb úton célt érni: ha az 

engedetlen, korrupt hivatalnok, a tartozását megadni vonakodó szomszéd, az örökségért 
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civakodó rokon nem ismerne más tekintélyt, meghajol majd a szultáni parancs előtt. Az 

Oszmán Birodalom utódállamaiban s Törökországban járva a jelenkor embere is könnyen 

beláthatja ennek a társadalmi tudatba mélyen beágyazódó hiedelemnek a jelenlétét.  

E meggyőződés biztosította a panasz kultúrájának folyamatos fennmaradását. Ezen 

túlmenően a panasztételhez nemcsak magának a jogsérelemnek a bekövetkezte, hanem 

egy ennél is kritikusabb feltételnek, a panasztételre való hajlandóságnak, illetve 

képességnek is teljesülnie kell. E feltétel az SD-kbe jegyzett ügyek mindegyikében 

teljesült, statisztikai szempontból azonban fontos tudatosítanunk, hogy számos névtelen és 

örökké feledésbe merült esetben nem állt fenn. Ez azt jelenti, hogy a defterekben gyűjtött 

ügyek mennyiségéből és arányaiból természetesen nem következtethetünk közvetlenül a 

ténylegesen elkövetett törvénysértések, jogsérelmek mennyiségére és arányaira.  

A kimenő parancsok topográfiai vizsgálata is bizonyította, hogy a kérvényezésre 

való hajlandóság és a földrajzi távolság között szoros összefüggés mutatható ki, vagyis a 

tanács által kibocsátott parancsok célállomásai a tanács helyszínéhez közeledve 

sűrűsödnek, ám a földrajzi tényező, noha fontos, de nem az egyetlen körülmény volt a 

kérvényezési hajlandóság alakulásában. Egy, a központtól távolabb fekvő vidék lakossága 

adott esetben óriási anyagi áldozattal, és a hosszú út minden viszontagságával dacolva 

elszánhatta magát, hogy képviselője útján a beadványt célba juttassa, miközben egy 

másik, a fővároshoz jóval közelebb eső falu lakója – az őt ért sérelem arányában – talán 

inkább meg akarta úszni a kérvényezéssel járó esetleges nehézségeket és elállhatott a 

panasztétel gondolatától, vagy történetesen a helyi kádi hozott megnyugtató döntést az 

ügyében – amit sikerült is érvényre juttatni. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a 

panaszra járulók sokszor nem csekély veszélyt vontak magukra valamely nagyhatalmú, 

befolyásos személy vagy éppen magát veszélyben érző, bosszúszomjas briganti 

feljelentésével.359  

Máskor a Portára való fellebbezés éppen a kiutat jelenthette a megfélemlített és a 

helybeni jogorvoslat lehetőségétől megfosztott sértett számára, mint 1653 kora nyarán egy 

Mehmed néven ismert személy esetében, akinek szenvedései nem értek véget az ellene 

elkövetett rablótámadással (250 guruson kívül egyéb tárgyait is elvették, és több helyen 

megsebesítették). Megpróbáltatásai folytatódtak, amikor a tettesekkel összejátszó 

cinkosok a gördeszi360 törvényszék elé hurcolták, ahol írásba adatták vele, hogy 

                                                 
359 Ezt világítja meg egy 16. századi vesztegetési ügy. Feltárta: Fodor Pál, Így kezdődött a török hódoltság... 
Keletkutatás 1995 tavasz , 91–96. 
360 A kazá a délnyugat-anatóliai hamidi szandzsákban, Denizli közelében volt. 
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támadóival szemben nincs követelése (mezburlar cebren bunı mahkemeye getürüb ’davam 

yokdur’ deyü cebren ikrarın yazdurub...). Ez az eset nem hagy sok kétséget afelől, hogyan 

töltötte be hivatását az a kádi-hivatal, ahol mindezt különösebb akadály nélkül meg 

lehetett tenni. Mint sok ehhez hasonló ügy, a szerencsétlenül járt Mehmedé is csak azért 

nem merült örök feledésbe, mert volt annyira bátor és kitartó, hogy Isztambulban 

személyesen kérvényezze a gonosztevők beidézését.361 Persze, a történet végkimenetele a 

többihez hasonlóan rejtve marad számunkra, nem tudhatjuk, hogy a parancs címzettjeként 

megjelenő hamidi bég és az ismeretlen kádi (nem azonos a Gördeszben működő 

kollégájával) végül előkerítették-e a név szerint felsorolt egyéneket.  

A defterek számszerű adatokkal bizonyítják, hogy a korábban is rendszeresen 

felmerülő, ám addig túlnyomórészt az igazságszolgáltatás helyi alapintézményeiben kezelt 

jogesetek kisebb-nagyobb hányadát a 17. század első felétől kezdve rendszeresen a díván 

elé terjesztették. Ez a folyamat, amelynek létezéséről aligha, legfeljebb arányairól lehetne 

vitatkozni, a kádi-hivatalok működésében mutatkozó változásokra utal: a helyi 

igazságszolgáltatás eseti kudarcainak bizonyítéka.   

 

Az SD-k bejegyzéseinek statisztikája fényében a dívánhoz beterjesztett 

panaszbeadványok mennyiségében szignifikáns növekedést állapíthatunk meg, azonban 

arra nézve, hogy a központhoz való közvetlen folyamodást mennyiben tarthatjuk tömeges 

jelenségnek, eltérő képet kapunk, ha a jogsérelmek helyszíne, azaz a tartományok, vagy 

ha a központ szempontjából közelítjük meg a kérdést. Igazolva láthattuk, hogy a központi 

adminisztrációra a kérvényezők ügyeinek kezelése jóval nagyobb feladatot rótt, mint 

amilyenre fel volt készülve, tehát a központ szemszögéből nyugodtan beszélhetünk a 

panaszos ügyek tömegessé válásáról. Ezzel szemben, ha onnan nézzük, hogy e nagy 

mennyiségű kérvény a roppant kiterjedésű birodalom számtalan pontja között oszlott meg, 

a központhoz felterjesztett jogesetek aránya már nem tűnik olyan kiugrónak.362 

Általánosságban azt feltételezhetjük, hogy adott bírósági körzetből a díván elé tárt ügyek 

aránya általában eltörpült a helyben rendezett ügyek mennyiségéhez képest. Ez pusztán 

abból a tényből is belátható, hogy a birodalmi tanács egyrészt ritkábban ülésezett, mint 

                                                 
361 SD 2/265:1020. 
362 Az adott időegységen belül adott területre eső parancsokra vonatkozó felmérés eredményei e tekintetben is 
fontos tanulságokkal szolgálnak. Vö. a 3.3. részben foglaltakat. 
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általában a seriat-törvényszékek,363 másrészt funkcióinak csupán egyike volt a 

bíráskodási, ami kapacitását tovább korlátozta, harmadrészt a helyi kádikhoz képest 

összehasonlíthatatlanul kiterjedtebb – hiszen a birodalom egész területe felett érvényes – 

joghatósággal bírt.      

Az SD-kből kiolvasható adatok elsősorban tehát a tartományi élet és 

igazságszolgáltatás folyamatát, fejleményeit tükrözik vissza, ezért szükséges, hogy 

általánosságban összefoglaljuk az igazságszolgáltatás helyi tényezőire vonatkozó 

tanulságait. 

Mint azt a bejegyzések adatai alapján megállapíthattuk, a kádiknak a kérvényezés 

folyamatában játszott szerepét véve alapul az ügyeket két csoportra oszthattuk: a kádik 

által hivatalos levélben továbbított jogesetekre, illetve olyanokra, amelyekben a panaszos 

a kádit megkerülve, a beterjesztés egyéb, de mindenképpen közvetlen formáját 

választotta.364 Korábban jeleztük, hogy az előbbi, azaz a kádi közvetítése nélkül benyújtott 

panaszok számaránya minden 17. századi SD-ben jóval meghaladja az utóbbiakét.365    

1. A defterekben megőrződött adatok egyik legfontosabb tanulsága, hogy az esetek 

túlnyomó többségében az alattvalók az őket ért jogsérelmek dolgában a helyi 

jogszolgáltatás, azaz a kádi-hivatalok helyett közvetlenül a birodalmi tanácshoz 

folyamodtak (kérvényt küldtek vagy személyesen járultak a díván elé), ráadásul javarészt 

olyan ügyekben, amelyek a kádi hatáskörében is orvosolhatók lettek volna. (Ezt a nekik 

szóló általános parancsok tömegei bizonyítják.) Habár e folyamat idő- és térbeli 

sajátosságainak pontos feltérképezését megnehezíti a defter-típusok összehasonlításának 

nehézségei kapcsán már emlegetett tényező, vagyis a rendelkezésre álló MD-k és SD-k 

kronológiai sorának hiányosságából adódó veszteség ellenére, a fennmaradt anyag 

adataiból kiindulva is kétségtelennek tartom, hogy a helyben kezelt, valamint az ennek 

kudarca vagy hiánya miatt a központhoz felterjesztett ügyek aránya az utóbbi javára 

                                                 
363 Itt a 17. századi Kajszeri város kádi-hivatalára utalhatunk, amely általában napi rendszerességgel fogadott 
panaszre érkezőket. Ronald C. Jennings, Limitations of the judicial powers of the kadi in 17th century 
Ottoman Kayseri. Studia Islamica 50 (1979), 171–172.   
364 Ezt igazolva láthatjuk a bírósági jegyzőkönyvek alapján is, ott kiegészítve a harmadik (és 
legszerencsésebb) lehetőséggel is: a helybeni ítélettel végződő esetekkel. Süleyman Demirci, Complaints 
about avâriz assessement and payment in the avâriz-tax system: an aspect of the relationship between centre 
and periphery. A case study of Kayseri, 1618–1700. Journal of the Economic and Social History of the Orient 
46 (2003), 451.   
365 Erre vonatkozóan egyetlen kísérleti számítást végeztem: az 1675. évi defter első 220 bejegyzéséből 
mindössze 12, tehát 5,4% kelt előzőleg a kádi által továbbított ügyben és ez utóbbiak között csak egy olyan 
parancsra bukkantam, amelynek címzettje nem egyezett meg a benyújtó kádival. Das osmanische, facs. 
13b/3. 
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drasztikusan megváltozott. Más szóval, a 17. század 30-as éveitől kezdve a szultáni 

tanácshoz való kérvényezés minden addiginál nagyobb népszerűségre tett szert.     

Ezt a tendenciát nemigen magyarázhatjuk mással, mint a tartományi jogbiztonság 

általános csökkenésével, a kádi-hivatalok ezzel szembeni tehetetlenségével. Habár a 

bejegyzések legnagyobb része semmilyen tájékoztatást nem nyújt arra nézvést, hogy az 

adott ügy legmagasabb fórumra való beterjesztése előtt egyáltalán felkerült-e a helyi 

bíróság napirendjére, ennek a kádi-hivatalok szerepe szempontjából azért nincs túl nagy 

jelentősége, mert lényegében ugyanarra a konklúzióra vezet, ha a kérvényező a helyi 

igazságszolgáltatás kudarca miatt, mint ha a kádiban vagy a kádi ítéletének 

érvényesíthetőségében kételkedve, a helyi megoldás lehetőségét eleve elvetve fordult a 

birodalmi tanácshoz. Másképp szólva, ugyanaz az üzenete, ha a kádi-hivatalok iránti 

bizalmatlanság vélt vagy éppen valós volt.   

2. A másik csoportot a kádi által felterjesztett ügyek alkotják. A kádik a hozzájuk 

fordulók panaszait, kéréseit levélben (mektub) közölték a dívánnal. Az igazságszolgáltatás 

helyi szervei alapvetően két okból kényszerültek az eléjük vitt eseteket a díván elé tárni. 

Egyfelől tehetetlenek vagy bizonytalanok voltak, illetve felsőbb megerősítésre vártak 

olyan ügyekben, amelyekben egyébként saját hatáskörükben is ítéletet hozhattak volna. 

Ettől különböznek azok az esetek, amikor a kádik olyan jogi dilemma elé kerültek, 

amelyben önállóan nem hozhattak döntést.366 Amennyiben például nehéz helyzetbe került 

lakosok átmeneti adómentességi kérelemmel fordultak a kádihoz, utóbbi köteles volt 

kikérni a díván álláspontját, az adózás tekintetében államügyről lévén szó. Ez utóbbi 

halmaz, azaz a kompetencia hiánya miatti felterjesztések esete – még ha statisztikailag 

szerény arányt tesz is ki – arra figyelmeztet, hogy nem hozhatjuk kapcsolatba a kádi-

hivatalok tehetetlenségével, alkalmatlanságával az SD-kben iktatott valamennyi ügyet. 

Ezek egy része továbbra is a központi és tartományi bírói szervek egészséges 

együttműködésének, egyúttal sokszor az örfî-serî kompetenciák elkülönülésének 

megnyilvánulásai.  

Úgy vélem, a sikájet defterik létrejötte egyszerre jelzi a kádi-hivataloknak a helyi 

peres ügyek rendezésében betöltött szerepének és súlyának változását és a lakosságot 

érintő s helyben nem kezelt jogsérelmek szignifikáns növekedését. A tartományi 

közigazgatás átalakulása és az ennek során fellépő hatásköri zavarok a rájákkal szemben 

elkövetett visszaélések sűrűsödéséhez, a kádik mozgásterének beszűküléséhez és ezáltal a 

                                                 
366 Aydın, Türk hukuk, 81. 
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társadalom egészén belül zajló, rendezetlenül maradt jogviták felhalmozódásához 

vezettek.  

Az SD-kben statisztikailag igazolható tendencia ékes bizonyítéka, hogy az állások 

betöltésének gyakorlatában birodalomszerte végbemenő változások a kádi-hivatalokat sem 

hagyták érintetlenül.367 A közigazgatási-katonai pozíciók betöltésének „piacosítása”, az 

állásvásárlás logikája a kádi-hivatalokat sem kímélte, ezt láthattuk többek között a hivatalt 

arpalikként, névlegesen birtokló bírákról árulkodó megszólításokban. Ennek a 

gyakorlatnak egyenes következménye volt a bírói hivatás és szakértelem minőségi 

romlása, a haszonszerzés egyéni szempontjainak elsőbbsége és az ezzel járó korrupció.368 

Mindezzel együtt növekedett a tartományi aszkerível, a központtal is dacoló potentátokkal 

való együttműködés kényszere vagy a velük szembeni tehetetlenség és kiszolgáltatottság. 

Ennek fényében a központi igazságszolgáltatás folyamatának különösen 

figyelemreméltó mozzanata a sikájet-parancs tartalma. Az MD-k határozott, a helyi 

szerveknek mérlegelési lehetőséget ritkán hagyó parancsaival szemben az SD-k 

bejegyzéseit markánsan megkülönböztetik az általánosabb, részletes vizsgálatot a helyi 

szintre utaló rendelkezések. A kérvényező az igazság végső mentsvárának tekintett 

dívánhoz fordult, ahol azonban jogi végzés helyett a kádit a törvényes eljárás 

lefolytatására felszólító szultáni rendelettel bocsátották útjára. A sikájet-parancsok 

jellegzetes záró fordulatai, amelyek minden konkrétum nélkül a kádi és a helyi seriat 

törvényszék vizsgálatát írják elő (mahallinde şerle görülmek içün… azaz „helyben a 

törvény szerint vizsgálják ki...” / ihkak-i hak olınmak içün... hogy igazság szolgáltassék..., 

stb.), tükrözik a díván óvatosságát, amellyel az elé kizárólag a panaszos felterjesztése 

révén kerülő ügyekhez viszonyult. Más szóval a legtöbb esetben a panaszkodót ugyanabba 

az utcába küldték vissza, ahol egyszer már eredménytelenül járt, vagy amelyet eleve 

okosabbnak látott elkerülni. Az alattvaló kezében ez a rendelet jelenthette az utolsó 

ütőkártyát igazáért folytatott küzdelmében. Adódik a kérdés: ha a kádi nem szolgáltatott 

igazságot a körzetében élő lakosnak külön felszólítás nélkül, megtette-e, ha a panaszos 

szultáni fermánt lobogtatva lépett be a törvényszék épületébe? A kutató számára sokszor 

talány, hogy az általános parancs mennyiben járult hozzá a benne foglalt jogsérelem 

felszámolásához. Különösen a kádi közvetítésével felterjesztett esetekre válaszként 

küldött parancsok közönyös általánosságát tapasztalva foghatjuk a fejünket.  

                                                 
367 Jennings, Limitations, 182–184.  
368 Uzunçarşılı, İlmiye, 117–121; Aydın, Türk hukuk, 85; İnalcık, Adâletnameler, 75–79. 
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Az SD-kben előfordulnak olyan rendeletek is, amelyek az általános utasításokon túl, 

de mindig a helyi vizsgálat eredményének függvényében adnak további instrukciókat. 

Például egy örökösödési perben előírták, hogy amennyiben az örökséget jogtalanul 

eltulajdonító vádlott a jogos örökösökkel nem hajlandó szembesülni, az elhunyt házát 

pecsételjék le...369, vagy máshol, amikor a sértettől a jogosnál magasabb összegű adót 

csikartak ki, úgy rendelkezik, „ha többet vett el a jogosnál, adja vissza”.370 

A sikájet-parancsok utasításainak merőben általános, szinte semmitmondó formája 

az ügyvitel másik végpontján, a kádi-hivatalokban vezetett jegyzőkönyvek kutatóinak 

figyelmét sem kerülte el.371 A konkrét instrukció hiánya, az igazságtételre vonatkozó 

általános felszólítások azt az érzetet erősítik, mintha a szultáni tanács a kádik 

szuverenitását tartaná ezzel tiszteletben, s ez egybecsengne a kádi feltétlen hatásköri 

autonómiáját, a világi hatalomtól való függetlenségét hangoztató szerzők álláspontjával.  

A kádik már emlegetett kettős, azaz vallásjogi és államigazgatási szerepét illetően 

meg kell jegyezni, hogy egyes esetekben igen nehéz e kettő különválását tetten érni. A 

mulasztást elkövető, parancsot nem teljesítő bírák megbüntetésénél, elbocsátásakor, 

esetleg kivégzésekor nem részletezhették, hogy milyen minőségében kapja a büntetést, 

netalán végzik ki.372 Ortaylı állítása szerint a kádit tilos volt büntetni, ám rögtön e 

„szabályt” erősítő több kivételt is megemlít.373 Természetesen nem vonhatjuk kétségbe, 

hogy a Porta alapvetően tiszteletben tartotta a kádik hatáskörét, ám – mint másban sem – 

ezt semmilyen felettes törvény nem írta elő számára. A kádik szuverenitásának, 

függetlenségének túlhangsúlyozottságát kell megállapítanunk, amikor figyelmen kívül 

hagyják, hogy kinevezésüket, fizetésüket az államtól kapták, mint ahogyan az uralkodó a 

többi állami tisztségviselőhöz hasonlóan bármikor el is bocsáthatta őket.374 Úgy tűnik 

azonban, hogy – mint sok egyéb területen – a kádiknak az állami adminisztráción belüli 

helyzetét, illetve az államhoz való viszonyát is elsősorban a pragmatizmus és nem elvi 

kérdések határozták meg.  

Az SD-k formájában a központi adminisztráció oldaláról igazolhatjuk, egyetértve 

Jenningsnek a kajszeri kádi-jegyzőkönyvek adatainak elemzése során a Porta részéről a 

kádi döntésére bízott ügyek vonatkozásában tett azon megállapításával, hogy valójában a 

                                                 
369 Das osmanische, facs. 52a/1 
370 SD 4/31:117. 
371 Jennings, Limitations, 153. 
372 A hatalmával visszaélő kádi halálbüntetésére a 17. században is több példa akad. Târih-i Nacîmâ, vol. 2,  
860.  
373 Ortaylı, Osmanlı Devleti’nde kadı, 70. 
374 Fleischer, Bureaucrat, 32, illetve 261–267. 
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központi kormányzatnak az elé terjesztett jogi kérdések kivizsgálására egyszerűen nem 

volt más kompetens alkalmazottja, mint a kádi.375 A szultáni tanács nem a kádi-hivatal 

jogkörét tiszteletben tartó tapintatból vagy hatásköri aggályok miatt hagyta meg a 

helybeni mérlegelés és független vizsgálat lehetőségét a bírának, hanem szükségből.  

A parancs általános megfogalmazását, az ügy kezelésének részletezésétől tartózkodó 

tömörségét az oszmán államgépezet általános pragmatizmusának tulajdoníthatjuk. Ennek 

legfőbb indoka, hogy a defterekben előforduló ügyek mindegyikében hiányzott a 

bíráskodás legalább egyik alapvető jogi feltétele: a vádlott jelenléte. Ezen kívül a díván 

tanácsosainak pusztán a károsult kérvénye alapján nem lehetett kellő rálátása az adott ügy 

minden körülményére, így az érintett felekkel közvetlen kapcsolat felvételére képes és 

potenciálisan a jogsérelem minden körülményét jobban ismerő helyi bíróra, azaz a kádira 

hagyták az ítélkezést, amelyre rendeletben adtak külön felhatalmazást. 

Ha ehhez a minden vitán felül álló kijelentéshez hozzátesszük a sikájet bejegyzések 

legfőbb tanulságát, azaz hogy a helyi igazságszolgáltatás hatékonyságát illető növekvő 

bizalomhiány jeleinek tekintjük a kérvények túlnyomó többségét, drámai következtetésre 

kell jutnunk. Míg a díván a panaszos jelenlétében, de a vádlott és a lehetséges tanúk 

távollétében, illetve a körülmények ismeretének hiányában nem hozhatott jogi döntést, 

addig a helyi viszonyokat és talán az érintetteket is ismerő, felettük joghatósággal bíró 

kádi kezében ritkán volt elégséges eszköz arra, hogy ha lefolytatja a vizsgálatot, notórius 

bűnözőkkel, haramiákkal vagy éppen magas rangú állami hivatalnokkal szemben az 

ítéletnek érvényt szerezzen. Az oszmán igazságszolgáltatási rendszer két végpontja, 

tartományi és a központi szerve egymásnak kölcsönösen ki volt szolgáltatva. Előbbi 

kisebb részben természetes hatásköri korlátai, nagyobb részben a hivatal hanyatlásából 

fakadó tekintély- és bizalom-deficit miatt, utóbbi jogtechnikai okokból.  

A hivatal tekintélyének romlását nem kizárólag az alkalmatlanság (az oda járulók 

ügyeiben való hatékony eljárásra való képtelenség) vagy éppen a szerepcsere (a lakosság 

kizsigerelésében való bűnrészesség) esetei jelzik. A bírói poszt hanyatlását egészen 

másképp világítja meg, hogy a kádi maga is áldozatul eshetett a nyughatatlan, harcias 

helyiek „igazságérzetének”, és maga kényszerült saját dolgában védelmet kérni a szultáni 

tanácstól. Így találta magát szokatlan szerepben Bereketli376 körzet kádija. Az ő esetének 

nem minden körülménye kerül napvilágra az erről szóló parancs szövegéből, de annyi 

bizonyos, hogy a kádit az egyik hozzá tartozó falu három lakosa, Emrullah, Haszan és egy 

                                                 
375 Jennings, Limitations, 153. 
376 A községet a három azonos nevű közül nem sikerült azonosítani. 
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név szerint nem említett összefogva (yek-dil olub) azzal a váddal zaklatták, hogy 

törvénytelen módon szedett el tőlük pénzt („sen bizüm hilaf-i şer akçemüz aldun”). A 

kitartó földik összjátéka, amikor is egyikük a vádló, másik tanú minőségben igyekezett 

igazát érvényre juttatni, szorította sarokba a kádit, aki végül személyesen ment védekezni 

a Portára. A bejegyzés legsajnálatosabb hiányossága, hogy a parancs megszólítottja rejtve 

marad: a dekrétumot egy kádinak címezték, de nem tudjuk, melyiknek.377    

Alapos a gyanú, hogy az ilyen, sokszor éppen a helyi kádi tehetetlensége miatt 

továbbvitt ügyekben a panaszos sokszor hiába várta a helyi szintre visszautalt ügye 

megnyugtató rendezését, bár nem kételkedhetünk teljességgel abban sem, hogy a kezében 

a szultáni paranccsal hazatérő alattvaló előtt megnyíltak a kapuk, és sikerrel járt. 

A birodalmi tanács rendelete rászoríthatta a kádit a jogtalanság kivizsgálására, vagy 

éppen arra volt szükség, hogy nyomatékot és tekintélyt adjon az addig a jog 

érvényesítésében esetleg tehetetlen helyi bírák ítéletének, s nagyobb kényszerítő erőt 

jelenthetett a helyi hatósággal dacoló jogsértők megregulázásához. Ezzel egyidejűleg a 

kádik a felterjesztésekkel a döntés felelősségében is osztoztak a legfelső hatósággal. 

Azonban arra is akad példa, hogy a díván határozata ellenére egy-egy panasz ismételten a 

tanács elé kerül, ahol újabb rendelet születik a jogtalanság felszámolására.378  

 

Amint az eddigiekből kiderült, az SD-k az oszmán társadalomtörténetnek páratlanul 

gazdag forrásai, ám felhasználhatóságuknak jelentős korlátai is vannak, hiszen az 

igazságszolgáltatási folyamatnak csupán egy fázisát mutatják be. Megismerhetjük a 

jogsértések számtalan típusát, résztvevőjét, a jogi előzményeket, de a folytatás, az ügy 

kimenetele szinte mindig rejtve marad a kutató előtt. Kérdés, hogy a központi hatalom 

közvetlen beavatkozása mennyire volt hatékony. Láthattuk, hogy a felsőbb ítéletre váró 

ügyek többségében a dívántól érkező rendelet általánosságban a törvény (şeriat) 

alkalmazására, a jog (hak) érvényesítésére szólít fel, de nem tudhatjuk, hogy ez milyen 

gyakorlati előrelépést jelenthetett az igazságszolgáltatás további menetében. A 

befejezetlen történetek százai mellett most a panaszos esetek befejezésére, szerencsés, 

vagy sikertelen folytatására szedünk össze néhány adatot.   

Több esetben maguk a parancsok árulkodnak arról, hogy a birodalmi tanács 

rendelete eredménytelen maradt. Így tájékoztat egy bejegyzés, amikor a kurd nomádokat 

sanyargató brigantik ügyében megemlíti, hogy „korábban nemes rendeletemet küldtem, 

                                                 
377 SD 24/33:114. 
378Das osmanische, facs. 217b/2.  
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ám a törvény parancsának nem engedelmeskedtek” (bundan akdem emr-i serifüm 

verilmişken itaat-i emr-i şer etmeyüb…).379 Egy Oszmán nevezetű férfi kölcsönadott 

pénzét akarta visszaszerezni Havasalföldön élő adósától, aki azonban nem akarta (vagy 

nem tudta) kiegyenlíteni tartozását. Erre Oszmán követelését nyomatékosítandó, a 

birodalmi tanácshoz folyamodott, s amikor ezt követően jussáért a helyszínre utazott, a 

vajda egyik embere elvette tőle a szultáni parancsot. Rendezetlen ügye így jutott 

másodjára is a díván elé 1665. május végén.380  

Az ilyen esetek igazolják, hogy a központból érkező utasításnak gyakorta nem volt 

foganatja.381 Arra is van példa, hogy a jogorvoslat nem a központ vagy a helyi hatóság 

erélytelenségén hiúsult meg, hanem éppen az uralkodó vette védelmébe a megvádolt 

tisztviselőt. Egy, még Nagy Szülejmán idején történt esetben (1566 nyara) arról 

értesülünk, hogy az uralkodó egyszerűen nem hallgatta meg a helyi lakosságnak Bajram 

nevű szendrői szandzsákbég tetteiről szóló súlyos panaszait. Azt nem tudni, Bajram mivel 

vált népszerűtlenné s késztette panasztételre a szandzsák rájáit, de nagyon valószínű, hogy 

a szigetvári hadjárat során a helyi lakosságra kirótt rendkívüli szolgáltatások, közmunka 

mértékét érezhették túlzónak vagy jogtalannak a szegény helybéliek. Ez az uralkodó, 

Szülejmán szultán (1520-1566) szigorú válaszából sejthető, amelyben egyértelművé tette, 

hogy hadjárat idején mindenki zokszó nélkül tartozik teljesíteni kötelességét, a 

hadicélokat szolgáló közmunka (erdőirtás, útépítés) miatt nyilván egyetlen bégnek sem 

fognak hálálkodni az alattvalók. A panasznak tehát nem adott helyt, aminek 

következtében a ráják végül elhagyták lakhelyüket.382  

Más esetben is előfordult, hogy a panaszokat figyelmen kívül hagyták. Így történt az 

1600-as évek elején, amikor a kizilbasok elleni büntetőexpedícióra a kelet-anatóliai 

végekre vezényelt Csigalazáde Szinán pasa (1545–1605) igazságtalan döntései miatt 

támadt zúgolódás egyes kurd csoportok körében. „Minthogy Csigalazáde erényei, 

tehetsége, bátorsága a Portán jól ismert volt, egy szemernyi hitelt sem adtak a panaszosok 

Isztambulba érkező követének, s a vádlottat megerősítették tisztségében.383 

                                                 
379 SD 22/10:61.  
380 Das osmanische, facs. 24a/8. További példákat az ügytípusokat leíró 4. fejezet tartalmaz. 
381 SD 8/21:125.  
382 Tarih-i Selânikî, I., 19. Elutasított panasztételre ld. továbbá: Târih-i Nacîmâ, vol. 3, 1318. 
383 Şevki Nezihi Aykut (haz.), Hasan Bey-Zâde Ahmed Paşa: Hasan Bey-Zâde Târîhi. Ankara, 2004, vol. 3. 
857–859. 
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1695-ben az iskodrai384 kormányzóra panaszkodó néhány helybéli kapott lehetőséget 

a kihallgatásra, ám a díván előtt nem tudtak semmilyen bűnt rábizonyítani a megvádolt 

Szülejmán pasára.385          

A teljesség kedvéért azonban hivatkoznunk kell néhány olyan példára is, amikor a 

lakosság panaszkodása nem bizonyult hiábavalónak, s így a tisztségviselők 

hatalmaskodása nemcsak elérte a központi kormányzat ingerküszöbét, de végül határozott 

és hathatós lépéseket is tett a vádlottal szemben. Erre egyik példa Halilnak, Thesszaloniki 

bégjének dicstelen vége, akit állítólag „mérhetetlen zsarnoksága” miatt, a ráják folyamatos 

panaszai nyomán végeztek ki 1694 elején.386 Egy másik beszámoló részletesen, a sikájet 

bejegyzésekben visszaköszönő fordulatokkal idézi fel Oszmán pasának, Ciprus 

kormányzójának jogtiprását, aki a törvényszéki bizonylatot (hüccet-i şeriye) semmibe 

véve visszautasította a rájáktól jogtalanul összeharácsolt 20000 gurus visszafizetését. A 

továbbiakban csak arról értesülhetünk, hogy a központ magas rangú biztost (kapucıbaşı 

Eyyub ağa) nevezett ki az ügy rendezésére, elhatározták a kormányzó felmentését és az őt 

terhelő jóvátétel kifizettetését.387  

1635-ben, IV. Murád (1623-1640) reváni hadjárata során Kajszeri környékén a 

Danismendlü türkmének által szorongatott kurd alattvalók panasztétele nyomán a szultán 

parancsára a vádlottak közül tíz főt kézre kerítettek, és a szultáni sátor előtt kivégeztettek. 

De Kajszeriben hasonló sors jutott osztályrészül a gaztettei miatt kérdőre vont 

szandzsákbégnek és a vele együttműködő kádinak is.388  

1637-ben Ciprus kormányzójának, Eszki Juszuf pasának a nép ellen elkövetett tettei 

jutottak el a dívánig. A panasz nyomán a pasát a lefkosai389 kádival, Adzsemzáde 

Musztafával együtt berendelték, a pasa befolyásos támogatóinak köszönhetően 

áthelyezéssel megúszta, a visszaéléseket végül egyedül a kádi nyakába varrták, aki 

életével fizetett.390 1702-ben a Denizliben székelő, népét nyomorgató tartományi potentát, 

Ejüboglu személyes befolyásával sem tudta megakadályozni, hogy az ellene panaszt tevő, 

díván elé járuló ráják kitartó követelésére a tanács vizsgálatot indítson ellene, s végül 

                                                 
384 Iszkenderije, ma Shkodër Albániában. 
385 Zübde-i vekâyiât, 550. 
386 „«Selânik sancağı mutasarrıfı olan Vezîr Halîl Paşa’nın zulmüne nihâyet yok» deyü recâyâ şikâyet etmekle 
katl olundu.” Anonim Osmanlı tarihi (1099–1116 / 1688–1704), haz.: Abdülkadir Özcan. Ankara, 2000, 55. 
387 1703 elején. Uo. 204. 
388 Hasan Bey-Zâde Târîhi, III, 1052–1053.  
389 Nicosia. 
390 Târih-i Nacîmâ, vol. 2,  860. Egy további, a panaszok nyomán hasonlóképpen halálos ítélettel záruló 
történet: uo. vol. 4, 1824. 
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kivégezzék.391 Szari Mehmed pasa többszörös defterdárt, aki nem mellesleg egy 17. 

századi krónika és az egyik fentebb idézett politikai emlékirat szerzőjeként vált híressé, 

egyebek mellett Thesszalonikiben a ráják ellen elkövetett jogtalanságok vádjával ítélték 

várfogságra, majd végezték ki 1717-ben.392 Furcsa ellenmondás az alattvalók elnyomását 

egy olyan magasrangú tisztviselőről feltételezni, aki értekezésében külön fejezetben 

taglalja a ráják védelmezésének szükségességét, s csak feltételezhetjük, hogy e 

vádaskodás pusztán a rosszindulatú – ámde eredményes – intrikák eszköze volt.  

A havasalföldi bojárok egyik beadványára 1676 márciusában kiállított parancsból az 

derül ki, hogy a puccsra készülő Duna-vidéki pártütők (ehl-i fesad) a Portán akarták a 

vajdát befeketíteni és ezzel elmozdítását elérni, „mondván, gyertek, menjünk Edirnébe, a 

havasalföldi vajda ellen emeljünk panaszt, s magunk közül tegyünk meg valakit 

vajdának.”393 Ez a terv ugyan nem járt sikerrel, de jól szemlélteti, hogy az uralkodó 

közfelfogásban milyen jelentőséget tulajdonítottak a birodalmi tanácsnál való 

panasztételnek, feljelentgetésnek.    

Az, hogy a ráják elnyomásának vádja hatékony fegyver volt akár az intrikusok, akár 

a sértettek kezében, bizonyítja, hogy a politikai közgondolkodásban az adalet 

eszményének ez az aspektusa változatlanul fontos elvi szerepet játszott.394    

Ezek az esetek azzal a tanulsággal szolgálnak, hogy a tisztviselőkkel, közigazgatási, 

katonai vezetőkkel szemben megfogalmazott panaszok, ha ismétlődtek, eléggé 

nyomatékosak voltak, a díván számára is kényelmetlen helyzetet idézhettek elő és 

kikényszeríthették a kedvező ítéletet.395 A másik oldalon a központ többszöri 

figyelmeztetésével, utasításával is dacoló, s csak a díván elé való személyes beidézéssel 

hatástalanítható vezetők magatartása bizonyítja, hogy a gyakorlatban a szultáni parancs 

nem mindig bírt vitathatatlan tekintéllyel, de megesett, hogy a parancsban elmarasztalt, 

sarokba szorított tisztviselő az őt bepanaszolókra támadt.396    

                                                 
391 Uzunçarşılı, Merkez, 6–7. 
392 Abdülkadir Özcan, Defterdar Sarı Mehmed Paşa. TDVİA, vol. 9. İstanbul, 1994, 98–100.  
393 „Geliniz, Edirne’ye varalum, Eflak voyvodasından şikayet ve beynümüzde birisin voyvoda edelim deyü...” 
SD 187/245:1537. 
394 Ehhez lásd még: Koçibey risalesi, 25–26. 
395 A fentieken kívül egy magyarországi vonatkozású, 1670-ben benyújtott ügy eredményes végkimenetelére 
és Juszuf váradi kormányzó menesztésére ld.: Hegyi, Török közigazgatás és jogszolgáltatás – városi 
autonómia, 239. 
396 1643-ban a rendkívüli hadiadó (avarız) két és félszeresét beszedő gallipoli náib az őt a Portán feljelentő 
imámtól elvette az ellene szóló szultáni parancsot, majd bottal ütlegelte. A összetűzés verekedésbe torkollott. 
Ekkor a megdorgált náib járult panaszra a tanács elé – vesztére, mert ott ahelyett, hogy sirámait figyelembe 
vették volna, elbocsátották. Târih-i Nacîmâ, vol. 3, 1101.  
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Az esetek többsége azonban végleg eltűnik a szemünk elől, ha a lakóhelyén ismét 

sikertelenül járt kérvényező esetleg nem ismétli meg a panaszt, elsikkad. Okunk van 

feltételezni, hogy az ügyek többsége erre a sorsra jutott. Az Oszmán Birodalom központi 

jogorvoslati mechanizmusának szomorú konklúziója: az ügyek helybeni ítélettel végződő 

részében hathatós döntést hoznak (ezek nem jelennek meg a defterekben), a többséget 

azonban a rendszeren belül, a valódi megoldás esélye nélkül „áramoltatták.” 

A panaszos ügyeknek a kancelláriai adminisztráció átszervezését eredményező 

gyarapodása a klasszikus oszmán társadalmi rendszer 16. század második felében 

gyökerező válságának tüneteként és következményeként értelmezhető.397 Ha formálisan 

is, az állam minden területét közvetlenül ellenőrző, majd abból fokozatosan kivonuló 

központi hatalom ezzel az adminisztratív eszközzel kísérelte meg – legalább 

szimbolikusan – betömni azt a hézagot, amely az adófizető és a jövedelmet termelő 

alattvaló, illetve a klasszikus oszmán állameszmény értelmében őt oltalmazni hivatott 

uralkodó kapcsolatában avagy a központi hatalom ellenőrző képességében keletkezett. Ez 

az állam kettős, ellentmondásos politikájára vet fényt: egyik oldalon a decentralizációval 

és a piaci logika érvényesítésével versenyhelyzetet teremt a katonai-adminisztratív elit 

körében a pozíciók és a jövedelmek áruba bocsátásával, bérbe adásával, lényegében 

lemondott a tartományok szigorú elleőrzéséről s ez olyan folyamatokat indít el, amelyek 

fontos következménye a kádi-hivatalok működőképességének és tekintélyének 

csökkenése, illetve a termelő alattvalók kiszolgáltatottságának növekedése és 

jogbiztonságának erodálódása. A saját maga által generált folyamat társadalmi 

mellékhatásait a hagyományos intézményi keretek között, azaz a kádi-hivatalokon 

keresztül törekszik orvosolni, s inkább kevesebb, mint több eredménnyel kompenzálni 

ennek káros következményeit.398 

A központi kérvényezés rendszerének leggyengébb pontja, az igazságszolgáltatás 

két pillérének egymásrautaltságából adódó hiátus, ami sok esetben ejthette a panaszost 

„két szék közé”: elsősorban a kádi kezében volnának a per lefolytatásához, a 

bíráskodáshoz szükséges jogi eszközök, helyi tapasztalatok, közösségismeret stb. Sajnos 

azonban mindez csak elvben és sokszor az ítélet (vagy akár már a per lefolytatásához 

szükséges beidézés) érvényesítéséhez szükséges erő és tekintély nélkül, már ha éppen nem 

                                                 
397Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, 38–51. A defterek által dokumentált központi igazságszolgáltatási 
ügyvitelhez hasonló mechanizmus alakult ki tartományi szinteken is. Erre kiemelkedő példa a monasztiri 
(Monastır) helytartó (kajmakám) hivatala által vezetett, Michael Ursinus által kiadott defter: Michael Ursinus, 
Grievance administration (Şikayet) in an Ottoman province. The kaymakam of Rumelia’s record book of 
complaints, 1781-1783. London–New York, 2007, különösen 18.    
398 Ergene, On Ottoman justice, 80–81. 
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eleve a hivatali korrupció esete forog fenn. Ezzel szemben a szultáni tanács akkor, amikor 

a jogesetről egyetlen informátora az e minőségében csakugyan felbecsülhetetlen értékű 

alattvaló, nem hozhat ítéletet. Rendelkezne az ítélet végrehajtásához szükséges erővel és 

hatalommal, de a sikájet-ügyekben nincs ki fölött ítélkeznie. Autoritásának egyetlen 

lenyomata a kérvényező kívánságára kiállított szultáni rendelet, amelyből már tudjuk: neki 

sincs más eszköze a helyi jogsértések felszámolására, csak tartományi emberei és 

elsősorban a kádik. A kör itt bezárult.  

A központi döntéshozatal és a tartományi igazságszolgáltatási funkciók viszonyát 

átszabó fejlemények, azaz a különböző jogorvoslatra váró ügyek továbbítgatása a 

bürokrácia természetrajzának egy fontos, kortalannak nevezhető tulajdonságára is 

rávilágít. Nevezetesen, a helyi szinten gyakorta cselekvőképtelen, tekintélydeficitben 

szenvedő kádi-hivatalok ezzel az eljárással ha nem oldották is meg az eléjük vitt ügyeket, 

azokat a dívánnak továbbítva az őket terhelő felelősséget is nagyrészt áthárították a 

központra. Ugyanígy, az ügyeket általános, sematikus utasítással a helyi igazságosság 

szintjeire visszautaló tanács a felelősséget a kádi-hivatalra tolta vissza. A bürokráciának 

ez az adok-kapok játéka valahol ott ért véget, ahol a panaszos végül beletörődött 

kilátástalan helyzetébe. A birodalmi tanács valaha jól felfogott érdekének és a történelmi 

hagyomány által ráruházott feladatának megfelelően továbbra is gépiesen igyekezett 

szavatolni az igazságosság érvényesülését. Ez a törekvése azonban a 17. századra 

merőben formális, sőt képmutató volt, hiszen a defterekből kivilágló döntéshozatali 

mechanizmus a mintegy másodlagossá degradált egyéni sérelmeket külön kezelte, s 

lényegében nem tett egyebet, mint elhárította magától a döntés felelősségét visszapattintva 

az ügyet a helyi, többnyire tehetetlen funkcionáriusok asztalára. 

Végül hangsúlyoznunk kell, hogy a központi kérvényezés mechanizmusa, különösen 

annak 17. századi kiszélesedésével a birodalmi központ legfontosabb és legintenzívebb 

tájékozódási lehetőségét, információforrását jelentette, függetlenül attól, hogy a központ 

mennyire tudta kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. A kormányzat ezzel a korábbinál 

jóval árnyaltabb képet kaphatott az alattvalók körében jellemző társadalmi, gazdasági 

állapotokról, egyben szélesebb rálátást és ellenőrzést szerzett a különféle társadalmi 

csoportokat sújtó jogtalanságokról, egészen az egyes alattvalókig terjedően. A panasz 

mechanizmus éppen abban az időszakban vált a kormányzat legfontosabb spontán 

információforrásává, amikor a tartományi tisztviselők és a ráják feletti központi kontroll 

egyébként gyengülésnek indult.   
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4. A KIMENŐ PARANCSOK TARTALMI MEGKÖZELÍTÉSBEN 
– ÜGYTÍPUSOK 

 

Míg a helyi kádi-hivatalok egyébként hasonlóképpen adatgazdag és a társadalmi 

folyamatok kutatásában az SD-kkel ellentétben gyakran használt jegyzőkönyvei (şeriye 

sicilleri) az adott helyi közösség viszonyaiba, konfliktusaiba, közvetve mindennapi 

életébe engednek betekintést, addig az SD-k birodalmi szinten, nagyított 

mozaikkockákban szemléltetik a társadalmi tendenciákat.  

Miután az SD-k kialakulásához vezető folyamatokat, a bevezetésük hátterében 

meghúzódó adminisztratív változásokat és az igazságszolgáltatási rendszerben jelentkező 

tüneteket végigkövettük, kézenfekvő figyelmet szentelnünk a sikájet-bejegyzésekben 

rögzített jogesetek tartalmi, minőségi összetételére is. 

Azok a tanulmányok, amelyek eddig a helyi vagy a központi kérvényezéssel, 

panaszokkal összefüggésben napvilágot láttak, többnyire a katonai-közigazgatási tényezők 

visszaéléseire, a rájákkal szembeni túlkapásaira, túladóztatásra összpontosítottak, hiszen 

az ehhez kapcsolódó ügyek hiteles és bőséges forrásanyagot szolgáltatnak a válság 17. 

századi fejleményeinek társadalmi tüneteire, az elburjánzó korrupció igazolására 

vonatkozóan.399 Az eddigiekben magam is kiemeltem, hogy az SD-k a birodalom 

válságának társadalmi lecsapódásaira, a hivatalnoki rétegben, a helyi 

igazságszolgáltatásban növekvő korrupcióra adnak fontos és nagy mennyiségű adatot, 

azonban látni fogjuk, hogy az SD-kben jegyzett ügyek skálája messze túlmutat a rája-örfí 

konfliktusok körén, az alattvalók által megélt, átélt, sokszor kegyetlen hétköznapi 

valóságba engednek bepillantást, sőt, elsőrendű kriminalisztikai forrásanyagot is rejtenek. 

Az SD-kben jegyzett jogi kérdések szerteágazó változatossága számtalan rendszerezési 

szempontot kínál. A panaszokra válaszul kibocsátott parancsok a konfliktusban résztvevő 

személyek társadalmi állása, vagy akár neme szerint is csoportosíthatók. A társadalmi 

csoportokra tekintve megállapítható, hogy az előforduló ügyek egy része azonos státusú, a 

legtöbb ügy azonban különböző csoportokhoz tartozó felek konfliktusára vonatkozik. 

                                                 
399 A társadalmi folyamatokat a kádi-hivatalok jegyzőkönyvei alpján (is) elemző munkák közül ld: Halil 
İnalcık, The Ottoman decline and its effects upon the Reaya. In: Henrik Birnbaum – Speros Vryonis Jr. (eds.), 
Aspects of the continuity and change. Contribution to the International Balkan Conference, UCLA, October 
23–28, 1969. The Hague-Paris, 1972, 338–354; Darling, Revenue-Raising, 246–280. Suraiya Faroqhi, 
Osmanlı vergi mükelleflerinin siyasal etkinlikleri ve saltanatın meşrulaştırılması sorunu (1570–1650). In: 
Uő., Osmanlı dünyasında üretmek, pazarlamak, yaşamak. İstanbul, 2003, 285–311; Süleyman Demirci 
idézett tanulmánya: Complaints about avâriz assessement.   
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Előbbi tipikus esetei az örökösödés nyomán, sokszor a családtagok között jelentkező vitás 

ügyek, utóbbira a közigazgatási szereplőknek a nem muszlim vagy muszlim alattvalókkal 

szemben elkövetett különböző visszaélései szolgálhatnak jellemző példaként. Az SD-k 

bejegyzései hatalmas mennyiségű, kiaknázásra váró, értékes adatot tartalmaznak a 

helytörténeti vonatkozású kutatások számára, a központi döntéshozatal szintjén jelentkező 

folyamatokat illetően. Az SD-k pótolhatatlan forráscsoportot jelentenek a társadalmi 

folyamatok, konfliktusok lokális aspektusait vizsgálóknak is, kiegészítve a rendelkezésre 

álló, vagy éppen hasznosan pótolva az esetlegesen hiányzó kádi-jegyzőkönyveket.400  

Itt egy pillanatra megállva le kell szögeznünk, hogy a defterekben rögzített 

parancsok nem mindegyike jogi konfliktus tárgyában keletkezett, vagyis nem mindegyik 

beterjesztés mögött állapítható meg jogvita. Az ilyen ügyeknek nincsen nevesített 

vádlottja vagy vádlottai. Mint látni fogjuk, kisebb számban előfordulnak olyan egyéni jogi 

kérdések, amelyek közös vonása, hogy a kérvényező a tisztázatlan és rá nézve káros vagy 

hátrányos körülmények elhárítása érdekében fordul a tanácshoz. Ezek tipikus példái a 

rendkívüli mentességre vonatkozó kérelmek, például az 1680-as és 1690-es években elő-

előbukkanó, katonai szolgálat alóli felmentést kérő egyéni folyamodványok, vagy az SD-

kben is iktatott úti menlevelek. A személyközi konfliktust mellőző jogesetek másik fajtája 

a külső körülmények által okozott kár elhárítására irányuló kérvényeké, például 

megrongálódott dzsámi vagy alapítványi épület javításával összefüggő esetek, avagy 

éppen az ellenség megszállása alá kerülő birtoka helyett újért folyamodó javadalmazott 

katona kérelme.401  

Az esetek tartalmi szempontú tipizálása a társadalom jogi konfliktusainak 

rendszerezésére, ezen keresztül az oszmán alattvalókat érő jogi kihívások több szempontú 

értékelésére biztosít lehetőséget. Eddig csak İnalcık vállalkozott a sikájet-bejegyzések 

tematikus rendszerezésére, ő a bécsi SD adatai alapján négy nagyobb halmazt különített 

el:402 1. a kádi korábbi végzését nem ismerő vagy el nem ismerő jogsértők ellen tett 

panaszok; 2. személyek közötti jogviták; 3. az államigazgatási, katonai tisztviselőknek, 

személyeknek (askerî) az alattvalókkal szembeni visszaélései; 4. az alattvalókra 

törvénytelenül kirótt adók miatt tett panaszok. Szembetűnő, hogy a 3. halmaznak 

lényegében alfaja a 4. ügytípus.  

                                                 
400 Eddig tudomásom szerint egyetlen tanulmány tett kísérletet arra, hogy a sikájet-bejegyzések alapján egy 
adott régiót a jogi konfliktusok metszetében vizsgáljon. Ld. Ursinus idézett cikkét: Kıbrıs in the Vienna 
“Register of Complaints” (şikayet defteri). 
401 Az ilyen jellegű rendeleteket ebben a fejezetben részletesebben tárgyalom. 
402 İnalcık, Şikâyet hakkı, 36–37. 
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Ezzel együtt a fenti csoportosítás tovább árnyalható, illetve bővíthető. A személyek 

közötti jogvitáknak például számos fajtája különböztethető meg a vissza nem adott 

pénzkölcsön miatt tett panaszoktól kezdve a muszlimok és keresztények konfliktusain át a 

rablógyilkosságig terjedően. Számos beadvány kapcsolódik a tartományi 

javadalombirtokosok közti birtokvitákhoz. Külön említést érdemelnek az alapítványok 

(vakıf) kárára elkövetett visszaélések, amelyek általában ugyancsak egyéni jogsérelemmel 

összefüggésben kerültek az SD-kbe.  

Az alábbiakban a 17. századi állomány egyes deftereiből vett minták alapján a 

felszínre kerülő ügyek tematikus csoportosítására teszek kísérletet, továbbá az egyes 

ügytípusokat néhány jellegzetes bejegyzés összefoglaló ismertetésével kívánom 

illusztrálni. A számszerű vizsgálatokat összesen öt, különböző időszakban és helyszínen 

vezetett defterből kiválasztott 50-50 bejegyzést tartalmazó folyamatos szakaszok 

bejegyzései alapján végeztem el. Ezek a következők: 

 

1. minta: a bécsi defter („Das osmanische Registerbuch...”), 1675 december,  

         a nagyvezír dívánja Edirnében  

2. minta: SD 9, 1680 november-december, az isztambuli kajmakám dívánja 

3. minta: SD 14, 1690 július-augusztus, az edirnei kajmakám dívánja  

4. minta: SD 25, 1697 május, a nagyvezír dívánja Edirnében  

5. minta: SD 31, 1699 április, a nagyvezír dívánja Edirnében 

 

Előrebocsátom, hogy a 17. század második felében rögzített bejegyzések hatalmas 

mennyiségéhez képest e minta inkább illusztratívnak, mintsem reprezentatívnak 

tekinthető. Az ügytípusok előfordulási arányaira vonatkozó kimutatások is csupán statikus 

képet nyújthatnak, egyrészt éppen a merítés viszonylagos szűkössége miatt, másrészt 

azért, mert a tanács elé tárt, különböző fajtájú jogesetek összetétele időszakonként 

természetesen változhatott.  

A kiemelt szakaszok bejegyzéseinek osztályozásánál vegyes szempontokat 

alkalmaztam. Döntően az egyes jogesetek tematikus megkülönböztetésére törekedtem, de 

a kategóriák körülhatárolásánál esetenként a társadalmi konfliktusok főbb 

jellegzetességeit (például az aszkerí és a ráják szembenállása) kiemelő osztályozási 

elveket is érvényesítettem. A csoportosítás további fontos szempontja volt az 

áttekinthetőséget nehezítő, és e mintavétel mértékéhez képest feleslegesnek tűnő 
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alcsoportok mellőzése is. A vizsgált minták alapján a következő ügycsoportokat 

különböztettem meg: 

 
1. Jogtalan pénzbehajtás, szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélés  
 (az állam emberei részéről) 
2. Az aszkerí önkényének egyéb formái 
3. Rablás, gyilkosság  
4. Lopás 
5. Zaklatás, jogtalan követelés  
6. Rendbontás, garázdaság, bántalmazás 
7. Hagyatékkal kapcsolatos jogvita  
8. Kölcsönügylet, tartozás   
9. Csalás 
10. Szolgálat elmulasztása, kötelességszegés, teljesítés megtagadása  
11. Birtokvita, haszonélvezeti joghoz kapcsolódó vita 
12. Hivatali hatáskört érintő vita  
13. Vallásjogi természetű konfliktushelyzet 
14. Családi ügyek  
15. Mentességre és egyéb kérvényre adott válasz 
 

A fenti kategóriákba sorolt ügyek gyakorisága és az ügytípusok közötti arányok 

természetesen az egyes defterekből vett mintaszakaszok között is eltérnek, amit e 

merítésen belül inkább a jogsértések felmerülésének esetleges volta magyaráz, és nem 

tekinthető az egyes időszakok közötti összehasonlításra alkalmas, statisztikailag 

meghatározó körülménynek. Az ügytípusok megoszlása az összes minta összeadott adatai 

alapján az alábbiak szerint alakul:403  

 

                                                 
403 Az ügytípusok egyes mintákon belüli megoszlását az 4. számú mellékletben.  
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A vizsgálatok során hamar kiderült, hogy egyes ügyek az általunk mesterségesen 

felállított halmazok közül egyszerre többe is besorolhatók. Itt elsősorban a hagyatékkal 

kapcsolatos perek és az adósságviták közti széles kapcsolatot kell megemlíteni: több 

parancs szól olyan örökösökről, akik a rájuk hagyott adósságot követelőktől kerestek 

menedéket, vagy éppen a megörökölt kinnlevőségeket igyekeztek behajtani. Ezen kívül 
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némi bizonytalanság merülhet fel azoknak a parancsoknak az osztályozásakor, amelyek a 

panasz tárgyául szolgáló esettel összefüggésben közvetett módon egy másik 

bűncselekményre is utalnak. Erre egy Baszra kormányzójának és kádijának küldött 

dekrétum szolgál példaként. A panaszosok apái üzleti úton jártak, ám Bagdad felé 

rablótámadás áldozatai lettek. A címzett beglerbéget azért utasították rendre, mert az 

örökös fiúk vádja szerint eladdig hiába kérték tőle az elhunytak tulajdonából „hozzá 

került” 1500 gurust.404 Ez az eset örökséggel kapcsolatos, de egyidejűleg 

rablógyilkosságról is tudósít. Végül ebbe a körbe sorolhatjuk azokat a parancsokat is, 

amelyek a ráják jogtalan adóztatása miatt keltek, de amelyeknél a panaszt nem a ráják, 

hanem a szolgáltatásaikra jogosult javadalombirtokos nyújtotta be adott esetben 

szomszédja vagy mások ellen. Ebben az esetben a ráják jogtalan adóztatása mellett 

birtokvita is fennáll.405 Az ezekhez hasonló esetekben a panasztétel közvetlen indítéka 

alapján határoztam a dekrétum besorolásáról.    

 

4.1 Jogtalan adó- vagy illetékszedés, szolgáltatásokkal kapcsolatos 
visszaélések    
 

Az oszmán állam állandósuló költségvetési problémáira válaszként hozott 

intézkedések, amelyek a már összefoglalt módon az állások betöltésének gyakorlatát a 

legmesszebbmenőkig meghatározták, a katonai-közigazgatási szektor pénzügyi 

vállalkozókká átlényegült szereplőire komoly anyagi terheket róttak, amelyek 

előteremtése az állásokért és a jövedelmek bérlésének jogáért folytatott versenyben mind 

nagyobb áldozatokat és leleményességet kívántak meg a résztvevőktől. A központi 

hatalom bevételszerzési technikáinak gazdag tárháza a tisztviselők és adóbérlők 

vállalásaira, befizetéseire épült. Az állam által teremtett versenyhelyzetben kardinális 

kérdés volt, hogy a pozíciót elnyert tisztviselő a kincstárnak ígért és vállalt befizetésnek 

vagy szolgáltatásnak honnan biztosítja a fedezetét. Ennek egyik lehetséges és kézenfekvő 

formája volt a ráják sarcolása, jogtalan, mondvacsinált adónemek önkényes kivetése, 

illegális szolgáltatások „igénybevétele”, azaz az állam által rájuk terhelt kötelezettségeket 

vérmérsékletük, találékonyságuk mértéke szerint továbbterhelték azokra, akiktől – úgy 

                                                 
404 Das osmanische, facs. 150b/1. 
405 Erre vonatkozó példákat az 5.2. részben, a magyarországi török hódoltságra vonatkozó parancsok közt 
ismertetek. 
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gondolták – még elvehettek valamit.406 Önmagáért beszél, hogy a panaszra vitt ügyeknek 

mindegyik mintában kifejeződő legnagyobb hányada az alattvalók ilyen 

kizsákmányolásáról árulkodik, azaz az oszmán társadalom jogi konfliktusai között a 

túladóztatás, a hivatali erőfölénnyel való visszaélés volt a legsúlyosabb mértékű probléma. 

A jogsértéseknek ez a köre az államhatalom tartományi gyengülésének, (helyenként 

gyakorlatilag megszűnésének) közvetlen tünete. 

A katonai és közigazgatási tisztviselők rájákkal szemben elkövetett, a sarcolás 

kategóriájába sorolható jogtiprásain belül is különbséget tehetünk a valamilyen hamis 

hivatkozással (...nam ile; ...bahane ile) s így mégiscsak az intézményesség valamiféle 

látszatára törekedve kivetett sarc, valamint a szabad rablástól sokszor alig elválasztható, 

minden hivatkozást mellőző behajtás, rekvirálás között. Ez utóbbi eseteket itt külön 

kategóriába soroljuk. 

A jogtalan pénzbehajtás és a rájákat terhelő egyéb természetbeni szolgáltatások 

önkényes kivetése az összes ügy több mint negyedét teszi ki a panaszra vitt jogsérelmek 

között. A bejegyzések a tartományi közigazgatás és hadszervezet képviselőinek 

találékonyságát bizonyítják, amellyel a legkülönbözőbb jogcímeken rövidítették meg a 

környezetükben élő lakosságot. A bejegyzésekben gyűjtőnevükön „önkényes adóterhek” 

(tekalif-i şakka)407 megnevezéssel jelölt hamis jogcímen követelt szolgáltatások mellett 

olykor nevesítik is a hivatkozott jogcímeket. 

A jogtalan pénzbehajtásban a katonák és a hivatalnokok minden fajtája derekasan 

kivette a részét a tartományi janicsárokkal, szpáhikkal kezdve az adóbérlők, megbízott 

adószedők népes csoportján át egészen a kormányzókig. Ezek egyik formája a törvény 

(kanun) szerint fizetendő adóösszeg feletti többlet fizettetése,408 másik típusa az eleve 

hamis jogcímen beszedett pénz és javak.  

A lakosságot különféle jogcímen adóztató tisztségviselők között akadnak notórius 

személyek is. Ilyen volt Musztafa delvinei409 várparancsnok (dizdár), aki rövid időn belül 

kétszer is feltűnik a bepanaszoltak sorában. Nevezett nemcsak 15–20 ezer akcsére rúgó 

jogtalan többletet tett zsebre évről-évre a rájáktól beszedett adón felül, hanem úgy tűnik, a 

családjában egymást érő esküvőkben kedvező alkalmat talált a nép megsarcolására. Így 

húgának menyegzője alkalmából egyszer 40 000, majd még egyszer 80 000 akcse 

                                                 
406 Vö. Hegyi Klára, Az oszmán hatalom berendezkedése és működése. In: Zsoldos Attila (szerk.), Pest megye 
monográfiája, I./2, 290. 
407 İnalcık, The Ottoman decline, 340; Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, 200. 
408 Erre egy példa Feredzsik (ma Phérai Görögországban) nem-muszlim lakóinak panasza a dzsizje szedőkkel 
szemben, akik a jogosnál 2-3 gurussal többet vettek el tőlük 1699-ben. SD 31/20:72. 
409 Ma Delvinë, Albánia déli részén.  
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„menyegzőpénzt” (düğün akçesi), unokahúga kiházasítása alkalmából ismét 21 000 

akcsét, ezen kívül árpa- és szalmapénz (arpa ve saman akçesi) címen további 17 000 

akcsét szedett be a rájáktól. A nem sokkal később következő, ugyancsak a ráják 

beadványára kiadott másik parancs szövege érdekes módon az előbbi tételt „menyegző 

adó” (düğün haracı), az utolsó összeget vilayet ayanlığı néven kivetett sarcként említi, s 

további vádlottként Musztafa testvérét, Kászimot is nevesíti, ami arra utal, hogy a ráják 

két egymástól független csoportja tett panaszt ugyanabban az ügyben.410 

A nomadizáló (konar ve göçer) türk és kurd törzsek tagjai is többször felbukkannak 

a károsultak között. Egy 1690. július elején kelt rendelet szerint Szivasz tartomány 

adóbehajtója (mütesellim) a Risván nevű kurd törzs (cemaat) pásztoraitól 1000 akcse 

jogtalan legeltetési illetéket (yaylak akçesi) szedett be,411 miközben a Balli nevű kurd 

törzs412 tagjai a vizei vojvodák adóbeszedéssel megbízott képviselőjének (vekil) mohósága 

miatt járultak panaszra, aki az évek óta befizetett rendes adót kevesellve, utóbb minden 

pénzüket elvette.413 Denizli vojvoda „bűnözési illeték” (?) és pasa-pénz (cürm ve cinayet 

ve paşa akçesi) néven gyűjtött be 700 gurust a méltatlankodó rájáktól, akik előbb a kádit 

keresték meg sérelmükkel.414 

A kereskedők is gyakorta ki voltak téve a hivatalnokok trükkjeinek, 

nyereségvágyának. Az őket érő jogsérelmek gyakori színterei voltak a vámok és kikötők, 

ezt példázza egy hajóskapitány esete, akivel Kalasz (Galac) kikötőjében azonos rakomány 

után kétszer is vámot akartak fizettetni a kikötői vámtisztek.415          

Egyes beterjesztések arról vallanak, hogy helyenként az önkényes harácsolás egyes 

formái szokásjoggá, idővel hivatkozható precedenssé kezdtek válni. Ahogyan a korábbi 

gyakorlatra, illetve a szokásjogra utaló fordulatok, mint „a régtől fogva” (kadimü’l-

eyyamdan, kadimden berü) fontos szerepet játszottak a peticionálók védekezésében, a 

másik oldal is hasonlóképp fontos hivatkozási eszközként tekintett az előzményekre 

önkényes lépései legitimálásához. 1675 nyarán Ciprus Degirmenlik nevű településének 

rájái arról számoltak be, hogy Mehmed beglerbég a kapudán megbízottjaként (vekil) 1600 

gurust vett el tőlük, ezen kívül fiaik közül is elhurcolt néhányat, s azóta utódai erre 

                                                 
410 SD 31/15:57 és 67. A parancsok 1699. április elején keltek. Az első címzettje a delvinei kádi és 
müteszellim, a másodiké Ejüp pasa, a területen illetékes katonai főparancsnok és a delvinei kádi, ami szintén 
megerősíteni látszik, hogy itt nem tévedésből kétszer iktatott rendeletről van szó.  
411 SD 14/6:24. 
412 Türkay, Oymak, aşîret, 54. 
413 SD 14/10:46. 
414 SD 14/2:5. 
415 SD 8/84:368. 
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hivatkozva ugyanezt követelik tőlük.416 A rendelet szövegében nincs utalás korábbi 

panasztételre, ezért nagyon úgy tűnik, hogy a károsultak az első affért még eltűrték, s csak 

akkor folyamodtak jogorvoslatért, amikor felrémlett, hogy ez a sarcolás rendszeressé 

válhat. 

Az ilyen jellegű visszaélések másik gyakori formája volt, hogy a katonák, bégek, 

szpáhik erővel kényszerítették ki a rájáktól maguk, illetve kíséretük ellátását, 

elszállásolását,417 vagy pénzt szedtek ennek megváltására hivatkozva.418 Máskor 

szolgálatra rendelték ki az alattvalókat, mint például a karszi beglerbég, aki várépítési 

munkálatokra fogta be az ellene utóbb panasszal élő helybelieket,419 vagy valamilyen 

egyéb középület (dzsámi, híd, kikötő stb.) javításához csikartak ki pénzt, nyersanyagot, 

esetleg rendelték munkára a sértetteket.420 A nem vagy eredendően nem vagyoni 

szolgáltatások kikényszerítésére több eset hívja fel a figyelmet. A szilisztrei lakosok 1680 

márciusában már másodszor kértek oltalmat a szultáni tanácstól, mert a vár legénysége a 

rendes szolgálatuk során felmerülő és rendesen a kalauzokra (kulağuz) háruló kíséretet 

(kulağuzlık) és az állatok hajtásához kapcsolódó feladatokat – vagy azt kiváltó pénz 

befizetését – a lakosságra hárították annak ellenére, hogy ebben az ügyben Isztambulban 

már per is zajlott.421 Nem volt egyedi eset a különleges szolgáltatás fejében mentességet 

élvező (muaf) csoportok, falvak önkényes adóztatása sem.422    

A reklamált illetékek egyik leggyakrabban említett típusa a devir akçesi.423 E tételt 

nehéz pontosan körülírni, White további magyarázat nélkül „vizsgálati díjként” 

(inspection money) fordította le.424 Ennek az „adónemnek” valamiféle altípusaival is 

találkozhatunk az alábbi esetben. Tavász körzetében a ráják életét Ajdin és Szaruhán 

adóbehajtója (muhassılü’l-emval)425 keserítette meg. 1696 júniusában benyújtott panaszuk 

az Ahmed névre hallgató tisztviselő visszaéléseit hosszasan sorolja: devir-i kebir néven 

3000, devir-i sagir címen 1500 gurust söpört be a lakosoktól, akikre 15 fős lovas 

kíséretével rátelepedett. Ezen felül juhaikat és „ajándék” (pişkeş) gyanánt lovaikat és 

öszvéreiket is elvette, valamint teljesen jogtalanul, felhatalmazás nélkül 600–700 gurust 

                                                 
416 Das osmanische, facs. 153b/6. 
417 SD 9/12:1.  
418 A kösztendili szandzsák haszonélvezője, Mehmed pasa vendég váltságot (konak beha) követelt a radomíri 
kazá rájáitól 1697 áprilisában. SD25/8:25. 
419 SD 31/22:83. 
420 Pl. Das osmanische, facs. 153a/6. 
421 E 372/280:3. 
422 SD 9/14:4; 17:3; Eb 372/349:1, stb. 
423 A számtalan példa közül néhány: SD 8/387:1880; 414:2011; 424:2067. 
424 Sam White, The climate of the rebellion in the early modern Ottoman Empire, Cambridge, 2011, 201. 
425 A tisztségről ld. Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, 115–116. 
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saját részre csikart ki. Az egyik panasztevőt minden bírósági eljárás nélkül bűnösnek 

(cerim deyü) mondta ki, és erre hivatkozva mindenét elkobozta, s „véget nem ér ehhez 

hasonló zsarnoki és elnyomó tetteinek sora” (bu emsali zulm ve teaddisinin nihayeti 

olmaduğın...). A parancs Tavász kádiját és a másik címzettet, a kapudzsibasi rangra emelt 

és a banditizmus felszámolására (eşkıya define memur olan) a szaruháni szandzsák élére 

kinevezett Ahmed béget arra utasította, hogy a károsultaktól elvett pénzt és javakat 

fizettessék vissza, és helyben vizsgálják ki a jogtiprásokat.426   

Az illetéktelen pénzbehajtásból a kádik is kivették a részüket.427 Az egyik idevágó 

parancsból nem derül ki, hogy 1675 novemberében melyik körzetből küldték 

folyamodványukat azok a lakosok, akiknek kádija, bizonyos Ömer, a törvényesen 

szedhető illetékek többszörösét vasalta be a szerencsétlen rájákon. Így például egy okirat 

(hüccet) kiállításáért 300–400 akcsét, a hagyaték felosztásáért neki járó illeték (resm-i 

kısmet) háromszorosát hajtotta be a hozzá folyamodóktól.428 1690-ben Feredzsik bírája 

250 gurust, ezen felül hadiadó (avarız), juhfelhajtási illeték (celeb keşan) és kaftánpénz 

(kaftan beha)429 címen további összegeket kényszerített ki a körzetében.430 Uluborlu 

kádiját a helyiek kifosztásával, ezen kívül sikkasztással is vádolták.431 Tirhala432 kádija, 

Abbász 850 gurus többletet gyűjtött be a törvényes összegen felül.433 A timurhiszári kádi 

és a helyi hivatalnokok összejátszására, visszaéléseire vet fényt a végsőkig elkeseredett 

lakosság beadványára kiadott parancs 1680 márciusában.434 Itt a kádit (neve Reszúl) és 

két további vádlottat, bizonyos El-hadzs Haszant és Murádoglu Haszant nemcsak a 

beszedett fejadóból (cizye), salétrom-adóból (güherçile teklifi), juhfelhajtási illetékből 

(celeb keşan), bég adójából (mirliva teklifi) és tartományi illetékből (vilayet haracı) 

elsikkasztott pénz miatt panaszolták be, hanem azért is, mert azok hamis tanúk (şehid-i 

zur) segítségével ellehetetlenítették a helyi jogszolgáltatást. 

A defterekben előforduló számtalan jogsértésnek itt idézett apró töredékei ékes 

bizonyítékul szolgálnak a korábban említett, a kádi-hivatalokat is átható korrupcióra. A 

bírákat terhelő panaszok kapcsán kiderül, hogy ilyen esetekben a rendeletet legritkábban 

                                                 
426 SD 24/17:49. 
427 SD 6/52:222. 
428 Das osmanische, facs. 221b/3. 
429 Ugyanez az „adónem” más parancsokban is előfordul, pl: SD 31/26:99. 
430 SD 31/20:75. 
431 SD 14/3:10. Figyelemre méltó, hogy a bejegyzésben a címzettek közül, Sejhlü mollája és a hamidi 
szandzsák kezelője mellől utólag kihúzták a vádlott kádit. 
432 Ma Trikala Görögországban. 
433 SD 14/5:23. 
434 Eb 372/303:1. 
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címezik az inkriminált kádinak, annál jellemzőbb, hogy az ügy kivizsgálására ilyenkor 

valamelyik magasabb rangú közeli kádit, mollát szólítják fel. A panaszok alapján nemcsak 

a kádik, hanem a náibok hivatalszerzési gyakorlatában végbemenő káros változásokat, az 

ebből sarjadzó korrupciót és nepotizmust is igazolva láthatjuk. Egy 1697 májusában 

Kasztamonu bírájának írt rendeletből arról értesülhetünk, hogy a tartományban fekvő 

aracsi jörükök körzetében posztoló Ahmed nevű kádinak két fia volt a helyettese, akik 

különféle többletadók beszedésével és sarcokkal nyomorgatták a népet.435 Egy másik, 

azonos vonatkozású bejegyzésben már arra is utalnak, hogy a helybélieket a helyettesi 

hivatal betöltéséből kizáró (yerlüden naib olmak memnu iken) szabálytól eltérően abban a 

körzetben a kinevezett kádik alatt két helybéli ragadja magához a náibi posztot, és a helyi 

katonákkal (ehl-i örf) összefogva sanyargatják a lakosságot.436 Szinte ugyanekkor 

Praviste437 náibja elleni vádak alapján is dekrétumot adtak ki, őt szintén túladóztatással és 

a harácsolás egyéb formáival vádolták,438 de nem maradt rejtve a lakosokat kisemmiző 

antaljai náib, Juszuf visszaélése sem.439 1699 áprilisában aggasztó hírek érkeztek Szakiz 

(Khios) szigetéről. Itt két helybéli, Kara Abdullah és Hüszejn gaztetteire, valamint az 

aszkerí korruptságára derült fény. Említettek szélhámosságaikhoz és a ráják ellen irányuló 

terveikhez megnyerték a közigazgatási funkcionáriusok széles körét,440 jogtalanul 

beavatkoztak a helyiek dolgaiba, hamis jogcímen elszedték a panaszosok pénzét, 

egyeseket pedig fogságba juttattak.441   

A különféle ürüggyel kivetett adók és illetékek áldozatai leginkább muszlim vagy 

nem muszlim ráják voltak, de a kizsákmányolás egyes nemei kifejezetten a közkatonákat 

sújtották. A kelet-anatóliai végeken, Kemah várában442 egy tiszt a várkatonáktól vélhetően 

adminisztratív teendőkre hivatkozva „bejegyzési illeték” (kayd akçesi) néven szedett el és 

tett zsebre egy-egy gurust. A vár ugyan eléggé messze feküdt a központtól, az egy főre eső 

veszteség is viszonylag csekély, a katonák igazságérzete azonban túl nagy volt ahhoz, 

hogy az ügy titokban maradjon.443   

 

                                                 
435 SD 25/6:11. 
436 SD 25/7:14. Ehhez hasonló állapotokról lásd még: SD 9/8:4. 
437 A mai Eleftherupoli Trákiában, Görögországban.  
438 SD 25/11:34. 
439 SD 25/8:24. 
440 ...gamz olub daima kadı ve naib ve mirmiran ve mirliva ve dizdar ve gümrükçi ve sair ehl-i örf taifesinin 
yanlarına varub... 
441 SD 31/25:98. 
442 Erzindzsantól 50 km-re nyugatra. 
443 SD 25/6:10. 
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4.2 Az aszkerí önkényének egyéb formái     
 

A hivatalnoki csoportok túlkapásain belül elkülöníthetők azok az incidensek, 

amelyek során a bepanaszolt vádlott meg sem kísérelte a jogszerűség látszatát fenntartani, 

vagy legalábbis a bejegyzés szövegéből nem derül ki, hogy egyáltalán volt-e valamilyen 

deklarált indoka tettére. Az előző kategóriával megegyezően itt is a hatalommal, 

erőfölénnyel való visszaélés példáit látjuk, ezt az ügycsoportot azonban sokkal inkább 

jellemzi a nyers erő kizárólagos alkalmazása, amelynek forrása megint csak a betöltött 

pozíción alapuló öntudat. A katonai-hivatalnoki csoportok önkényeskedésének ez a fajtája 

nem kizárólag pénzszerzésre és – az előzőekkel ellentétben – nem is csak a „civilek” ellen 

irányul, az aszkerí rendhez tartozók egymás elleni kilengéseire is bőven van példa. 

Egyes esetekben nemcsak az eltulajdonítás indoklására, de egyéb körülményeire 

sincs fogódzónk. Előfordulhatott, hogy a korábban baráti kapcsolatban álló felek között 

időközben megromlott viszony vezetett pénzért vagy vagyontárgyakért folyó 

pereskedésre, amelyeket a panaszos annak előtte jószántából adott kölcsön ismerősének. 

Az eltulajdonításnak ezeket az apró mozzanatait a bejegyzések sematikus terminológiája 

általában nem különbözteti meg. Ugyanakkor Egy Mehmed nevű tanár (müderris) a 

dijárbekiri kádit jelentette fel, mert amaz jogtalanul elvett tőle (bi-gayr-i hakk … alub) 5 

kese444 pénzt, azaz 250 000 akcsét, négy hermelinprémet, egy ezüstkardot, egy ezüst 

lószerszámot és orradzót, két vég posztót (çoka), egy nyakprémes posztót445 és végül a 

Durar al-gurar című munka446 egy példányát.447 

A helyi garnizonok janicsárjai, vagy éppen kiugrott, netán a hadba vonulást 

megtagadó katonaszökevények, nem egy esetben néhány helybélivel összefogva (yek-dil 

ve yek-cihet olub) hajtottak uralmuk alá egész falvakat, terrorizálták a lakosságot, s a 

kádik működését is ellehetetlenítették.448 

                                                 
444 A kese (kise) elesődleges jelentése erszény, pénzes zacskó, később pénz-mértékegységet jelölő fogalommá 
fejlődött. Mértéke idővel változott: egy 1688-as számadás adatai alapján 1 kise az akcse (aszper) esetében 
50 000 akcsét, gurus (< Groschen; európai ezüstpénz) esetén kb. 416 gurust jelentett. Ugyanekkor a gurus 
egysége nagyjából 120 akcsénak felelt meg. Mehmet Zeki Pakalın, Tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, vol. 
2, İstanbul, 1951, 247–249; valamint az oszmán pénzrendszerről már idézett kiváló összefoglalást: Pamuk, A 
monetary history of the Ottoman Empire; ezen kívül: Fodor, Vállalkozásra kényszerítve, 55–59.  
445 Boğaz kaplı çoka. 
446 Az igényelt tárgyak, javak felsorolásának ritka példájával állunk szemben. A szóban forgó könyv egy, 
Mohamed próféta tíz követőjének jellemrajzát adó vallási művel azonosítható. Carl Brockelmann, Geschichte 
des Arabischen Litteratur. Supplementband I. Leiden, 1937, 595. 
447 Das osmanische, facs. 156a/6. Ezzel az esettel figyelemreméltó párhuzamot mutat egy Ibrahim nevű tanár 
(müderris) követelése 1696 júniusában. A panasz szintén egy kádi ellen irányul és a pénz mellett öt könyv és 
posztó szerepel az érintett tételek között. SD 22/33:221. 
448 SD 9/8:4. 
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Szamakovban449 a nem-muszlim kereskedőknek gyűlt meg a baja a helyi 

adószedővel (mütesellim) és a vele összejátszó katonákkal, amikor az illetékek és adók 

megfizetése ellenére akadályozták tevékenységüket.450 Az erőszakos janicsár parancsnok, 

Üvejsz ellen Káhkik körzetből451 két beadvány is érkezett. Az egyik panaszos, bizonyos 

Mehmed arról tájékoztatta a tanácsot, hogy Üvejsz megpróbálta elvenni tőle szőlővel 

beültetett földecskéjét (bir kıta bağ). Annak dacára, hogy a helyi bíróságon Mehmed 

javára született ítélet (hükm), a felfegyverzett janicsár rátette kezét a telekre, és a 

tulajdonost halálosan megfenyegette.452 Hasonlóképpen járt a másik károsult, a 

személyesen Isztambulba utazó Ajse asszony is, akinek gránátalmafa kertjét foglalta el 

önkényesen a nevezett Üvejsz janicsár.453 Nem tudjuk, hogy a kiküldött vizsgálóbiztos 

közreműködésével sikerült-e érvényt szerezni a megfélemlített emberek igazának, 

mindenesetre ez az incidens is példázza a helyi kádi hivatalok tehetetlenségét az ítélettel, 

végzéssel dacoló helyi haduracskákkal szemben. 

1675 nyarán egy meg nem nevezett janicsárújonc (acemi oğlan) magára az anatóliai 

beglerbégre tett terhelő vallomást panaszában, amely szerint utóbbi koholt vádak alapján 

csukatta le és fosztotta ki a szerencsétlent.454 Ugyancsak a katonai rend tagjai közötti 

konfliktusok körébe tartozik egy összeesküvés jellegű történet, amelynek szenvedő alanya 

Hüszejn, a szegedi lovasok agája, akinek ügyében felesége kért segítséget a szegedi 

káditól. Az agát a parancsban megnevezett kisebb koalíció – benne többek között az egri 

janicsárparancsnok, egy imám, egy zsold-írnok (neferat katibi) és a szegedi szandzsák 

adószedője (mütesellim) – elfogta, pozíciójától megfosztotta és fogságba vetette, utoljára 

Bács várában tartotta őrizetben.455  

1690 júniusában a kaffai vámfelügyelő (nazır) janicsárok zaklatása miatt élt a 

panasztétel jogával.456 A környezetüket vegzáló, terrorizáló katonák feljelentésekor nem 

egy esetben az is kiderül, hogy az erőszakoskodó katona a felsorolt kihágásai mellett 

egyidejűleg hadba vonulási kötelezettségét is megszegte. A súlyosbító körülmények 

hangsúlyozásával a beterjesztő nyilvánvaló szándéka volt a rendbontó elleni minél 

súlyosabb fellépés kieszközlése. 

                                                 
449 Ma Nyugat-Bulgáriában. 
450 SD 9/15:2. 
451 Elazigtól kb. 30 kilométerre keletre, mai nevén Kolluca. 
452 SD 9/21:1. 
453 SD 9/21:2. 
454 Das osmanische, facs. 151a/3. 
455 Das osmanische, facs. 151a/2. 
456 SD 14/4:14. 
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A panaszok egy része nem egyszeri sérelmekről számol be, hanem az aszkerí 

elnyomása alatt végsőkig elkeseredett lakosok hosszú ideig tartó szenvedéseit összegzi, ez 

az atrocitások hosszú lajstromából is kiderül. Egy alapítvány számára lekötött falu, 

Tojlan457 lakói panaszukban részletesen kiteregették az iskodrai458 szandzsákságot bíró 

(mutasarrıf) Haszan és további örfík szennyesét. Nevezett bűnlajstroma azzal kezdődött, 

hogy 500 juhot és 15 000 akcsét vett el jogtalanul (hilaf-i şer), ezen kívül a panaszosok 

házaiba betört s további nagy mennyiségű pénzt (kırk guruşların) rabolt össze. A másik 

két vádlott a dukagini459 szandzsák haszonélvezője, Hudaverdi „pasa”, és 

Oszmánpasazáde, akik 800 gurust szedtek be tőlük, és fegyveres kíséretükkel együtt rájuk 

telepedtek (levendat ile üzerlerine konub). A mindenükből kiforgatott lakosok kihasználva 

az alkalmat, a fentieken kívül szóba hozták Hüszejn bölükbasit, aki 200 gurussal 

rövidítette meg őket, egy Ajászoglu nevű helybélit, aki 120 gurust csikart ki tőlük, s végül 

Jahjaoglu Ahmedet, aki betörésekkel ugyanennyit rabolt el. Ember legyen a talpán az a 

kádi, aki kézre kerítve a tetteseket az elrabolt javakat visszaszolgáltatta a károsultaknak. 

Talán a parancs megfogalmazói szándékosan kerülték, hogy lehetetlent kívánjanak a 

címzettől 1696 júliusában, amikor szokás szerint általános utasítások közül is a 

legtömörebb fordulattal élve az ügy helyben történő kivizsgálására (mahallinde şerle 

görülmek) szólították fel a kádit. Hogy melyiket, az a bejegyzésből nem derül ki.460 Ez az 

eset esszenciálisan érzékelteti a vidéki javadalombirtokosok, a katonaelemek és a 

banditizmus összemosódását, helyi despotákká növő „tisztviselők” gátlástalanságát. Mi 

sem jellemzőbb, mint hogy az említett Haszan és Hudaverdi neve a klientúrájuk által 

elkövetett gaztettek vonatkozásában egy egyéni beadványban hamarosan megint 

előkerült.461   

A zilei kazában 1690-ben történt eset mutatja, hogy az aszkeríhez való tartozás a 

nagyratörő betyárok számára fontos eszköznek tűnt céljaik eléréséhez, és a magukat 

katonának mondók olykor valójában nem voltak sem janicsárok, sem szpáhik. A Zile törzs 

(cemaat) egyik nemzetségének (kabile) tagja, bizonyos Gadirverdi önjelölt szpáhiként 

telepedett rá környezetére, s ahelyett, hogy ilyen minőségében hadba vonult volna (sefere 

gitmeyüb), a kirsehiri müteszellim támogatásával 150 gurust és 6 ökröt préselt ki a 

                                                 
457 A bejegyzésben nem nevezték meg a kazát, a falut nem sikerült azonosítani.  
458 Iszkenderije, ma Shkodër Albániában. 
459 Mai nevén Dukagjin, Albániában. 
460 SD 23/83:388. 
461 Ld. A 3. csoportban, a rablási ügyek között. 
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környékbeliekből.462 Ugyanakkor ezek a példák is jelzik, milyen veszélyt jelentettek az 

oszmán hadszervezet renitens, lezüllött, de fegyverrel befolyást építő katonái a vidéki 

társadalom jogbiztonságára és – egyáltalán – biztonságára nézve. A katonaszökevények, a 

hadi szezon lejártával fizetés nélkül maradó, de fegyverüket megtartó zsoldosok 

egymással vagy a vidéki banditákkal összeverődve falvakat, de akár egész tartományokat 

is rettegésben, illetve hatalmuk alatt tartottak. A vidéki falvakban önkényeskedő katonák 

és az utazókat kifosztó, sokszor szintén kiugrott vagy már elítélt katonákból átvedlett 

rablók tevékenysége között e parancsok alapján eleve nehéz pontos határvonalat húzni. A 

lakosság sarcolásának e formája valójában zökkenőmentes átmenetet jelent az 

intézményesített kifoszás és az útszéli rablás között.  

  

4.3 Rablás, gyilkosság 
 

A tulajdon vagy emberélet ellen irányuló erőszakos magatartásnak többféle 

megnyilvánulási formájára és társadalmi vonatkozására találunk példákat a rendeletek 

másolatai között. Habár a napvilágra kerülő gyilkossági ügyek elkülöníthetők volnának a 

rablás körébe sorolhatóktól, itt mégis egy kategóriába osztottuk azokat, minthogy a 

felmerülő gyilkosságokat kevés kivételtől eltekintve nyereségvágy motiválta.463  

A rablásnak a tanulmányozott parancsok szűkszavú tájékoztatása alapján sokszor 

nem szétválasztható módozatai között meg kell említenünk az „alkalmi”, elszigetelt 

eseteket az útonállásnak (katü’l-tarik) és a csoportos rajtaütéseknek azoktól az Oszmán 

Birodalomban jellegzetes, csoportosan és rendszeresen elkövetett formáitól, amelyek 

elsődlegesen a központi hatalommal szemben lázadó csoportokhoz köthetők,464 és 

amelynek szociológiai és a hadszervezet működtetésével összefüggő vonatkozásait, 

századokon át megfigyelhető jellegzetességeit taglaló kiváló művek láttak már 

                                                 
462 SD 14/5:20. 
463 Például valószínűsíthető, de nem egyértelmű a tett motivációja egy Móse nevű zsidó kérvényező panasza 
alapján, akinek testvérét két bandita verte agyon 1667 januárjában. SD 5/83:520 
464 A szakirodalom a banditizmust (eşkıyalık) joggal különíti el a közönséges rablástól (bağy), ld.: Süleyman 
Demicri–Hasan Arslan, Osmanlı Türkiyesi’nde bazı aşiret, cemaat ve taifelerin eşkıyalık faaliyetleri ve 
bunların merkez-taşra yazışmalarındaki yansımaları Maraş eyâleti örneği (1590–1750). Turkish Studies. 
International periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 7 (2012):3, 887–914. 
A rablás különböző formáit felidéző sikájet-parancsok nagy részében azonban nem lehet világosan 
elkülöníteni az egyes cselekmények mögött álló eltérő szociológiai aspektusokat, így azok végeredményére 
fókuszálva, a háttérre e helyütt csak általánosságban utalhatunk.   
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napvilágot.465 A banditizmus fejlődésének vizsgálatához helyi szinteken elsősorban a 

fenmmaradt kádi-jegyzőkönyvek, birodalmi szinten a mühimme-parancsok szolgálnak 

bőséges levéltári kútfőként.466  

Már-már közhelyszámba megy, hogy a birodalomszerte megnyilvánuló, de az 

anatóliai területeken és a keleti végeken évszázadokon keresztül állandó kihívást jelentő 

banditizmusnak folyamatosan újratermelődő, összetett társadalmi okai voltak, amelyek 

leküzdhetetlen kihívást jelentettek az oszmán vezetés számára. Karizmatikus vezérek 

dezertőr katonák, felfegyverzett parasztok sokaságát voltak képesek maguk mögé állítani, 

és hosszabb-rövidebb ideig országrésznyi területeket vontak ellenőrzésük alá, miközben a 

kormányzat hol alku (a lázadók integrálása, pozíciók juttatása), hol erő (katonai 

expedíciók indítása)467 alkalmazásával törekedett felszámolni az államon belül formálódó 

idegen testeket.468 Vizsgált korszakunkban a rablók biztonságérzetére több körülmény is 

kedvezően hatott: a hosszú háborús időszakban végrehajtott kényszerű átcsoportosítások a 

hátország védelmét, a közbiztonságot gyengítették, és a fizetés nélkül maradó katonák is 

többnyire a banditák csoportjait duzzasztották. 

A banditizmus jelentette kihívás súlyát az MD-k ilyen vonatkozású bejegyzéseinek 

sokasága illusztrálja, s jelzi azt is, hogy a rablótevékenységgel kapcsolatos problémákat a 

központi döntéshozók „államügyként” kezelték: a mühimme-parancsok a tettesek 

megbüntetésére határozott utasításokat tartalmaznak,469 aminek hatékonyságára nézve 

ugyanakkor nem lehetnek túlzott várakozásaink. Az elkövetőket a rendeletek általában a 

bandita, rabló (şaki, tbsz. eşkıya, vagy haydut eşkıyası) terminussal illetik.470 

Tevékenységük annak irányultsága szerint csoportosítható: a nomád törzsek egymás elleni 

rablóvállalkozásai, hatóságok elleni akciók, lakosság ellen irányuló támadások, útonállás, 

                                                 
465 Csak néhány kiemelés a fontosabb munkák közül: Mustafa Akdağ, Celâlî isyanları (1550–1603). Ankara, 
1963; Faroqhi, Coping with the state, különösen 86–98; Barkey, Bandits and bureaucrats; illetőleg Uluçay 
szintén hivatkozott feldolgozását: 18 ve 19. yüzyıllarda Saruhan’da eşkıyalık. 
466 A banditizmus (eşkıyalık) 17–18. századi jellegzetességeit, tipizálását, elsősorban a kelet-amnatóliai Maras 
környékére vetítve ld: Süleyman Demirci–Hasan Arslan, Osmanlı Türkiyesi’nde eşkıya, devlet ve siyaset, 
İstanbul, 2012. 
467 A sikájet-parancsok címzettjei között többször visszaköszönnek a banditizmus felszámolására kiküldött 
(eşkıya define memur) vezérek.  
468 Vö. Barkey, Bandits and bureaucrats, különösen 189-228.  
469 A büntetésekre vonatkozóan ld.: Demirci–Arslan, Osmanlı Türkiyesi’nde eşkıya, 121–133. 
470 A rablótevékenységre alkalmazott terminusokra ld. bővebben: Suleyman Demirci–Hasan Arsan, Osmanlı 
Türkiyesi’nde eşkıyalık faaliyetlerini önlemeye yönelik alınan tedbirler ve uygulanan cezalara dair gözlemler: 
Maraş eyâleti örneği (1590-1750). In: History Studies. Prof. Dr. Ermen Konukçu Armağanı. Ankara, 2012, 
74. 
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stb.471 Ugyanakkor a rablást elszenvedő panaszosok egyéni és helyben kezelendő 

jogorvoslati kérelmeire kiadott rendeletek az SD-kbe kerültek.      

Jellemzők és az elkövetők helyi kapcsolataira, beágyazottságára utalnak azok a 

példák, amelyekben név szerint sorolják a vádlottakat, ezzel szemben a szultáni tanács elé 

terjesztett panszokban ritkán fordul elő, hogy az elkövető teljes ismeretlenségben marad, 

mint ahogyan 1697 májusában Akcsa Kizanlik472 kazájának egyik falvában történt esetnél 

tapasztalhatjuk. A Haszan nevű kérvényező beterjesztése szerint holtan talált testvérének 

gyilkosa ismeretlen (katili na-malum olub), a seriatra hivatkozó kérvény közvetlen célja 

azonban a vérdíjat behajtó tisztviselő (diyet kassamı) kijelölésére irányult. 

A tartományi hatóságok tehetetlenségéről árulkodik egy bizonyos Bajraktár Juszuf 

rablógyilkos viselt dolgaira fényt vető bejegyzés. A csoportos beadványt Marmara473 

vallástudósai és tanítói (hutaba) nyújtották be, emellett a lakosság is küldött egy külön 

kérvényt 1675 nyarán. Kiderül, hogy a rettegett haramiát már elfogták, s a panasztétel 

idején a maniszai várban raboskodik. A panaszosok kijelentették, hogy ha ez alkalommal 

sem kapja meg törvény szerinti büntetését, elkerülhetetlenül szétszóródnak (...eşkıya-i 

mezburun bu defa dahi hakkında şerle lazım gelen icra olunmaz ise ahali perakende 

olmaları mukarrer deyü...). A parancs általánosságban ismét a seriat szerinti eljárásra ad 

utasítást. Nem világos, csupán feltételezhető, hogy a haramia korábban hathatós 

támogatással már többször megúszta az ítélet végrehajtását, ami miatt a helyi lakosok a 

cselekvésképtelen kádi ítéletének most központi garanciával igyekeztek érvényt 

szerezni.474 

Végtelen elkeseredettség és tehetetlenség állhatott Keszrije475 kádijának levele 

mögött, aki az elé járuló helybeli és egy közeli falu lakosainak panaszaira ragadott tollat 

és küldött levelet a szultáni tanácsnak. Egy Mehmed nevű személy vezette ezres 

nagyságrendű rablósereg több falut támadott meg és rabolt ki. A nagyszabású akciók 

során a lakosokat bántalmazták, egyeseket megöltek, sőt, magát a beterjesztő kádit is 

bántalmazták és halállal fenyegették. A tárgyilagos válasz arra szólítja fel az említett 

kádit, hogy amennyiben tetteik bebizonyosodnak, az elrabolt tulajdonokat hiánytalanul 

adják vissza, a helybeni vizsgálat során megállapított tetteikről a kádi adjon tájékoztatást 

                                                 
471 Demirci–Arslan, Osmanlı Türkiyesi’nde eşkıya, 26-53. 
472 Kazanluk Bulgáriában. 
473 Gölmarmara Nyugat-Anatóliában, a maniszai kazához tartozott. 
474 Das osmanische, facs. 151b/2. 
475 Kasztória ma Görögországban, az albán határhoz közel fekszik. 
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(ol makule teaddî sabıt olur ise alduğı tamamen redd etdürilüb zuhura gelen mevaddları 

arz ve ilam olunmak içün...).476     

Kiterjedt banditizmusra utal az a bejegyzés, amelyet az avlonjai (Vlorë) kazá 

lakosaiból álló küldöttség kérésére állítottak ki 1699. április elején. Tíz vádlottat név 

szerint és négy különböző kazában, más-más faluban levő lakóhelyűket is említve soroltak 

fel azzal, hogy a környezetükhöz tartozó haramiákkal együtt (havalarına tabi eşkıyalar 

ile) rabolnak, utazókat támadnak meg, és több gyilkosság is szárad a lelkükön.477 

 Egy Isztambulba vezető útján rablótámadást szenvedett panaszos kérvénye a 

Sarlu478 törzsből (cemaat) való három személyt emel ki, akik további 15–20 rablóval 

együtt útját állták (yolına inüb), 4000–5000 gurusra becsült tulajdonától, pénzétől és 

lovától is megfosztották.479   

A rablásról beszámoló parancsok némelyike a helyi lakosság és a banditák, mások a 

tisztviselők és a rablók közötti összefonódásokra szolgáltatnak példákat. Zulfikár 

beadványa Pétervárad körzetében lakó falusiak és haramiák összefogásával végrehajtott 

rablógyilkosságról számolt be, amelynek áldozatai a panasztevő Szelim nevű 

ziámetbirtokos testvére, valamint annak egy szolgálattevője (hizmetkar) és rabszolgája 

(köle) voltak. A parancs a már kibocsátott fetvát megerősítve felszólítja a budai 

beglerbéget és Pétervárad kádiját, hogy a bűntettet a seriat szerint vizsgálják ki (teftiş ve 

tefahhus olunub), az elkövetőket senki ne vegye védelmébe (himaye olunmayub), az ilyen 

rendbontókat azonnal kerítsék kézre, és a törvény szerint nekik járó ítéletet hozzanak 

(şerle mezburların haklarından lazım gelen icra olınmak içün...).480 

A banditák és katonaszökevények, janicsárok, esetleg szpáhik koalíciójáról több 

parancs árulkodik. Imádíje vezetője (hakim) 1675-ben a moszuli kormányzó emberére 

hozott terhelő vallomást, aki az ő területén élő igazhitű, jámbor (müstakim ve dindar) 

ráják közül két férfit és egy asszonyt megölt, jószágaikat elhajtotta, mások pedig emiatt 

elvándorlásra kényszerültek.481  

A kereskedők gyakori áldozatai voltak az útszéli rablásoknak. Ezt mutatja be az 

edirnei tanács elé került egyik eset. Egy francia kereskedőt Rodostóból Edirnébe menet 

támadott meg három rabló, kocsiját kifosztották. Az incidens bíztató fejleménye, hogy az 

elkövetők közül kettőt sikerült elfogni, őket a kádi elítélte és Rodostóban elzárta (habs 

                                                 
476 Das osmanische, facs. 152a/1. 
477 SD 31/24:92. 
478 Településterületük az erzurumi szandzsákban volt. Türkay, Oymak, aşîret, 695. 
479 SD 31/19:71. 
480 Das osmanische, facs. 150a/5. 
481 Das osmanische, facs. 152b/5. 
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edüb). A két vádlottat az 1697 májusában kelt parancs a beterjesztő kérésére Edirnébe 

rendelte.482 

 Az útonállástól elkülöníthetőek a betöréses esetek. Ezek elkövetői között renitens 

janicsárok és szpáhik is ismételten megtalálhatók. Egy, az edirnei tanácshoz Tarhalából 

érkezett kérvényt a helybéliek közül hét férfi – név szerint Musztafa, Mehmed, Iszmail, 

Szülejmán, Ali, egy másik Ali és Juszuf –, valamint egy Dzsennet nevű asszony jegyzett. 

Vádlottjuk a település janicsár parancsnoka, Ahmed csaus, aki egyesektől bárányt vagy 

kecskét rabolt el, másoknak a házába tört be és pénzt vitt el, ezen kívül Dzsennettől annak 

fiát is el akarta venni. Az nem derül ki, hogy a rendbontót sikerült-e elfogni, ellenben a 

bejegyzésben az áll, hogy a sértettek panaszait a helyi törvényszéken már rögzítették 

(mezburlarun davaları meclis-i şerle görilüb, üzerine subut bulan mevadd sicil ve hüccet 

olınub...). A dekrétum szerint az ügyben Oszmán csaust vizsgálóbiztosként (mübaşir) a 

helyszínre küldték, a kádinak pedig meghagyták, hogy a megbízottnak adja át a 

vádlottat.483 

Máskor kötelességtudó janicsár vált rablás áldozatává, mint egyszer, 1690-ben. 

Hüszejn janicsár panasza az Eflani Tataj-i kádi484 közvetítésével jutott el a központba, és 

arról szól, hogy miközben nevezett katonai szolgálatot teljesített (memur olduğı sefer-i 

hümayunumda iken), egy szpáhi néhány haramiával együtt betört a házába és kirabolta.485 

Ehhez hasonlít egy Oszmán nevű janicsár közlegény története. Az ő panasza a Liváne486 

kazában található egyik falu nyolc lakosát sorolja fel név szerint, akik „rossz útra tértek” 

(şekavete salik olub), és négy janicsárral, valamint más gonosztevőkkel (aşırra) együtt 

fegyverrel törtek be hozzá és kifosztották. A livánei kádi mellett a környező várak 

parancsnokai is a parancs címzettjei között vannak, s mindannyiukat felszólították, hogy 

ha a tettesek előkerülnek, haladéktalanul szembesítsék a panaszossal, és az elrabolt javak 

visszavétele mellett a törvény szerint nekik járó büntetést szabják ki rájuk. Egyúttal 

meghagyták, hogy a janicsáraga, Ali levelében foglaltak szerint járjanak el.487 

A fosztogatás sokszor tudatos rombolással is együtt járt, és a bejegyzés utal arra is, 

ha az elkövetők nem is igyekeztek leplezni tettüket. 1696 júliusában egy Musztafa nevű 

férfi azzal a panasszal járult a tábori tanács elé, hogy „miközben senki dolgába nem ártotta 

bele magát, s a törvényt áthágva senkinek nem ártott, az említett körzet lakosai közül (a 2. 

                                                 
482 SD 25/5:3. 
483 Das osmanische, facs. 153b/3. 
484 Kasztamonu tartományban. 
485 SD 14/5:22. 
486 Artvin, Északkelet-Törökországban. 
487 SD 14/2:4. A bejegyzés 1690 augusztusából származik. 
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csoportban egy másik bejegyzésből már ismert) Haszan pasa (! – a „pasa” itt alighanem 

beszédes ragadványnév) és Hudaverdi kíséretéből bizonyos Ibrahim harminc fős 

kíséretével az emberek szeme láttára betört ennek … falubeli házába, vagyonát, élelmét 

felprédálták, majd a házat felgyújtották.”488 A parancsban mellőzték a tettesek 

lakóhelyének feltüntetését, az illetékes kádinak meghagyták, hogy a vizsgálóbiztosként 

kijelölt csaussal együttműködve a seriat szerint göngyölítse fel az esetet.489 

A rablás kategóriájába sorolt eddigi példák közös jellemzője, hogy az elkövetőket a 

nyereségvágy motiválta, így magától értetődő, hogy ezekben a bejegyzésekben a bűntett 

motívumairól nem olvashatunk semmit. Itt hivatkoznunk kell egy olyan, 1690 júliusában 

felszínre került esetre is, amely az eddigiektől eltérően az elkövetők és a károsult közötti 

sajátos előzmények összefüggésében mutatja be a cselekményt. A panasztevő Musztafa 

testvére, Ali 1500 gurust adott kölcsön az inegöli kazában lakó Abu Tálibnak, utóbbi 

azonban meghalt, anélkül, hogy a pénzt visszafizette volna. Ali ekkor az örökösökkel 

(Dervis és Mirza) kezdett egyezkedni az elhunyt tartozása dolgában, s meg is állapodtak 

(sulh), hogy a hagyaték terhére egy 650 gurusnak megfelelő részt természetben fizetnek ki 

Alinak, aki így többek között 253 juhot és egy kancát kapott. Azonban rövidesen Ali is 

jobb létre szenderült, s a két örökös „visszalépett” a vele kötött megállapodástól (sulh-i 

mezburdan fariğ olub), behatoltak birtokaira (bunun çiftliklerin basub) és onnan egyebek 

mellett 850 juhból álló nyájat, három kancát és két öszvért hajtottak el.490              

Végül szólnunk kell a rablás egyik különleges, a háborús viszonyokra jellemző 

változatáról, az emberrablásról is. Az egyik áldozatnak, Hüszejnnek 1699 áprilisában 

megválaszolt panasza alapján nem derül ki, hogyan szabadult, mindenesetre a vád szerint 

Özüben491 élő nem muszlim zimmík, köztük egy pap, elfogta és átadta (vagy talán eladta) 

őt az ellenségnek.492    

4.4 Lopás 
 

A lopásról (gasb, serika) szóló beterjesztések alacsony aránya talán azzal 

magyarázható, hogy a jogsértések többi fajtájához képest nem volt akkora súlyuk, 

                                                 
488 „…bu kendü halinde olub, hilaf-i şer kimesneye teaddisi yoğiken kaza-i mezbur sakinlerinden olan Hasan 
Paşa ve Hudaverdi etbaından İbrahim nam kimesne […] hevasına tabi otuz nefer kimesne ile [Akder?] nam 
kariyede ala mela’n-nas evin basub emval ve erzakın garet eyledüğinden gayri evin dahi ıhrak bi’n-nar 
eyledüklerin bildürüb…” 
489 SD 23/83:389. Hasonló eset még pl.: Eb 372/351:2. 
490 SD 14/9:42. 
491 Ma Ocsakiv, Ukrajnához tartozik. 
492 SD 31/20:74. 
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legalábbis a károsultaknak többnyire nem érte meg a birodalmi tanácshoz fellebbezni 

ilyen, többnyire kisebb értékre elkövetett bűntény miatt – kiváltképp, ha konkrét 

gyanúsítottjuk sem volt. Az is elképzelhető, hogy a lopások felderítése általában 

sikeresebb volt a kisebb közösségen belül, s talán a kádik is eredményesebbnek 

bizonyultak ezen a területen, így az igazságszolgáltatás első szintjén elrendeződtek a 

meglopottak gondjai.  

A lopás tárgyában kelt rendeletek közül valamennyi esetben ismert az elkövető 

kiléte.493 Egy zimmít Pinárhiszár egyik falvába érve loptak meg, de amikor később a 

hiányolt tárgyakat megtalálták egy helybéli zimmínél, Baba Musztafánál, ő csak a 

holminak egy részét adta vissza, a többi tárgyat és a pénzt nem volt hajlandó 

visszaszolgáltatni.494        

A lopás egyes esetekben váratlan, sőt drámai körülményekbe ágyazva jelentkezik, 

például egy édesanya, Fatima panaszában, akinek férje, bizonyos Dervis, kiskorú 

lányának (sagire) minden „tulajdonát” ellopta,495 és elmenekült, amíg neje a gőzfürdőben 

(hamam) tartózkodott. E mozaikkocka rendkívül töredékes adatokat nyújt egy annál 

bonyolultabb előzményeket és viszonyokat sejtető epizódról, s ismét csak találgathatunk, 

hogyan kezdődhetet, s vezetett ilyen kifejlethez ez az ügy, amelynek felgöngyölítésére 

1690. november elején Edirnétől Isztambulig minden kádi utasítást kapott.496 

 

4.5 Zaklatás, jogtalan követelés 
 

Az eddig felsorolt jogviták során a beterjesztő mindig a tulajdonképpeni felperes 

vagy vádló (müddeî) szerepében jelent meg. A folyamodványok egy részében azonban a 

panaszos védekező pozícióban van abban az értelemben, hogy ezekben az esetekben a 

beterjesztő igyekszik mentesülni vagy tisztázni magát az ellene irányuló, jogtalan igény 

vagy vád alól. Helyzete ennek ellenére nem azonosítható az alperesével, mert a vele 

szemben igénnyel fellépő egyrészt nincs jelen a díván előtt, másrészt – és éppen ez ad 

                                                 
493 A Uzundzsaabad-hászköy kádi-jegyzőkönyvben előforduló egyik beadvány (1085=1674-ből) rávilágít 
arra, hogy amennyiben a károsultnak nem volt egyértelmű vádlottja, csak feltételezésen alapuló gyanúsítottja, 
a kérvényben a bosztandzsibasitól kérhetett vizsgálatot a gyanú igazolására. Idézi: Bayındır, İslam muhakeme 
hukuku, 19. 
494 SD 31/16:58. A parancs 1689 júniusában kelt. 
495 Ez a megjegyzés tömör bizonyítéka annak, hogy a joggyakorlat a nők, sőt a gyermekek tulajdonjogát 
egzakt fogalomként kezeli. Vö. Ronald C. Jennings, Women in early 17th century Ottoman judical records – 
the sharia court of Anatolian Kayseri. In: Journal of the Economic and Social History of the Orient 18 
(1975):1, 65–66. 
496 SD 14/184:736. 
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okot a panaszos fellebbezésére – a követelés nem törvényes, vagy éppen nem „jogi úton” 

kíván annak érvényt szerezni a másik fél.  

Ez az esethalmaz a vádlott oldalán az érdekeik érvényesítésére a helyi 

igazságszolgáltatás megkerülésével, netán csalással törekvő, vagy az esetleges végzéssel 

meg nem elégedő (kanaat etmeyüb), szívós – olykor megrögzött – kitartással küzdő 

alattvalók példáit hozza elénk. A fáradhatatlan pereskedő, aki a számára kedvezőtlen vagy 

legalábbis nem ideális ítéletet egyszerűen nem veszi tudomásul, visszatérő jelenség a 

sikájet-bejegyzésekben, amit a lokális igazságszolgáltatás kudarcai mögött álló egyik 

fontos tényezőként tarthatunk számon.497 Itt ismét felidézhetjük a már hivatkozott 

Bereketli kádijának nem mindennapi esetét, aki az ellene összefogó lakosok vádjai ellen 

keresett védelmet a Portán.498 

Az ellenük irányuló alaptalan vagy törvénytelen úton, erőszakkal kieszközölt 

követelésekkel a tanácshoz folyamodók ügyeinek egy része kiegyenlítetlen tartozásokra 

utal, ám – az alább külön tárgyalandó adósság problémakörébe (8. csoport) vett esetekkel 

ellentétben – azokat az adós perspektívájából láttatja. Ezekben az esetekben olyan 

kérvényezők panaszairól van szó, akik tartozásuk elismerése, fizetőkészségük kifejezése 

(zimmetine edası lazım geleni vermeğe razı iken) dacára, ellenük erőszakkal fellépő, 

esetleg az adóslevél feltételeit is megsértő hitelezőjük önbíráskodását nehezményezik.499 

Itt természetesen nem maga a követelés, hanem az érvényesítés módja kifogásolható.    

A panaszosok legtöbbször dokumentálni tudták, hogy az ellenük irányuló követelés 

vagy vád alaptalan, több alkalommal azonban úgy tűnik, hallgatólagosan elismerték, vagy 

legalábbis tudomásul vették az ellenük irányuló követelést, de minthogy teljesíteni nem 

tudták, az uralkodó kegyében reménykedtek. A panaszosok kétségbeejtő sorsát bemutató 

bejegyzések között is akadnak egészen megrendítő csapdahelyzetek. Egy Galatában élő 

Fatima nevű özvegyasszony kálváriája bizonyos Hadzsi Haszan felbukkanásával 

kezdődött, aki a panaszos elhunyt férjének 250 gurus tartozását tőle mint kezestől 

(kefilü’l-mal) követelte. Fizetni nem tudott, így a hitelező börtönbe juttatta az asszonyt. A 

kilátástalannak látszó helyzeten egy IV. Mehmed (1648-1687) szultán500 idején hozott 

intézkedés fordított, amelynek értelmében adós rabok (mahbus-i medyunlar), köztük 

                                                 
497 Különösen sok a helyi kádi végzésével szemben is fentartott, erőszakos követelést jelző bejegyzés az 1689. 
márciusától vezetett SD13-ban. Ezek közül néhány: SD 13/15:67; 41:200; 52:252; 60:292; 63:308, 322; 
67:324.  
498 SD 24/33:114. 
499 Egy példa Üszküdárból, 1690 júliusából: SD 14/6:25. 
500 A II. Szulejmán (1687–1691) idején kelt bejegyzésben „a korábbi uralkodóról” (hüdavendigar-i sabık) 
esik szó.  
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történetünk szenvedő alanya is szabadságot (ıtlak) és adósságuk rendezésére a kincstárból 

alamizsnát (sadaka) kaptak. A Fatima asszonynak juttatott 100 gurus azonban nem 

fedezte a tartozás egészét. Haszan hiába kapta meg ezt az összeget, a hivatalos adóslevélre 

(temessük) hivatkozva fenntartotta követelését (dava) a fennmaradó százötven gurusra is, 

így a dolog vége az lett, hogy kérlelhetetlen emberünk ismét börtönbe juttatta a szegény 

asszonyt.501 

A törvényes igazát tűzön-vízen át is kiharcoló kegyetlen konokság és a 

kiszolgáltatottság megrázó következményeinek hallatán sem kerülheti el figyelmünket az, 

ami ennek a jogesetnek az igazi fonáksága: két egymásnak ellentmondó jogi érv. Egyik 

oldalon a kádi mint jegyző által hitelesített adóslevélre alapozott jogos követelés, a 

másikon a központi rendelkezés, amely nem előbbi érvénytelenítésére, hanem éppen 

annak kielégítésére hivatott. Adódik a kérdés, hogy ennek megfelelően Fatimának miért 

nem jutott akkora összeg, hogy teljes tartozását kiegyenlítse, hiszen az intézkedés csak így 

érhette volna el célját az adós és a kölcsönadó törvényes jogigényének sérelme nélkül. A 

pontos válaszhoz sok információ hiányzik, például nem tudjuk, hogy a kormányzat az 

ilyen nagylelkű lépések során figyelembe vette-e az érintett adósok tartozásának mértékét, 

és ha igen, egyáltalán törelkedett-e a teher teljes átvállalására. Csak valószínűsíthetjük, 

hogy ilyen apró technikai megfontolások nem jutottak szerephez, s az említett 

rendelkezéssel csupán az újrakezdés esélyét kívánták megnyitni az adós számára, a többit 

az adós „önerejére”, igyekezetére és a követelő engedékenységére bízva. Fatima asszony 

ügyét szegénysége és kíméletlen felperese okán egyik tényező sem segítette.  

A parancs az adóslevéllel szemben egyértelműen a szabadon bocsátás érvényességét 

és a panaszos fizetésképtelenségét (defen eda-i deyne kadir değil iken) emelte ki, és ezek 

alapján lényegében törvénytelennek minősítette a követelés fenntartását (...merkum Hacı 

Hasan hilaf-i şer-i şerif rencide eyledüği ecilden...), azonban konkrét ítélet nélkül a 

sejhüliszlám állásfoglalását (fetva) írta elő az ügy végleges rendezéséhez. 

A jogtalan követelések egyéb, sokszor a hivatalnokok korábban leírt túlkapásaival 

rokon formái voltak a hamis okirat alapján kikényszerített fizetés, mint amikor Dupnica502 

kádija, Abdullah503 7500 akcsét hajtott be áldozatán egy, a panasz szerint hamis 

                                                 
501 SD 13/77:373. 1689 februárjában kelt parancs. Egy hasonló eset fordított szereposztásban: itt egy Ömer 
nevű férfitől egy asszony hajtatott be erőszakkal 130 gurust nem létező tartozásra hivatkozva.  SD 13/60:292. 
502 Ma Bulgária nyugati részén. 
503 Az ügy érdekessége, hogy ezt a nevet többnyire a muszlim hitre áttértek kapták. Egy másik, a parancs 
megszólítottját nevesítő ritka példa tájékoztat arról, hogy történetesen ezt a nevet viselte az 1696 júliusában 
az isztambuli kádi is, ld. SD 23/73:336.   
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jegyzőkönyv (hüccet) alapján.504 Iszlimijéből (Sliven) egy bizonyos Hüszejn jelentette fel 

névrokonát, egy helyi szélhámost (ehl-i fesaddan ol[an]), aki bizonytalan eredetű 

iratokkal kénye-kedve szerint forgatta ki áldozatait pénzükből.505 

1698-ban egyes személyek hamis jogcímen egy üszküdári alapítvány (vakıf) 

kezelésében Kajszeriben működő, felújításra szoruló dzsámi renoválására hivatkozva 

követeltek hozzájárulást annak ellenére, hogy – mint az alapítványt kezelő Kaja (?) 

asszony506 beterjesztéséből kiderült – semmiféle engedélyt nem adtak ki a 

munkálatokra.507  

A Jeruzsálembe települt grúzok közül néhányan azért nyújtottak be kérvényt 1682 

elején,  mert noha „senkivel szemben sem tartozásuk nem volt, s kezességet sem vállaltak 

senkiért”, néhány jeruzsálemi alattvaló azóta elvándorolt adósaik rendezetlen tartozását 

most az ő üzleteiket és szőlőiket birtokló grúz betelepülőktől csikarta ki.508 

Végül a rabszolga felszabadítása körül előálló jogviták egyik különleges példáját is 

ebbe a körbe sorolhatjuk. Nem elszigetelt eset, hogy a rabját felszabadító gazda döntését a 

rokonok saját megrövidítésükként értékelték, s nem tartották tiszteletben. Egy ilyen 

történetre derül fény annak a felszabadított rabnőnek (mutaka) a kérvényéből, akit 

isztambuli gazdája, Fatima asszony törvényes úton, tanúk előtt (şuhud mahzarında) 

szabadon bocsátott. A felszabadult nő később férjhez ment, majd Edirnébe utazott. Idővel 

azonban előbukkant Fatima férje, és azzal kezdte zaklatni az asszonyt, hogy felesége 

döntését ő nem hagyta jóvá. Minthogy a felszabadítás aktusának tanúi Isztambulban éltek, 

az edirnei díván az isztambuli kádi hatáskörébe utalta az ügyet.509 

 

4.6 Rendbontás, garázdaság, bántalmazás 
 

A fentiekben utaltunk arra, hogy egyes bejegyzésekben az erőszakos cselekmény 

motivációja nem nyereségvágy, vagy legalábbis erre vonatkozó közlés hiányában nem 

                                                 
504 Das osmanische, facs. 152b/4. 
505 Das osmanische, facs. 154a/3. Mindkét bejegyzés 1086 rebiüláhir végén, 1675 júliusában kelt.  
506 Az alapítványok kezelői közt nem ritkán fordulnak elő nők (mütevelliye). Általában az alapító tag 
leszármazottaiként hárult rájuk a felelősségteljes feladat: ez a kérvényező az alapító El-hadzs Ali pasa 
unokája volt. Női alapítvány-kezelő egy további parancsban: SD 14/3:11. 
507 SD 27/79:532. 
508 SD 9/19:2. 
509 SD 31/21:78 és 24:93. Ezzel az esettel párhuzamba állítható egy Konjában megesett hasonló konfliktus. 
Néhai Hamza Bese még halála előtt öt évvel felszabadította, sőt örökbe fogadta korábbi rabszolgáját (köle), 
akit azonban a korábbi gazda halála után annak örökösei szolgának és az örökség részének tekintettek. A kádi 
megerősítette a panaszos szabadságát. Idézi: Hayri Erten, Konya şeriye sicilleri ışığında ailenin sosyo-
ekonomik ve kültürel yapısı. İstanbul, 2001, 105. 
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következtethetünk erre. Ebben a halmazban azokat az erőszakos megnyilvánulásokat 

(betörés, támadás, rágalmazás) vettük számba, amelyek hátterében inkább bosszú vagy 

megfélemlítés állhatott, de nem követeltek emberéletet. 

Az ide vágó esetek közül az egyik legszokatlanabb egy 1680 novemberében rögzített 

parancs. A panasztevő asszony, Zálika édesanyja látogatására indult, ám útközben 

feltartóztatta egy Ali nevezetű janicsár felesége néhány asszony és egy szolga (hademe) 

kíséretében, és súlyosan bántalmazták. A szegény nőnek nem sikerült a törvény előtt 

elégtételt vennie, ellenségei ugyanis megvesztegették az ügyben illetékes korábbi 

janicsárparancsnokot (kávéval sikerült levenniük a lábáról). A szörnyű esemény ezt 

követően jutott el az edirnei tanács elé.510 

A bosszú által vezérelt önbíráskodások veszélyes megnyilvánulásai aggasztó képet 

festenek a közbiztonságról és a helyi szervek tehetetlenségéről. A nyugat-anatóliai Suhúd 

kádija egy janicsár jelentését küldte a tanács elé. 1699 tavaszán hat, a parancsban név 

szerint említett férfi további 15–20 brigantiból (şaki) álló csapattal egy este körülvette 

házát arra hivatkozva, hogy ennek testvére vitába keveredett egy Himmet nevű illetővel. 

A ház szellőzőablakán keresztül tüzet dobtak be, és a panaszost halálosan 

megfenyegették.511 

Hasonlóképpen keveset tudunk meg a támadás körülményeiről, a tettesek 

motivációjáról, ám az esemény keltezésének ritka példájával találkozhatunk egy 

Hajraboluban lezajlott betörés dolgában. A kérvényező férfi, Haszan 1110. ramazán hó 

egyik napján (1699. március) éppen a dzsámiban tartózkodott, amikor egy nyolc fős banda 

betört a lakásába, feleségét meggyalázták és késsel több helyen megsebesítették (faal-i 

şeni kasd ve bıçak ile bir kaç yerde vurub mecruh edüb). Az elkövetők közül először Gül 

Ali, majd vallatása nyomán a többiek is kézre kerültek; a beterjesztő azt kérvényezte, 

hogy a lakosság ellen elkövetett gaztetteiket Edirnében vizsgálják ki.512  

A csoportos támadások hivatali szerv ellen is irányulhattak, irányultak. Erre többek 

között a bécsi defter szolgál példával, 1675 júliusából. A tarhalai kádi levelét a helyi 

                                                 
510 SD 9/9:2. 
511 SD 31/22:81. 
512 SD 31/21:79. Ez az eset egy Konjában történt hasonló incidensre emlékeztet, amely a helyi törvényszéken 
(mahkeme) eredményesen lefolytatott vizsgálat szempontjából is tanulságos. A konjai kádi-hivatal 
jegyzőkönyvében 1699 májusában iktatott hasonló ügyben Lütfullah Halife bin Mahmud emelt panaszt Ali 
bin Musztafa ellen azért, mert egy este, amikor ő a derviskolostorban (vagy dzsámiban: zikirhane) volt, Ali 
odahaza megtámadta a feleségét. A vizsgálat során meghallgatták a városnegyed véneit (eşraf) is, akik az 
elkövetőt egyhangúlag megbízhatatlan, naplopó (serserî) emberként jellemezték, s a kádi ennek megfelelően 
szabta ki a büntetést. Az esetet idézi: Mehmet İpçioğlu, Konya şeriye sicillerine göre Osmanlı ailesi. Ankara, 
2001, 102.    
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lakosság külön beadványa (arzuhal) is megerősítette. A panaszban egy név szerint 

felsorolt helyi lakosokból álló csoport támadásáról van szó, akik azt követően törtek be a 

bíróságra (mahkeme), hogy társaik korábban már kétszer is szultáni paranccsal 

megerősített beidézést (davet) kaptak a törvényszékre. A támadók súlyos károkat és 

sérülést okoztak, tetteiket feljegyezték (sicil ve hüccet olmağla), de a közösség és a kádi 

tehetetlenségét jelzi, hogy azok megbüntetése érdekében most újfent parancsért 

folyamodtak a központhoz. Az eset súlyosságát, körülményeit figyelembe véve itt már 

szinte cinizmusnak hat az egyébként szokásos módon általános utasítás („...a seriat szerint 

kezeljék” - şerle görilmek içün), amelynek címzettjei az érintett kádin kívül maniszai 

kollégája, valamint Szaruhán adószedője (mütesellim) és a körzetben illetékes 

janicsárparancsnok voltak.513 

Hasonló história bomlik ki Janbolu kádijának leveléből, amelyre 1699 áprilisának 

elején válaszolt az edirnei tanács. A szpáhik közül néhányan (ibna-i sipahiden) az éjszaka 

közepén baltával és buzogánnyal törtek be, és szétverték a hivatalát, embereire karddal, 

puskával támadtak rá, megsebesítve őket.514 

Az oszmán vidék mindennapjainak ezek a durva közjátékai mégha statisztikai 

értelemben nem általánosíthatók is, feltétlenül jelzik a ma összefoglalóan csoportos 

garázdaságnak nevezett jelenség meglétét, és azt a fenyegetést, amelyet a lakosságra és a 

helyi hatóságra ez jelentett. 

  

4.7 Hagyatékkal kapcsolatos jogvita  
 

A díván elé terjesztett jogviták jellegzetes csoportja a hagyatéki ügyekkel 

kapcsolatos beterjesztéseké. Az elhunyt után maradt ingó és ingatlan örökség felosztása, 

tulajdonlása a családtagok, illetőleg további érdekeltek között gyakran vezetett 

elmérgesedő vitához, amely sokszor elérte a szultáni tanácsot is. A muszlim és kisebb 

részben a nem muszlim alattvalókat is érintő hagyatéki ügyek fontos jellegzetessége, hogy 

– a családjogi viták kategóriája (14. csoport) után – panaszosként a legnagyobb arányban 

ebben a csoportban képviselteti magát a női nem.  

A hagyaték felosztása nem mindig az örökös vagy örökösök miatt hiúsult meg. A 

felosztásért felelős végrehajtó (kassam), de akár a kádi ügyeskedése is okot adott a 

fellebbezésre. A kérvényére kiadott parancs arról árulkodik, hogy Zulkadirnak egy 
                                                 

513 Das osmanische, facs. 151b/1. 
514 SD 31/23:87. 
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hagyatéki eljárás során 100 gurusa a végrehajtónál rekedt, és a testvére után maradt 

örökséghez tartozó egyéb tárgyak pedig más személyeknél.515 

A legtöbb beterjesztésben az ügy már túllépett az érintettek közötti jogvita határain, 

és a panasz az igényének törvénytelenül, erőszakkal érvényt szerző fél ellen szól. Az 

örökösök egy része egy másik személy erőszakos közbelépése, kisajátítása miatt nem 

tudott hozzájutni az őt megillető javakhoz, vagy éppen az örökség átvétele után, utólag 

vonták kétségbe a megörökölt tulajdonhoz fűződő jogát. Így járt egy szultáni kincstárnok 

(hazinedar), Kurán Muszalla, aki az édesapja által Isztambul Zejnephatún nevű 

városrészében (mahalle) rá hagyott (ırs-i şerle intikal edüb) ingatlanért szállt perbe, azt 

ugyanis a helyi imám magának követelte, önkényesen elfoglalta, aztán eladta egy 

harmadik személynek.516 Ez a bejegyzés az eljárás útjára nézve is több értékes adatot 

tartalmaz: a parancsot abba a defterbe iktatták, amelyet nem sokkal később a Kamenyec-

Podolszki-i hadjáratra vittek. A panaszt Edirnében nyújthatta be a kincstárnok, az utasítást 

az isztambuli kádinak és a „párhuzamos” tanács vezetőjeként is funkcionáló isztambuli 

kajmakám pasának címezték 1672 májusának első napjaiban.  

Leggyakrabban azonban a családtagok estek egymásnak az osztozkodásnál. 

Nagyjából az előbbivel egy időben, és ugyancsak az isztambuli pasának, illetve kádinak 

írták azt a parancsot, amely egy kizárólag hölgyek között zajló, lopásig fajuló hagyatéki 

vitába kalauzol bennünket. A két örökös, az elhunyt Hatidzse testvére és lánya a rájuk 

hagyott értéktárgyak elosztásában csak részben tudtak megegyezni, az egyetértés az 

örökségnek 12 000 gurusra becsült hányadára vonatkozóan elpárolgott. A vitatott tárgyak 

bepillantást engednek egy tehetős muszlim asszony „kincsestárába”. Kb. 1250 gurus517 

készpénz mellett szóba került egy ékkövekkel kivert öv és tollforgó (sorguç), arannyal 

hímzett szőnyeg (altun yollu tavan), egyéb aranytárgyak és hét darab óra. Ezeket a 

türelmetlen unokahúg saját rabnőjével és piacra küldött szolgáival lopatta el a letétből. Ez 

a bejegyzés azon ritka esetek közé tartozik, amelynek sikeres kezeléséről magából a 

parancsból értesülhetünk. A lopást elkövető rabnő vallomást tett a kádiaszkerek előtt, a 

tárgyakat pedig letétbe (emanet) helyezték.518  

Hasonlóképpen a lopás tényét kimerítő eset történt Vránje körzetében 1675 

júliusában. Itt a néhai Ibrahim kiskorú lányának meghatalmazottja (vekil) tett panaszt az 

                                                 
515 Das osmanische, facs. 150a/6.   
516 SD 8/7:13. 
517 3 kise gurus. A mértékegységgel kapcsolatban vö. a korábbi ide vonatkozó jegyzettel. 
518 SD 8/7:16. 
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elhunyt felesége (nyilvánvalóan nem a kislány anyja) és egy vele összejátszó Mehmed 

nevű helybéli ellen, akik a lezárt, körülbelül 700 000 akcse értékű hagyatékot ellopták.519    

 A gyámok (vasi) sem ritka szereplői a hagyatéki vitáknak. Fatima az ügyében 1676 

februárján kelt parancs értelmében egy janicsárral és egy szpáhival került nézeteltérésbe, 

amikor elhalálozott édesapja által rá, illetve kiskorú unokahúgára és unkaöccsére hagyott 

örökség felosztásánál azok a gyermekek gyámjaiként a rájuk eső hányadnál nagyobb részt 

hasítottak ki.520 Máshol egy ugyancsak Fatima nevezetű leány kerül elő a defterek lapjain, 

aki Üszkübben (Szkopje) a helyi törvényszék által kijelölt gyámjával vívta egyenlőtlen 

harcát 1675-ben. Megboldogult édesapja ugyan Fatimára hagyta mindenét, a hagyatéki 

ügyek rendezése során azonban kiskorúnak nyilvánították (sagire bulunub), majd a 

gyámjául kijelölt Hadzsi Juszuf egész örökségéből kiforgatta. Azonban utóbbi sem 

élvezhette sokáig gyalázatos módon szerzett javait, hamarosan jobb létre szenderült, s a 

kifosztott, de időközben érett korba lépett és meg nem tört leányzó egykori gyámjának 

felesége és lányai ellen indított helyi pert követően utóbb a szultáni tanácshoz fordult, 

hogy jogos örökségét visszaszerezze a vonakodó családtól.521    

Nemcsak az öröklés útján szerzett javak vonatkozásában kerekedtek a birodalmi 

tanácsig felterjesztett perek, hanem az örökséggel minden időben, természetes módon 

együtt járó adósságok vagy kinnlevőségek okán is.522 Egyes bejegyzések arról 

tanúskodnak, hogy a panaszos a javakkal és az adóssággal együtt kellemetlen, sokszor 

türelmetlen, erőszakos hitelezőket is megörökölt, és így a pórul járt kezeséhez hasonló 

nehéz helyzetbe került.523  Az örökséggel járó behajtatlan – néha behajthatatlannak tűnő – 

kinnlevőségek is okot adtak a pereskedésre,524 s nem egyszer megtörtént, hogy a tartozás 

„túlélte” a kölcsönügyletet megkötő mindkét felet, annál több bosszúságot – és tovább 

húzódó pert – okozva az adósságot, s a másik oldalon követelést öröklő pereskedőknek.525  

Egy szövevényes jogvitán keresztül villantja meg az állami javadalmazottak 

ügyleteit s gondját-baját egy flottavezér, Mahmud pasa fiának, Musztafának a 

beterjesztése, illetve az arra kibocsátott parancs. Mahmud pasa – még életében – éves 

                                                 
519 Das osmanische, facs. 153a/1. 
520 SD 187/188:1162. 
521 Das osmanische, facs. 166a/3. 
522 Ide kapcsolódóan feleleveníthetjük a hagyatéki egyezkedésből kiinduló, végül rablásig fajuló (ezért a 4.3 
részben tárgyalt) jogvitát. SD 14/9:42. 
523 Itt ismét utalhatunk az isztambuli özvegyasszony 1689-ben beadott panaszára, amelyet az ügy fejleményei 
miatt fentebb a „jogtalan követelések” közé soroltunk.  SD 13/77:373. 
524 Das osmanische, facs. 150b/1; 151a/1; 152b/6. 
525 Egy ide kapcsolódó, végül rablásba torkolló (így a 3. csoportban idézett) példát hoztunk korábban: SD 
31/16:58 
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befizetés (salyane) fejében megkapta az inebahti (Lepantó) szandzsák adószedési jogát 

(mütesellimlik), amelyet 2550 gurusért továbbadott egy bizonyos Mehmednek. Az 

ügyletben a kezességet (kefalet) Mahmud pasa isztambuli kollégájának, Pijále pasának 

egyik megbízottja (mütevelli), Ahmed vállalta. Mehmed a megállapított összegből 1700 

gurus kifizetésével egy esztendőre bérbe is vette a szandzsák jövedelmeit, de a hátralék 

kifizetésére nem került sor: Mehmed halála közbeszólt, s időközben valamikor Mahmud 

pasa is meghalt. A szerződéslevél (temessük) értelmében az örökös, Musztafa most a 

kezestől próbálta behajtani a tartozás fennmaradt részét, ám Ahmed a 750 gurusból 

mindössze 150-et tudott kifizetni. A parancs, amelyet az edirnei tanács küldött az 

isztambuli díván vezetését is ellátó kajmakám pasának és a kezes lakóhelye szerint 

illetékes isztambuli kádinak, most a szerződés (temessük) pontjainak teljesítésére, azaz a 

teljes összeg kifizetésre utasított. 526  

A jogvitáknak ez a hagyatéki ügyekhez sorolt fajtája már átmenetet mutat a tartozás 

kapcsán felmerülő, a következő kategóriában (8.) leírt panaszok csoportjához.      

 

4.8 Kölcsönügylet, tartozás 
 

A vizsgált csoporton belül a második legnagyobb halmaz az adóssággal kapcsolatos 

ügyeké. Az oszmán alattvalónak, legyen muszlim, zsidó vagy keresztény, gazdag vagy 

szegény, egyik leggyakoribb gondja a behajthatatlan kinnlevőség. A bejegyzésekben 

előforduló kölcsön többnyire készpénz, leggyakrabban gurusban, ritkábban akcséban 

számolva,527 ezt gyakoriságban és főleg a Balkán északi részét érintő esetekben a holland 

oroszlános tallér (esedî guruş) követi.528  

Fontos adat a követelt kinnlevőség értéke, ami a jogtalan pénzbehajtás körébe 

tartozó esetekhez hasonlóan rendkívül széles tartományban, néhány száz és több tízezer 

gurus értékhatár között mozgott. A kifizetetlen tartozás miatt benyújtott panaszok 

többségében a kölcsönadó igazát a helyi kádi-hivatalban kiállított okirattal (hüccet) és 

nem egyszer vallásjogi állásfoglalással (fetva) is igazolta, s ezek további megerősítéséért 

folyamodott szultáni parancsért. Arra is akad példa, hogy az eredeti tartozás egy részét az 

                                                 
526 SD 13/49:235. 
527 Az birodalomban használatos pénznemekről szóló rövid összefoglalást ld.: Fodor, Vállalkozásra 
kényszerítve, 55–57. 
528 Az esedî néven ismert holland ezüstpénz ebben a térségben elterjedt fizetőeszköz volt. Ld.: János Buza, 
Der Kurs der Löwentaler in Ost-Mitteleuropa (mit besonderer Rücksicht auf Siebenbürgen und Ungarn). Acta 
Historica 27 (1981), főleg 339–340. 
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adós teljesítette, de a fennmaradó összeget már nem tudta vagy vonakodott (taallul/inad 

eder) megadni. 

Nem egyszer a jegyzőkönyvnek (hüccet), az elismervénynek (temessük), az azokat 

megerősítő szultáni parancsnak és az elmarasztaló bírói ítéletnek is ellenálló, csökönyös 

(mütemerrid) adós miatt kényszerült ismételten felsőbb határozatért a díván elé járulni a 

szerencsétlen hitelező, ahogyan azt Ömer tette az Akszarájban élő Ahmeddel zajló 

küzdelme során, 1875 gurus visszaszerzéséért 1690 nyarán.529 

A nem muszlim alattvalók is rendszeresen igénybe vették az oszmán 

igazságszolgáltatást, kiváltképp, ha ebben vélték megtalálni jogaik érvényesítésének 

leghatékonyabb módját. Ezek közé tartozott egy keresztény (nasraniye) férfi, Hürmüz, aki 

lánytestvére és anyja társaságában folyamodott a díván támogatásáért 1699 áprilisában. 

Hürmüz néhai apja, Dimitras a bagdadi(?) kormányzó, Ömer pasa egyik 

szolgálattevőjeként egy hitsorsosának, Dávidnak 2500 gurust adott kölcsön (karz-i şerî), 

ám ő sem apjának, sem utóbb neki nem volt hajlandó visszafizetni a pénzt. Az adós 

isztambulban tartózkodott, legalábbis a bejegyzésben leírt értesülés szerint, a parancsot az 

isztambuli kádinak, a „korábbi ruméliai kádiaszkernek” címezték.530  

E parancsok tükrében elmondható, hogy a tartozás tárgya többnyire, de nem 

kizárólag készpénz volt, sőt esetenként értéktárgyak, termény vagy élőállat is lehetett. A 

kölcsönadott, hitelesített elismervénnyel (temessük) dokumentált tételek között könyveket, 

posztót is találunk.531 Egy bizonyos Ajse a kölcsönadott magyar aranypénz (Üngürüs 

altunı) mellett ékszereket követelt egy Fatima nevű asszonytól, illetve kezességet vállaló 

sógorától.532 Az adós fizetésképtelensége vagy halálozása esetén a behajtás során gyakran 

előkerülnek a vagyoni kezességet (kefilü’l-mal) vállaló érintettek vagy az örökösök is.  

 

4.9 Csalás 
 

 A jogsérelmek csoportosítása során a csalás fogalmán a sértett személy, csoport 

vagy érdek kárára a megtévesztés valamely eszközével elkövetett tetteket értjük. A csalás 

egy másik fél kárára elkövetett cselekmény két lehetséges eszközének egyike, hiszen az 

általunk különböző szempontok szerint kategorizált eddigi esetekben is az elkövető(k) 

                                                 
529 SD 14/1:1. 
530 SD 31/24:89. 
531 SD 22/33:221. 
532 Das osmanische, facs. 150b/3. 
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vagy az erőszak, vagy a megtévesztés módját választottá(k). A katonákat, adószedőket és 

különösen a kádikat vagy a náibokat terhelő visszaélések nagy része (1. és 2. csoport) 

egyértelműen, vagy a bejegyzés utalásai alapján valószínűsíthetően, csalás útján történt, 

ahogyan a Dagli Ovadzsik falu lakosait kifosztó katonák is tették, akik magukat 

különböző tisztviselőknek (vekil, subaşı, nazır vekili) adták ki.533 De a megtévesztés mint 

eszköz a jogtalan követelés halmazába (7.) osztott ügyekben is gyakori. Ennek 

megfelelően itt azon eseteket különítettük el, amelyekben a megtévesztés mozzanata a 

többi vizsgált jogi körülménnyel szemben kizárólagos vagy legalábbis elsődleges szerepet 

játszik. 

A „tisztán” csalásról szóló bejegyzések közül itt csupán egyet idézünk fel. A 

kérvényező Ajse asszony és a bepanaszolt Ali is Isztambulban a Hagia Sophia (Ayasofya) 

közelében lakott. Ajse kiskorú lányát, Fatimát bizalmas, baráti kötelék fűzte Alihoz, aki 

ezt kihasználva rávette a leányt (tahrik edüb), hogy adjon neki egy pár arany karperecet (a 

petícióban 120 gurus értékben), egy aranydukátot (şerifî altun) és 45 oroszlános 

ezüsttallért (esedî guruş) azzal, hogy ezeket felbecsülteti, s majd visszahozza. Fatima 

megbízott Aliban (itimad edüb), s átadta neki a kért értéktárgyakat és pénzt. Miután 

azonban nem tudott elszámolni, a lány anyja pert indított Ali ellen, aki a helyettes pasa 

által elnökölt isztambuli tanács előtt vallomást tett. Abból kiderült, hogy a karkötőt 

Burszában a „szpáhik utcájában” egy bizonyos Dellál Ömerrel becsültette fel, aki az 

először megállapított nyolcvan ezüst helyett végül csak hetven ezüstöt534 adott neki a 

zálog fejében, minthogy Ali nem tudott kezest megnevezni. Vallomása szerint az így 

szerzett pénzt elköltötte.535 

Az 1679-ben történt eset nemcsak a megvilágított történet miatt különleges, hanem 

azért is, mert ez a parancs a legtöbb sikájet-bejegyzéssel ellentétben nem a panaszétel első 

fázisában, hanem a felderítés későbbi szakaszában kelt. Itt az adott ügy sikeres 

feltárásáról, a vádlott kézre kerítéséről, számonkéréséről értesülhetünk, hiszen a 

panasztevő asszony a vádlottal együtt már megjelent a tanács előtt, s utóbbi részletes 

vallomást is tett. Az utasításból nem vonhatunk le határozott következtetéseket a történet 

lehetséges további fejleményeire, a zálogügylet helyszínén illetékes burszai náib arra 

kapott parancsot, hogy helyben ellenőrizze a vallomásban elhangzottakat, és tegyen 

jelentést.  

                                                 
533 SD 9/11:3. 
534 Szintén oroszlános ezüstpénzről van szó. 
535 SD 9/10:3. 



151 

4.10 Szolgálat elmulasztása, kötelességszegés, teljesítés megtagadása  
 

A vádlottak oldalán az oszmán társadalom legszélesebb köreit potenciálisan 

felvonultató eseteket soroltuk ebbe a kategóriába, amelynek közös nevezője az a panaszos 

érvelése alapján megelőlegezett körülmény, hogy a szóban forgó bárminemű szolgáltatás, 

kifizetés, teljesítés annak ellenére maradt el, hogy az a törvény (szerződés, végzés, szokás 

stb.) szerint előírt vagy elvárható lett volna. Az ide sorolt ügyek részben a jogtalan 

követelés miatti panasz ellentettjeiként is felfoghatók, az állam embereinek visszaéléseivel 

szemben itt sokszor az érem másik oldalát láthatjuk: a bepanaszoltak a földjéről elvonuló, 

így adót nem fizető rájától kezdődően a szolgáltatásra szerződtetett, de azt nem teljesítő 

vállalkozón, funkciójától eltérő kegyes alapítványon (vakıf), vámot nem fizető kereskedőn 

át egészen a zsoldot visszatartó várkapitányig, adóbérlőig536 terjed. 

A hivatalnokok, katonák és haramiák erőfölényének logikája az eddig vizsgált 

jogsérelmek tükrében azt a benyomást erősíti, hogy a rája vagy a kereskedő a 

hivatalnokokkal szemben csakis áldozatként jelenhet meg. Ez az esetek zömében igaz, de 

akadnak a társadalmi konfliktusok rendszerét ellenpéldákkal árnyaló esetek is, amelyek 

éppen ebbe a csoportba sorolhatók, azaz az alattvalók sem mindig adták meg „a 

császárnak, ami a császáré”. Így nemcsak a kereskedőket igaztalanul kifosztó 

vámbiztosokkal (emin, gümrük emini), hanem nagy ritkán a jogos vám megfizetése alól 

kibúvó kereskedőkkel is találkozhatunk.537 

Az aleppói mukátaa-kezelőnek 1690 júliusában fejfájást okozott, hogy a helyi 

hentesek, megtakarítandó a vágóhídi illetéket (salhane resmi), inkább saját házaiknál vagy 

máshol (kendü evlerinde ve sair yerlerde) vágták le az állatokat.538 

A kifizetés bármilyen formájának elmulasztása természetes módon sikkasztással is 

összefügghetett, amint az egy 1691 februárjában felmerülő antaljai vonatkozású ügyben 

történt. Murád szultán alapítványának kezelője (mütevelli) azért rekalmált, mert a termény 

beszedésével megbízott antaljai Szejíd Ahmed az alapítvány ellátását biztosító egyik 

                                                 
536 Nem Bar (Montenegró) várvédői (müstahfız) voltak az egyedüliek, akik elmaradt járandóságuk miatt 
reklamáltak. Ők a kifizetésért felelős avlonjai mukátaa-felügyelő (mukataa emini) ellen emeltek panaszt 1676 
novemberében. SD 6/11:46. Egy másik tipikus és szemléletes példa: SD 13/56:270. További ide vágó 
esetekre az 5. fejezetben, a magyarországi hódoltságra vonatkozó kérvények között utalok. 
537 SD 8/89:395. A moldvai vajda kérvényében a jászvásári (Iaşi) vámnál magukat az „állam embereinek”, 
vagy a „hadsereg embereinek” kiadó és e hamis kifogással a vámfizetést megtagadó kereskedők miatt fordult 
szultáni parancsért 1672 nyárutóján. Egy további hasonló példa: SD 9/18:6. 
538 SD 14/3:12. 
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falutól 2300 gurust szedett be, ám abból csak 2000 gurust vallott be, s azt állította, hogy a 

fennmaradó 300 gurus a rájáknál maradt.539 

A ráják elvándorlása az érintett javadalmazott és közvetve az állam számára 

jövedelemkiesést jelentett. A falvak adójából és szolgáltatásaival gazdálkodó timár- és 

ziámet-birtokosok vagy éppen alapítványok kezelői tűnnek fel időről-időre a ráják 

elvándorlása miatti kétségbeesésükben.540 Ilyen esetekben az utasítás a ráják 

visszaköltöztetését követeli, és értelemszerűen annak a körzetnek a kádija kapta, ahova a 

ráják korábbi lakhelyükről átköltöztek. 

A hűtlen kezelés eseteit is ezen a lapon említhetjük. Ezek közül való a Maras 

körzetében, Haruníje náhijéban, alapítványi kezelésben álló Ali al-Daula dzsámi esete. A 

beterjesztő a dzsámi imámja volt, és arra panaszkodott, hogy a távol lakó gondnok 

(mütevelli) megbízottai juttatásaikat felveszik, de munkájukat elhanyagolják, aminek 

következtében az épület teljesen leromlott.541 

Szolgálat elmulasztásával vádolták meg 1673 áprilisában Vracsában542 a 

Szulejmáníje dzsámi müezzinét. A munkáját elhanyagoló Haszan elődeivel és a régi 

szokással ellentétben nem a várnegyedben, hanem az alsó városban (varoş) lakott, s ez 

kétségtelenül összefüggött az ellene felmerülő fő kifogással: a reggeli és esti imára való 

hívást (yatsu ve sabah namazı ezanı okunmayub) rendre elhanyagolta. Miután a 

kötelességtudatra többszöri figyelmeztetéssel sem tudta rábírni, a kádi megelégelte a 

jámbor hívek buzgalmára nyilván rombolóan ható sorozatos mulasztást és jelentést tett a 

szultáni tanácsnak.543   

 A kötelességszegés tipikus és a hadszervezet züllésének helyi adatmorzsáit jelentő 

esetei a renitens janicsárokkal, szpáhikkal szembeni vádak. Azonban, mint már arra 

utaltunk, a szolgálat megtagadásának ez a módja a sikájet-parancsok szövegében rendre 

másodlagos körülményként szerepel a lakosság ellen elkövetett atrocitásaik mellett.  

A betegség okán feladataik ellátására képtelenné váló szolgálattevők 

kiszolgáltatottságát jelzi a Galataszeráj újoncai (Galatasaray oğlancıklarından) közül való 

Ahmed Kadri esete, aki korábban napi hét akcse fizetést kapott, azonban miután 

megbetegedett, mást állítottak a helyére. Az ankarai kádinak 1675 novemberében kiadott 

                                                 
539 SD 15/36:172. 
540 SD 25/5:8; 11:36.  
541 SD 25/6:12. 
542 Vratsa Észak-nyugat Bulgáriában. 
543 SD 8/416:2023. Egy ehhez hasonló további példát ld. az 5.2. részben. 
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parancs úgy szól, hogy egyoldalú lépéssel, tárgyalás nélkül (mürafaa olmadıkça) ne 

vonják meg a sértett fizetését.544 

A panaszok között ritkán, de felszínre kerülnek rabok szökésével kapcsolatos 

beadványok. Az ilyen, a kár és a kár okozójának azonosságából fakadóan különleges 

esetekről két jellemzőjük, a panaszos tulajdonában keletkezett veszteség és főleg, a 

szolgálat megtagadásának megvalósulása miatt kell ebben a kategóriában említést 

tennünk. Ahmed aga főcsaus szökésben lévő azovi (Azaklı) rabszolgája miatt fordult a 

tanácshoz, amely 1696. július elején körözési parancsot adott ki a főváros és az iszakcsi-i 

(Issacea) dunai átkelő között posztoló valamennyi kádinak és vámbiztosnak. A 

címzetteket nyilván jelentősen segíthette a mellékelt rövidke személyleírás, a lovon utazó 

szökevényt egy szőke, bajuszos, magas termetű férfiban kellett felismerniük.545     

 

4.11 Birtokvita, haszonélvezeti joghoz kapcsolódó vita 
 
 
A javadalombirtokokkal rendelkező timárosok, ziámetbirtokosok közti 

nézeteltérések legfőbb oka a szomszédos, idegen birtoktesten való illetéktelen 

beavatkozás, legtöbbször az ott élő ráják adóinak jogtalan beszedése. Az ilyen jellegű 

konfliktusok egyik visszatérő fajtája a timár-birtokosok területi vitái. Ezek során a sértett 

általában valamely szomszédos érdekeltséggel rendelkező javadalmazott jogtalan, a 

birtokosokat és aktuálisan nekik kiutalt javadalmaikat nyilvántartó idzsmál-defterben 

foglaltakkal ellentétes beavatkozása ellen tiltakozik, mondván, hogy a neki kiutalt 

jövedelemforrás részét lépező valamely falura a másik fél önkényesen rátette a kezét 

(hilaf-i defter fuzulî zabt edüb). Ezen kívül a közösen birtokolt jövedelemforrások (ber 

vech-i iştirak) is gyakran váltottak ki nézeteltéréseket, amelyeket szintén a szultáni tanács 

elé terjesztettek.   

Az efféle jogsértéseket leíró bejegyzések a vádlott és a sértett, illetőleg 

érdekeltségeik központi azonosítását megkönnyítendő, rendszerint részletes közlést 

tartalmaznak az érintett területekről (falvakról) és a hozzájuk kapcsolt becsült jövedelem 

összegéről (a típusszöveg ilyenkor: ... akçe yazusı olan ... nam kariye). 

Szemléltetésként álljon itt Humbaradzsi Mehmed timár-birtokos panasza, aki a 

csirmeni szandzsákban, Hászköj nevű náhijéban fekvő néhány falu javadalmazottjaként 

                                                 
544 Das osmanische, facs. 205a/6. 
545 SD 24/29:97. 



154 

8200 akcse éves jövedelemmel rendelkezett a szultáni birtoklevél (berat-i şerif) 

értelmében. Nevezettnek két szpáhival, Mehmeddel és Ibrahimmal gyűlt meg a baja, akik 

hamis okfejtéssel tették rá kezüket az ő falvaira. Az ilyen jellegű esetekben a szultáni 

tanács határozott állásfoglalását a már említett módon mindig a birtoknyilvántartásokat 

őrző hivatal (defterhane-i amire) adataira alapozva alakította ki, tehát ebben az esetben is 

előkerülnek a birtokvitákkal kapcsolatos központi döntések megkerülhetetlen 

referenciaforrásai, a birtoknapló (ruznamçe-i hümayun) a kiutalandó javadalmakat, 

jövedelemcsoportokat részletező nyilvántartás (defter-i mufassal) és a timár-defterek 

(defter-i icmal) Ezek bejegyzései alapján és a birtokjogi kérdésekben referáló defter emini 

jelentésére hivatkozva megállapították a panaszos kizárólagos jogát a kérdéses falvaktól 

beszedhető jövedelmekre, s ebben az értelemben utasították Uzundzsaabad-Haszköjü 

(Haskovo) náibját.546 

A birtokháborításnak is nevezhető lépéseknek ez a fajtája ugyanakkor nem egyszer a 

rájákat is reflektorfénybe állítja, amikor a sértett timár- vagy ziámet-birtokos falvainak 

lakosaitól illetéktelenül valaki más szedi be az adót, így a kár a ráják befizetéseire jogosult 

javadalmazott oldalán (is) jelentkezik. A ráják törvénytelen kiszipolyozásához sorolható 

esetek tehát a jogtiprásnak ezzel a körével is rokoníthatók, azzal a különbséggel, hogy itt a 

jogtalan harácsolás az „adóalanyai” révén a törvényesen bejegyzett birtokos 

veszteségeként artikulálódik, a panaszt nem a ráják, hanem a birtoknak a másnak kifizetett 

összegre eredetileg jogos igényt formáló haszonélvezője nyújtja be.547  

 

4.12 Hivatali hatáskört érintő vita  
 

A tisztviselők közti torzsalkodások ritka, de külön fejezetet érdemlő téma a sikájet-

bejegyzések között. A bírói körzetek kiterjedésére, egyes falvak hovatartozására 

vonatkozó vitás esetek közül hivatkozhatunk egy 1675-ben felmerült, a sejhüliszlám 

fetváját megerősítő rendeletre, ami a zilei körzet bírájának előírja, hogy a hozzá, valamint 

a szomszédos Ortapare kazához tartozó falvak közötti „keveredéseket” (muhtelıt olmağla) 

elkerülendő, a két körzet alá tartozó településeknek a tahrír-defter kivonata szerinti 

hovatartozását tartsa tiszteletben.548  

                                                 
546 SD 31/18:68. 
547 A ráják veszteségére közvetve utaló birtokviták a magyarországi hódoltság területén különösen nagy 
arányban fordulnak elő. (Erről ld. az 5.2. részben közölteket.)   
548 Das osmanische, facs. 151b/6. 



155 

Az isztambuli Bejazit mecset alapítvány-kezelőjének 1689 márciusának végén 

megírt parancsból a müezzin pozíciójáért lezajlott intrika sejlik fel. A panaszos Iszmailt, 

aki a tisztségre szóló kinevezés (berat) birtokában évek óta becsületesen ellátta teendőit, 

egy bizonyos Ali bin Hüszejn valami módon kitúrta az állásából. Kitűnik, hogy Iszmail 

nem kifejezetten régi pozíciójának visszaszerzéséért küzd, hanem annak megfelelő, 11 

akcséval és két pár kenyér (iki çift fodula)549 juttatásával járó állást szeretne kijárni 

magának. A kérést a tanács az alapítvány felügyelőjéhez (nazır), az isztambuli 

sejhüliszlámhoz továbbította.550 

A hivatal elragadása, a pozícióharc persze nemcsak a városi élet színfoltja volt. A 

Szivasz-környéki jörükök Zile nevű csoportjának (cemaat) egyik törzséből néhányan arról 

panaszkodtak, hogy Ali nevű elöljárójukat (kethüda), akivel minden tekintetben 

elégedettek voltak, s ellene semmiféle vád nem merülhetett fel (kendü halinde olub, hilaf-i 

şer-i şerif kimesneye teaddisi olmayub...), egy Aka Kátib nevű törzsbeli kitúrta helyéről és 

felettük önkényeskedik.551 

 

4.13 Vallásjogi természetű konfliktushelyzet 
 

Közhely, hogy az Oszmán Birodalom dinasztikus konglomerátumként színes etnikai 

és vallási sokszínűségnek adott otthont, amelyben a nem muszlim közösségek többek 

között a vallásgyakorlat és a bíráskodás területén autonómiát élveztek. Ugyanakkor a 

birodalom keresztény vagy zsidó alattvalói előtt nyitva álltak a kádi törvényszékek is, s a 

defterek számos bejegyzése bizonyítja, hogy a muszlim alattvalókhoz hasonlóan az 

igazságszolgáltatás minden szintjét igénybe vették, ha bajukra nem találtak orvoslást az 

ortodox pátriárka, a rabbi vagy éppen a magyar bíró előtt. A dívánhoz eljuttatott 

kérvények alapján a zimmík a fent elősorolt valamennyi ügytípusban megjelennek, hol 

muszlim személyek vádlóiként, hol vádlottjaiként, hol pedig belső vitáikat terjesztvén a 

tanács elé.  

A részben vagy kizárólag e nem muszlim csoportok tagjait (is) érintő ügyeken belül 

különválaszthatók azok, amelyek a „török világ” mindennapjait, az egymás mellett, de 

vallási kötődésük szerint eltérő hagyományok, szokások szerint élő közösségek 

                                                 
549 A fodula egy népszerű kenyérfajta, amelyet többek között a szegények ellátására fenntartott konyhákon 
(imarethane) is osztottak. 
550 SD 13/61:299. 
551 SD 14/10:44. 1690 júliusában adták ki a parancsot. 
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konfliktusait, súrlódásait hozzák előtérbe. Ezek a cselekmények önmagukban más 

kategóriába, leginkább a rendbontás körébe is besorolhatók volnának, itt azonban a 

cselekmény vallásjogi motívumának artikulálása, az iszlám és a muszlim közösség 

védelme melletti érvelés egyértelműen megkülönbözteti ezeket az ügyeket a rendbontás 

egyéb formáitól.    

E halmazon belül a muszlim sértettek vannak többségben. Az ilyen jellegű peres 

ügyek gyújtópontjában legtöbbször szimbolikus, az iszlám sajátságos előírásaiból eredő 

életvezetési elvek álltak, amelyek a hétköznapok során markáns különbséget jelentettek az 

egymás szomszédságában élő muszlim és nem-muszlim közösség tagjainak 

magatartásában. Ezek a különbségek esetenként olykor annyira zavarókká, sőt 

elviselhetetlenekké váltak a muszlim közösség számára, hogy panaszaikkal egészen a 

birodalmi tanácsig elmentek. 

Néhány esetben a vallásgyakorlattal kapcsolatos kifogások merültek fel, mint 

például egy zsidók ellen tett panaszban, amelyben a muszlim beterjesztők adott 

körülmények között éppen a Tóra olvastatását nehezményezték.552 A szűkebb értelemben 

teológiai alapú ütközések egyébként viszonylag ritkán kerülnek elő a panaszos ügyek 

között. 1688 februárjában Sumla kádija hívta fel a figyelmet a korábban Lémnosz 

szigetére száműzött Karabas nevű eretnek (mülhid) egyik követője telepedett le a 

körzetében, ténykedésével egyes muszlimok meggyőződését és hitét összezavarta (bazı 

müslümanların itikad ve gamların ifsad), s egyre nagyobb felfordulást okoz. A válaszban 

az isztambuli tanács arra utasította a kádit, hogy amennyiben az illető nem tanúsít 

megbánást (tövbe ve istiğfar etmez ise), száműzze (nefy), illetve küldje a díván elé 

kihallgatásra.553   

A felekezetközi konfliktusok legjellegzetesebb példái az alkoholfogyasztással és az 

erre visszavezetett rendbontással összefüggő panaszok. Minthogy ezen esetekben a 

közrend megbontása és a muszlim hívők megbotránkozása egyaránt hangsúlyt kap, itt a 

vallási motívumot sokszor nehéz (valójában nem is lehet) elkülöníteni a köznyugalom, 

illetve a közrend megzavarásából fakadó érvektől. Ankarában a szandzsák 

jövedelemkezelője (mütesellim) panaszkodott 1652 decemberében, hogy a zimmík saját 

házukat alakították kocsmává (kendü menzillerin meyhane edüb), ami az ott összegyűlő, 

lerészegedő banditák folyamatos dúlásaihoz vezetett.554 

                                                 
552 SD 20/198:849. 
553 Eb 372/349:3. 
554 SD2/67:275. 
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Kirk Kilisze555 lakói azért emeltek panaszt 1696 nyarán, mert a település nagy 

dzsámija mellett a hitetlenek közül néhányan (kefere taifesinden bazıları) kocsmákat 

nyitottak (meyhaneler ihdas edüb), bort, pálinkát árusítottak és fogyasztottak, ezzel 

felfordulást okoztak és megbotránkoztatták a muszlimokat (fesada bais ve müslümanları 

müteezzi olmalarıyle...). Ezt a rendeletet azonban minden indoklás nélkül utólag törölték 

(verilmeyüb şakk olunmışdur).556 

1680 márciusában Filibe557 kádija kapott választ arra a levélre, amelyben szintén az 

alkoholfogyasztással összefüggésbe hozott rendbontások miatt panaszkodott. Itt az 

ortodox keresztények az „iszlámhívők dzsámijaival megtisztelt városokban és 

településeken az iszlám prófétájának idejétől fogva a fertelmes dolgok forrásaként 

megtiltott bor és égetett szesz adás-vételét és fogyasztását megszüntető, a kocsmák  

felszámolását és betiltását előíró”558 korábbi szultáni parancs dacára az éj leple alatt a 

környező gazdaságokból szállították a bort a városba, s ebből eredően rendszeressé váltak 

a részegeskedő haramiák (eşkıya ve erazil) kilengései.559  

Zsidók váltották ki az edirnei kazához tartozó Boszna (?) falu lakosainak rosszallását 

azzal, hogy a faluba bort szállítottak, kocsmát nyitottak, s ezzel szűnni nem akaró cívódás 

és rendbontás okozói lettek (...kariyelerinde daima gavga olub fesaddan halî 

olmadukları[n]...). Ennek az esetnek a kivizsgálására külön megbízottat (mübaşir) küldtek 

ki.560 

A muszlimok számára természetesen nemcsak az alkoholfogyasztás vagy ahhoz 

hasonló, a hithű muszlimokat megbotránkoztató idegen szokások miatt vált terhessé a más 

felekezethez tartozókkal való együttélés. Úgy tűnik, a nem-muszlimok letelepedése egy 

muszlimok által lakott városrészben (mahalle) minden további súlyosbító körülmény 

hiányában is panaszra adhatott okot, legalábbis így történt egy alkalommal 1697 

májusának elején, Isztambulban. A főváros Kászim Gönani negyedének lakói azt 

nehezményezték, hogy egy Fatima nevű helybéli asszony, saját házában (mülk menzili) 

                                                 
555 Ma Kırklareli, Trákia. 
556 SD24/82:331. 
557 Philippopolis, ma Plovdiv. 
558 „...cevami-i ehl-i İslam ile müşerref olan beldan ve kasabada ehl-i İslam nebîlerinden ümm ül-habais olan 
hamr ve arak bey u şira ve şarab tenavül olunmayub meyhaneler haram u ref olunmak içün...” 
559 Eb 372/14:4. Az alkoholfogyasztás korlátozásának nemcsak elvi, hanem gyakorlati indokai voltak. A 
kocsmákra és kávéházakra a hatalom mindig mint a rendbontók és a központ ellen lázadók gyülekezőhelyeire 
tekintett. Demirci–Aslan, Osmanlı Türkiyesi’nde eşkıya, 101–102. A kormányzat a szeszesitalok 
forgalmazását hol tiltotta, hol súlyos illetékek kivetése mellett megtűrte, ami a bor és pálinka feketepiacát 
élénkítette. Zübde-i vekâyiât, 298, 343. 
560 SD 14/188:751. További hasonló panaszok érkeztek a török által hódoltatott magyar településekről is, 
ezekre később, az 5. fejezetben térek ki röviden.  
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hitetleneknek (kefere taifesi)561 adott szállást, annak ellenére, hogy ezt neki korábban egy 

bírói határozat (hüccet-i şeriye) és egy szultáni parancs (ferman-i şerif) is tiltotta. A fifikás 

asszony, talán arra számítva, hogy ez enyhítő körülményként szolgálhat, utóbb az 

idegenek mellett néhány muszlimot is elszállásolt.562 Ez a parancs, amely határozottan 

felszólít a korábbi bírói határozat betartására, többek között az igazságszolgáltatásnak való 

ellenszegülés egyik különös példáját is adja. 

Az ilyen rendeletek általános, kollektív megkülönböztetést alkalmazó szóhasználata 

és vallásjogra hivatkozó döntése alapján indokolt azokat itt a vallási konfliktusok 

kategóriájába sorolni. A hivatali tisztviselők is alátámaszthatták visszaéléseiket vallási 

érvekkel. A tipikusnak nem nevezhető példát Szultáníje563 néhány zsidó lakosának 

panasza szolgáltatta. A kádik azzal a váddal bírságolták meg őket, hogy „otthonaitokban 

veszedelmes dolgokat taníttok s tévelygő hitetek szerint imádkoztok.”564 

Ritkább esetben keresztény felekezetek torzsalkodásáról olvashatunk, ahogyan 

például Mosztárban esett 1674 májusában. A latin rítust követő lakosok (latin taifesi) 

panaszukat a kádi útján továbbították a tanácsnak, kifejtve, hogy a saját, választott 

papjaiknak fizetendő egyházi adókat újabban az ortodox papok (rum papasları) követelik. 

A kádit ebben az ügyben a kánun és a seriat helyett a szokásjogra figyelmeztették: a régi 

szokással ellenkező (kadimden olınagelmişe mugayır) gyakorlatnak ne engedjen teret.565 

A lokális vallási-kulturális eredetű konfliktusokra utaló rendeletek egy része olyan 

ügyek nyomán született, amelyek a két érintett csoport eltérő világnézetével, kulturális 

értékrendjével, életvitelével összefüggésben kialakuló feszültségekből adódtak. A 

soknemzetiségű és több vallási közösséget megtűrő birodalmon belül alighanem a 

muszlimok és a keresztény felekezetek csoportjai közötti vallási eredetű konfliktusok 

szolgálnak ezen esetek legtipikusabb példáiként. Ezek az együttélést beárnyékoló viták 

természetesen a legkevésbé elvont teológiai, elméleti ütközésekből fakadtak, sokkal 

inkább a mindennapi élet gyakorlatában keletkeztek, amelyek megítélése azonban persze 

már vallási előírások tükrében, illetve azokra hivatkozva történt.    

  

                                                 
561 A muszlim-nem muszlim szembenállással kapcsolatos esetekben a zimmî helyett következetesen a kafir 
(tbsz.: küffar, kefere) terminust használták, de nem zárható ki, hogy itt a városban tartózkodó külföldi 
személyekről van szó.  
562 SD 25/14:48. 
563 Karapinár, Konyától keletre. 
564 Das osmanische, facs. 166b/4. 
565 SD 8/491:2389. Hasonlóképp keresztény közösségek közötti konfliktusra vet fényt a portai Habsburg 
rezidensnek (kapu kethüdası) az ortodoxok (sırf taifesi) beavatkozása ellen, a jenei katolikusok védelmében 
benyújtott kérvénye nyomán 1675 májusában kibocsátott rendelet is. Das osmanische, facs. 94b/3. 
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4.14 Családi ügyek (házasság, válás, eltartás) 
 

Korszaktól függetlenül érvényes tény, hogy a jogviták, sérelmek és követelések nem 

hagyták és nem hagyják érintetlenül a családot sem. Az igazságszolgáltatás elé kerülő 

családi vonatkozású esetek aránya a többihez képest elenyésző, ami arra utal, hogy a 

családhoz kapcsolódó jogi kérdések, viták túlnyomórészt rendezésük alapvető színterein, a 

helyi törvényszékeken sikeresen nyugvópontra jutottak. A család mindennapjainak és a 

„családjogi” ügyvitel gyakorlatának elemzéséhez a kádi-jegyzőkönyvek a SD-kben 

megőrzött ilyen vonatkozású bejegyzések mennyiségéhez képest összehasonlíthatatlanul 

bőségesebb dokumentációt tartalmaznak.566  

A házasságkötéshez, váláshoz kapcsolódó jogi feladatok helyben a kádira tartoztak, 

és ő elsősorban a végzések hitelesítésénél, „jegyzői” minőségében működött közre. A 

muszlim jogi hagyomány a boldogság természetes forrásaként szolgáló házasság (nikah) 

intézményét kiemelt kapcsolatként kezeli, s mind a házasságkötést, mind annak 

felbontását gondosan szabályozza. A házasság a férfi és a nő elvileg kölcsönös 

beleegyezésén alapuló szerződés (akd), de a felnőttkort el nem érő lánygyermek 

kiházasítása az apa joga volt.567 Az érvényes házasság fontos velejárója volt a hozomány 

(mehr)568 pontos meghatározása, amellyel a vőlegény tartozott a menyasszonynak, de a 

nők gazdasági kiszolgáltatottságát voltak hivatottak gátolni egyéb, a férjet a feleség 

ellátására (nafaka) kötelező törvénymagyarázatok is.569 A házasságot a muszlim jog 

szükség esetén – és minden negatív erkölcsi megítélést mellőzően – felbontható 

szerződésnek tekintette. A válásnak, a házasság feltételeiben bekövetkező kedvezőtlen 

körülmények különféle fajtái szerint három fő formáját különbözteti meg. 1. A férj által 

egyoldalúan kezdeményezett fajtája a feleség elbocsátása (talak), amely a váló-formula 

kimondásával lépett érvénybe, ám a procedúra lezártáig visszavonható volt. Ez a lépés 

nem igényelt jogi eljárást, a kádi nem játszott benne szerepet. 2. Bizonyos körülmények 

                                                 
566 Itt meg kell említenünk egy, 17. századi konjai jegyzőkönyveken alapuló, fentebb más hivatkozott 
figyelemre méltó feldolgozást: İpçioğlu, Konya şeriye sicillerine göre Osmanlı ailesi.    
567 Judith E. Tucker, Women, family, and gender in Islamic law. Cambridge, 2008, 38–44. Ugyanakkor a 16. 
századi oszmán gyakorlatban ismeretes olyan rendelkezés, amely szigorúan a gyám hozzájárulásához köti a 
házasság érvényességét. Ld. Imber, Ebu’s-Su’ûd, 168–171. Ld. még: İlber Ortaylı, Osmanlı toplumunda aile, 
İstanbul, 2012, 95–104. 
568 A kifejezés tágabb értelemben a feleség önálló tulajdonjogán alapuló, a férj részéről őt megillető pénzt, 
javakat jelenti. Ennek egyik formája a hozomány (mehr-i muaccel), másrészt a házasság felbomlásának 
bizonyos eseteiben, vagy a férj elhalálozásakor a hagyatékból, még a felosztást megelőzően az özvegynek 
feltétlenül juttatandó részt (mehr-i müeccel) is jelenti. Ortaylı, Osmanlı toplumunda aile, 96–97; ld. továbbá 
Colin Imber, Studies in Ottoman history and law, İstanbul, 1996, 263–288. 
569 Tucker, Women, family, and gender, 51–52. 
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fennállása esetén a feleség vagy a feleség családja kérhette a házasság felbontását, a 

házastársak elválasztását (tafrik) a kádi előtt. Ebben az esetben az elvált asszony igényt 

támaszthatott arra, hogy volt férje eltartsa. 3. A harmadik válási mód (hul) szintén a 

feleség kezdeményezésére, jogi közreműködéssel történt, ám ebben az esetben ő tartozott 

bizonyos mértékű kompenzációval a férjnek.570  

A családi kapcsolatokat érintő jogesetek közül különböző, házasságot érintő jogviták 

vagy hitelesítéssel kapcsolatos teendők a törvényszékeken „rutinszerűen” kerültek elő.571 

A szultáni tanács elé tárt s így az SD-kbe bekerülő ügyek tipikusan a kádik korlátozott 

területi hatáskörén túlterjedő kihívásokkal függnek össze, tehát arra utalnak, hogy a 

házassággal, válással kapcsolatos jogviták, eljárások lebonyolítása általában helyi szinten 

sikeres volt. A családon belüli sérelmek, követelések vonatkozásában kelt parancsok 

különösen ráirányítják a figyelmet a nők helyzetére, hiszen hasznos adalékokkal 

szolgálnak a nők társadalmi szerepére, annak a mindennapokban való érvényesülésére 

vonatkozóan. 

A felperesként jelentkező muszlim asszonyok illusztrálják a gyengébbik nem 

társadalmi autonómiáját, és jelentősen árnyalják azokat a sztereotip értelmezéseket, 

amelyek a férjük vagy férfirokonaik quasi-tulajdonaiként otthon ülő muszlim nő képét 

kialakították.572 A nők, sőt a kiskorú leányok magántulajdonhoz való, az iszlám jogban 

elismert joga is erőteljesen kifejeződik a parancsokban.573 A díván elé tárt, a házassághoz 

fűződő kötelezettségeket felvető ügyek kivétel nélkül a férjet terhelik. A családi jogot, 

kötelezettségeket érintő sikájet-parancsok két vonulata rajzolódik ki: a házastársi 

kötelezettségeken belül a család eltartását elhanyagoló férjek elleni panaszok, illetve a 

házasulandó menyasszony/feleség „kiadását” a házassági szerződés ellenére 

megakadályozó családtagok elleni beterjesztések.  

Neszlihán férje Mehmed, feleségét elhagyva (bırağub) Lefkosában (a ciprusi 

Nikózia) települt le. Az elhagyott asszony azonban nem hagyta annyiban, hogy férje nem 

tesz eleget jogosan elvárható kötelességének. A tartásdíjat (nafaka) nem fizető, 

élelmezéséról és ruháztatásáról nem gondoskodó férfit a lefkosai kádinak 1690 júliusában 

küldött parancs hivatott ráébreszteni feleségével szembeni kötelezettségeire.574  

                                                 
570 Uo., 84–111; vö. Imber, Studies in Ottoman history and law, 215–251. 
571 A kajszeri kádi-hivatal jegyzőkönyvei alapján a nők helyzetének elemzését ld. Jennings fentebb citált 
tanulmányában (Women in early 17th century...), 53–114, továbbá: Ortaylı, Osmanlı toplumunda aile, passim.   
572 Jennings, Women, 64. 
573 Vö. Jennings, Women, 65–66. 
574 SD 14/8:38. 
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Hadidzse asszony három éve távol levő férjével, Musztafa záimmal szembeni jogos 

követelését vitte a tanács elé, ő ugyanis azóta, hogy messzi vidékre ment, „egy akcsével és 

egy gabonaszemmel sem segíti családját, fiára, lányára rá sem néz.”575     

Felkavaró családi drámára vet fényt az 1699. április közepén az edirnei tanácsban 

született parancs, amelyet egy édesanya, Ajse beadványa tett szükségessé. Az Edirnében 

élő nő férje, Ahmed négyéves közös kislányukkal és körülbelül 100 gurus értékű 

tárgyakkal Isztambul felé szökött (firar edüb). A két város közé eső valamennyi kádi 

utasítást kapott, hogy ha megtalálják a keresett férjet (és a kislányt), az asszony kérésének 

megfelelően idézzék az edirnei díván elé.576 

A családi kapcsolatokhoz csak megelőlegezve sorolhatjuk a leánykérők rögös útjait 

járó ifjaknak a birodalom fő döntéshozói elé került ügyeit, mintha már-már Ferhád és 

Sírín tragikus szerelmi története elevenedne meg előttünk. Egyikük, Iszmail, elhalálozott 

nagybátyjának az Isztambul Szálihpasa városrészében élő lányát, Fatimát vette feleségül 

(taht-i nikahında menkuhesi olmağla), ám újdonsült anyósa megakadályozta 

egybekelésüket, nem engedte el szülőházából a lányt. Az akarnok édesanya szívét a vő 

javára állást foglaló fetva sem lágyította meg, s egyelőre titokban marad, hogy az azonos 

értelemben szóló szultáni parancs 1697 tavaszán végül megadásra kényszerítette-e.577  

Még kanyargósabb volt boldogsághoz vezető útja két évvel később egy Juszuf nevű 

vőlegénynek, aki menyasszonyát nem vehette el, mert annak rokonai (nénje, Ajse, annak 

testvére, Szulejmán és egy Mehmed nevű családtag) útját állták a házasságnak. 

Elszántságukat jellemzi, hogy a fetva mellett korábban négy alkalommal (!) kiadott 

„nemes parancs” (dört defa emr-i şerif ihrac olmışken) sem ért célt, sőt, a menyasszonnyal 

együtt elmenekültek, majd máshol (ahar yerde) adták férjhez. A vádlottakat a Kodzsaeli 

szandzsák élén álló Oszmán pasa elé idézik, hogy ő szolgáltasson igazságot.578 Bár egyik 

bejegyzés sem tartalmaz egyértelmű információt a menyasszony szándékára vonatkozóan, 

a panaszosok igényét támogató fetva alapján mégis mindkét eset azt sejteti, a házasságot 

akadályozó családok a menyasszonyokat akaratuk ellenére tartották távol a panaszosoktól, 

vagy – az első két példában – a még kiskorúakként kiházasított lányokat éretté válásuk 

idején is vonakodtak „átadni” férjüknek.579       

                                                 
575 SD 25/1:1. 
576 SD 31/35:141. 
577 SD 25/10:33. 
578 SD 31/25:94. 
579 Tucker, Women, family and gender, 42–43. 
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Egy Ibrahim néven ismert férfi sem első alkalommal fordult Gökcse Dag 

náhijéból580 a legmagasabb fórumhoz hasonló bajával. Merámot (?), az ifjú hölgyet 

állítólag az ő saját akaratából és gyámja beleegyezésével adták Ibrahimhoz (bekr-i 

baliğanun rızası ve valisi izniyle buna akd-i nikah olunub), ám a lány már három éve 

nővérénél élt, amikor egy másik férfi, nevezett Szulejmán az ismerős helyi kádi hathatós 

közreműködésével perbe szállt (dahl ve niza edüb) és megpróbálta érvényteleníteni a 

házasságot. Közben, kihasználva az időt, amíg Ibrahim a szultáni parancs kieszközlésére 

Edirnébe utazott, a lányt átvitték a szomszédos kazába, Atranosz (Orháneli) körzetébe.581   

 

4.15 Mentességi és egyéb kérvényekre adott válasz 
 

A bejegyzéseknek ez a csoportját egyértelműen megkülönbözteti, hogy a többi 

ügytípussal ellentétben az ezekhez kapcsolódó beterjesztéseknek nincs vádlottjuk. Ha 

panaszt tartalmaznak is, annak oka nem konkrét személy vagy csoportok által elkövetett 

bűntett vagy kihágás, hanem külső körülmények. Céljuk nemcsak érdeksérelem elhárítása, 

hanem annak megelőzése is lehet, a kért döntésben a tanács döntéshozóinak 

méltányosságára apellálva. 

Az ide sorolható kérelmek másik típusa az utazás zavartalanságát biztosító menlevél 

(yol hükmi),582 amelyek az említett módon az MD-kben és az SD-kben egyaránt 

előfordulnak, ám utóbbiakban jóval csekélyebb arányban. Az utazáshoz kapcsolódó, már 

szokatlanabb petíció azé a három csorbadzsié, akik a hadba vonuláshoz útiköltség-

térítésért folyamodtak a tanácshoz,583 de e lapra tartozik a szultáni tanács egyik írnokának 

1697 júliusában benyújtott kérvénye is. Abdullah két embere számára igényelt menlevelet, 

akiket jövedelme beszedésére az ankarai szandzsákban fekvő ziámet-birtokára készült 

kiküldeni.584 Egy gályarabságra ítélt rab, miután tíz éve töltötte büntetését hadihajókon és 

kőszállító gályákon, szabadon bocsátása érdekében kihallgatást kért a szultáni tanácstól 

1673 tavaszán. A bejegyzést utólag törölték, ami némi kétséget ébreszt a kérelem 

eredményességét illetően.585 A kérvény vonatkozhatott jogos járandóság kifizetésére 

                                                 
580 Balikeszir közelében. 
581 SD 14/10:47. A parancsot 1690 júliusában vetették papírra. 
582 Néhány példa: SD 8/102:460; SD 23/52:241.   
583 SD 25/172:1. 
584 SD 23/52:239. 
585 SD 8/420:2044.  
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felszólító parancs kieszközlésére is, anélkül, hogy a bejegyzés alapján a kifizetés korábbi 

megtagadására következtethetnénk.586  

A mentességi kérelmek egy további csoportja a balkáni háborúk időszakában 

öregségük vagy sérülésük okán a további katonai szolgálat vagy éppen eleve a bevonulás 

alól felmentést kérő veteránok folyamodványai. Az ilyen ügyek nemcsak azért kerültek 

szükségszerűen a tanács elé, mert kívül estek a kádik hatáskörén, hanem mert ezekben az 

esetekben a kérvényezőnek a mozgósításért felelős ügybuzgó helyi tisztekkel szemben 

szüksége volt a tekintélyt parancsoló szultáni rendeletre. Itt három szilahdár példáját 

idézhetjük fel. A hetven esztendős Bektas szép korára (pir ve ihtiyar olub) való tekintettel 

kért és kapott a katonai szolgálat alóli felmentést igazoló szultáni parancsot 1696 

májusában.587 Nem sokkal később Musztafa vénsége és erőtlensége (amel-mande) mellett 

jobb lábszárán szerzett sérülésével és megromlott látásával (gözleri galil olub) is 

nyomatékosította, hogy alkalmatlan a hadakozásra.588 A bajtársaihoz hasonlóan szép kort 

megélt Ahmed a bal karján és lábán szerzett sérülései miatt kapott felmentést és 

elbocsátást a táborból.589 Az évtizedes küzdelemben súlyosan kimerülő Oszmán 

Birodalom több várából is érkeztek kérvények a frontszolgálat alóli felmentésre, például 

Focsa-i Atík várából a várkatonák csoportos beadványban (mahzar) ecsetelték a hadba 

vonulók okán meggyengülő várvédelem miatt előálló nehézségeiket.590 A külső 

körülményekből fakadó károk miatt benyújtott panaszok további fontos alcsoportja a 

középületek, várak kijavításának, felújításának szükségességét jelző beadványok.591  

A Szent Liga csapatainak sikeres előrenyomulása és az oszmánok 1684-től kezdve 

elszenvedett területi veszteségei nyomán a javadalombirtokaikat elvesztő katonák, 

tisztviselők is megjelennek a panaszosok közt, mint például Juszuf, a ruméliai defterdár 

kethüdája, aki 1697 áprilisában az ellenség megszállása alá került hász-birtoka helyett kért 

másik szolgálati birtokot.592  

 

A sikájet-bejegyzéseknek az ügytípusok tipizálásához, illetve illusztrálásához 

felhasznált merítése is eleven képkockákat őriz az Oszmán Birodalom területén élő 

                                                 
586 SD 13/28:134; 56:272.  
587 SD 23/30:129. A bejegyzés nem tájékoztat az idős kérvényező lakóhelyéről. 
588 SD 23/44:196. 
589 SD 23/85:399. 
590 SD 13/121:593. 
591 Das osmanische, facs. 166b/3. 
592 SD 25/7:19. 
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alattvalók mindennapi életéből.593 A parancsok kvalitatív szemléje alapján megerősítve 

láthatjuk a deftertípus létrehozásának legfőbb okát jelentő tartományi destabilizációt és a 

felterjesztett jogsérelmeken belül a katonai-hivatali csoporthoz sorolható elemek által 

elkövetett enyhébb vagy durvább jogsértések kiugró részesedését. Az öt mintára 

támaszkodó statisztika mindössze ezt az egy általánosító következtetést engedi meg, 

miközben a rendelkezésre álló korpusz méretéhez viszonyítva szerénynek mondható 

mintavétel alapján is szembetűnő, hogy minden társadalmi csoport és mindkét nem 

egyaránt képviselteti magát az áldozatok és a törvénytiprók oldalán is. A jogbiztonság 

romlása, a rájáknak az állam embereivel szemben növekvő kiszolgáltatottsága egyértelmű 

tendencia, ugyanakkor illusztrációnkból kiviláglik, hogy a jogsérelmek egy további 

jelentős hányada nem ezzel függ össze. A korrupt, a népet nyúzó vagy hamis ügyleteknek 

megnyerhető, máskor a tehetetlen kádik és náibok szép számmal képviseltették magukat, 

de nem kerülhetik el figyelmünket azok az ellenpéldák sem, akik a hozzájuk fordulók 

ügyeit, amennyire csak kitelt tőlük, kötelességtudóan orvosolták, a rendbontókat kézre 

kerítették, vagy a panaszt továbbították a szultáni tanácsnak, esetleg „népükkel” együtt 

járultak a Portára segítséget kérni. Itt bevonulást megtagadó janicsárok dúlásai, ott katonai 

szolgálatát végző, közben megrabolt társuk kerül reflektorfénybe. Vállukon nehéz 

sorsokat, megaláztatást elszenvedő asszonyok; gyermekét kerestető anya, férje által 

elhagyott feleség mellett a durva tettlegességtől sem visszariadó asszony, vagy éppen 

kitartó, bátor, karakán hölgyek sokasága. Egyszer pénzért embert ölő haramiák, máskor 

kegyelemért folyamodó cimborájuk kerül a birodalmi tanács látókörébe. Az áttekintett 

esetekből kirajzolódó színfoltok nem változtatnak az igazságszolgáltatás állapotára vagy a 

társadalmi tendenciákra vonatkozó főbb megállapításokon, ám lényegesen árnyalhatják 

egyes csoportok helyzetéről, szerepéről általánosságban vázolt, távolnézetben 

szükségszerűen elnagyolt képet azzal, hogy különféle kihívások különböző 

szereposztásaiban állítják elénk magát az embert a 17. század végi Oszmán Birodalomban. 

A SD-k bejegyzései alapján kirajzolódó társadalmi interakciók rendkívül színes és – 

ebben rejlik e forráscsoport igazi jelentősége – a birodalom nagy részére kiterjedő 

kitekintésre adnak lehetőséget. A panasz-jegyzőkönyvekben rejlő forrásérték, amelyet e 

fejezetben a kijelölt csoportosítási koncepciónak megfelelően, szimbolikus mennyiségű 

minta felhasználásával csupán illusztrálni volt módunk, a feldolgozás jövőbeni 

feladatainak irányát is kijelöli: kiterjedtebb és összetett szempontok szerinti vizsgálatok 

                                                 
593 Az itt leírt ügytípusokra további példákat az 5.2. részben idézek. 
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szükségesek e dokumentumok társadalomtörténeti, igazgatástörténeti, jogtörténeti 

tanulságainak levonásához.  

A bejegyzések forrásértékét korlátozó tényezőkről már esett szó. Azonban nem árt 

szem előtt tartanunk a SD-k társadalomtörténeti vonatkozásainak egy további aspektusát. 

A bennük rejlő adatgazdagság ellenére a szultáni tanács panasz-rendeleteiből kirajzolódó 

kép „féloldalas”, s nemcsak azért, mert ez a merítés mértéke okán kevéssé tekinthető 

reprezentatívnak, hanem általában azért is, mert egyoldalú képet fest a kor emberének 

mindennapi életéről annyiban, amennyiben ezek az adattöredékek kizárólag a 

konfliktusokon keresztül, az élet borús oldaláról megközelítve tárják elénk az érintettek 

hétköznapjait.  
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5. A SIKÁJET PARANCSOK NÉHÁNY TERÜLETI 
VONATKOZÁSA  

 

A birodalom különböző régiói nemcsak eltérő mértékben képviseltetik magukat a 

benyújtott panaszok, illetőleg a kimenő parancsok között, de a felmerülő ügyek 

beterjesztői, a megszólított tisztségviselők tekintetében, vagy éppen az ügytípusok 

megoszlásában is változékony képet mutatnak. A sikájet-bejegyzések tartományonként 

vagy más területi egységek szerint való vizsgálata révén lehetővé válik, hogy a birodalmi 

tanács igazságszolgáltatási gyakorlatában jelentkező, a birodalom törzsterületei, valamint 

a peremterületek és az oszmán közigazgatás határain kívül eső vazallus tartományok 

közötti esetleges különbségek kirajzolódjanak, emellett az egyes területek társadalmi 

interakcióiban, kriminalisztikai jellemzőiben mutatkozó sajátosságok összevetésére, 

illetőleg ezek időbeli változásainak nyomon követésére is alkalmat kínál. A defterekben 

őrzött több tízezer parancs hatalmas távlati lehetőséget kínál a panasz-mechanizmus 

területi vonatkozású feldolgozására, amely például a fennmaradt kádi-jegyzőkönyvekkel 

való komparatív kutatások révén jelentős eredményeket hozhat a helyi társadalomtörténeti 

folyamatok kutatásában.  

Jelen munka keretein belül két különlegesnek mondható régióra vonatkozó 

bejegyzések elemzésére vállalkozhattam: elsőként az oszmán közigazgatási rendszerbe be 

nem tagolt, de a birodalom részének tekintett román (oláh) vajdaságok, majd az oszmán 

közigazgatás alá vont, de sosem konszolidált, ezért a törzsterületekéhez képest eltérő 

sajátosságokat mutató magyarországi török hódoltság területére vonatkozó parancsokat 

vetettem vizsgálat alá.   

  

5.1 Panaszok az oszmán közigazgatás területén kívül: Moldva (Boğdan) és 
Havasalföld (Eflak). Az oszmán vazallusok státusa az SD-k tükrében.  
 

5.1.1 Az oszmán vazallusok jogállásának kérdéseiről 

 

Ismeretes, hogy az Oszmán Birodalom az adott helyi földrajzi viszonyoknak 

megfelelően, illetve stratégiai prioritások sajátosságai szerint egyes esetekben a 

bekebelezés és saját közigazgatási rendszerének bevezetése helyett beérte azzal, hogy a 



167 

hódoltatott ország vagy tartomány belső autonómiáját és intézményeit meghagyva, lazább 

vagy szigorúbb ellenőrzést megvalósító vazallusi státusz keretében használta ki annak 

erőforrásait illetve ellenőrizte azt.594 Ezen autonóm formációk megőrizték korábbi 

közigazgatási rendszerüket, társadalmi rendjüket, területükön általában nem volt tartós 

oszmán katonai jelenlét. A vazallus struktúrák megőrződése a birodalom erőterének 

határmezsgyéjét is jelezte. Így az oszmánok félbemaradt magyarországi terjeszkedése, a 

Habsburgokkal a Magyar Királyság területéért vívott harc elhúzódása és a kezdetben 

átmenetinek tetsző, majd állandósuló hatalmi pluralizmus teremtette meg annak 

lehetőségét, hogy az Erdélyt és a Partiumot magába foglaló keleti országrész, majd 1571-

től az Erdélyi Fejedelemség jelentős autonómiával bíró állammá alakuljon.   

A hatalmas méretű, ugyanakkor erőteljesen centralizált birodalomnak számtalan, 

esetenként szélsőségesen eltérő életmódú, vallású, kultúrájú néptömeg egy rendszerbe 

történő beillesztését kellett megoldania. A birodalom népességének tarka palettáján az 

anatóliai nomád jörüköktől Isztambul vagy Kairó nagyvárosainak letelepedett lakosságáig, 

az európai országrész különböző keresztény felekezeteihez tartozó lakosaitól a muszlim 

többségen át az izraelita vagy a zoroasztriánus alattvalókig terjedően a legváltozatosabb 

kultúrák foglaltak helyet. A különböző népcsoportok rugalmas rendszerben való 

integrálása az oszmán állam alkalmazkodó készségének kétségtelen bizonyítéka, 

ugyanakkor arra is rámutat, hogy a birodalom terjeszkedésének, integráló képességének 

megvoltak a maga korlátai, amelyek ezt az alkalmazkodást kikényszerítették.  

Az Oszmán Birodalom peremvidékén formálódó vazallusállamok jogállására, az 

autonómiák egymáshoz viszonyított helyzetére, rangjára, a Portához való kötődésük 

természetére vonatkozó kutatások az oszmanisztika frekventáltabb területei közé 

tartoznak.595  Ezek egyik fontos tanulságaként megemlíthető, hogy a hódoltatásnak az 

                                                 
594 Az oszmánoknak a közigazgatási rendszer kialakítása során a helyi földrajzi és társadalmi adottságok 
figyelembevételében általánosan megmutatkozó rugalmasságára ld.: Hegyi Klára, A törökök berendezkedése 
meghódított országaikban. Történelmi szemle, 24 (1981):3, 392–404; Ágoston Gábor, Törzsterület és 
végvidék: berendezkedési stratégiák és centralizációs korlátok a 16–17. századi Oszmán Birodalomban. In: 
Fodor Pál–Pálffy Géza–Tóth István György (szerk.), Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Budapest, 2002, 
29–49, különösen: 31–42. A különböző vazallusi struktúrák diplomatikai vizsgálaton alapuló áttekintését ld.: 
Papp Sándor, Muszlim és keresztény közösségek, egyházak és államok autonóm rendszerei az Oszmán 
Birodalomban. Keletkutatás 2011 tavasz, 25–72, különösen: 25–61.  
595 A vazallus állam modellértékű példájának tekintett Raguza helyzetére ld.: Nicolaas H. Biegman, The 
Turco-Ragusan relationship. According to the firmans of Murad III (1575-1595) extant in the State Archives 
of Dubrovnik. The Hague, 1967; továbbá: Suraiya Faroqhi, The Ottoman Empire and the world around it. New 
York, 2007, 75–97.  Valamint az Oszmán Birodalomtól függő autonóm közösségek és államok rendszerező 
összefoglalását lásd Papp Sándor imént hivatkozott írásában (Papp, Muszlim és keresztény közösségek). A 
Porta és a tőle függő helyzetbe kerülő politikai entitások viszonyának vizsgálata esetenként izgalmas, a 
tudományos kereteken túlterjeszkedő vitákat generál. Erre példa a román történetírásban megfigyelhető 
tendencia, amely a két oláh vajdaság kétségbevonhatatlanul alárendelt szerepének szerződéses voltát, kétoldalú 
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oszmánok által alkalmazott gyakorlata bármennyire egyedi és változatos példákkal szolgál 

is, létezik néhány általános kritérium, amellyel a vazallitás minimális feltételei 

jellemezhetők.    

Az iszlám jogon alapuló oszmán politikai felfogás szerint az alávetés legfontosabb 

kifejezője az adófizetés volt. Ezt a birodalom területén élő nem muszlimok (zimmî) 

háztartásonként fizették (cizye), ám jogi természetét tekintve ugyanilyen kötelezettségnek 

tekinthető az oszmán fennhatóság mellett az önkormányzatiság valamely formáját elnyerő 

képződmények (vazallus tartományok vagy a birodalom közigazgatási területén fekvő, 

belső autonómiával bíró egyes városok, például a magyarországi török hódoltságban 

Debrecen és Szolnok) által, általában egy összegben, kollektíve fizetett adó (harac).596 De 

jogi szempontból ide sorolható a Habsburgok által 1606-ig fizetendő – általuk éppen 

annak szimbolikus tartalma miatt csak ajándéknak nevezett – adó, amit az oszmánok a 

sajátjuknak tekintett magyarországi területek birtoklásának fejében vártak Bécstől.  

Az éves adó mértéke szoros összefüggést mutat a Portától való függés minőségével, 

illetőleg az adott exponens politikai megbízhatóságával, de természetesen nem 

feledkezhetünk meg arról, hogy annak számszerű összegét mindenekelőtt a pénzromlás 

üteme is befolyásolta. E tekintetben beszédes, hogy például Erdély esetében az éves adó 

mértéke mindig alacsonyabb volt, mint a szomszédos oláh vajdaságokra kivetett összeg, s 

ez utóbbi kettő közül is a központhoz közelebb fekvő havasalföldire róttak jócskán 

magasabb sarcot.597 Az oszmán uralkodó elitnek a politikai alávetésről alkotott 

pragmatikus sőt, utilitarista felfogását illusztrálja, hogy az adófizetés a behódolásnak 

nemcsak legfontosabb kifejezője volt, hanem olykor minden más érvet felülíró, abszolút 

feltételévé is vált. Az adó megküldése vagy akár a fizetési hajlandóság kifejezése 

legfontosabb és leghatékonyabb érve volt például az 1551-ben Erdélyt kormányzó és 

                                                                                                                                                         
jellegét igyekszik bizonyítani, s az autonóm státusz idealizálásával kimondva vagy kimondatlanul a román 
államiság történeti múltját impozánsabb megvilágításba helyezni, illetve azt a Porta és az európai államok 
közti közjogi kapcsolatokkal egylényegűként beállítani. Vö.: Mihail Guboğlu, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
Boğdan seferi ve zaferi (1538). Belleten 198 (1986), 727–805, különösen 791–793. Továbbá: Viorel Panaite, 
The recayas of the tributary protected principalities in the sixteenth through eighteenth centuries. International 
Journal of Turkish Studies 9 (2003), 79–104. A diskurzus főbb vonulatainak ismertetését és a kritikáját ld.: 
Papp Sándor, Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und 
Siebenbürgen. Eine quellenkritische Untersuchung. Wien, 2003, 137–140, valamint Uő., Keresztény 
vazallusok az Oszmán Birodalom észak-nyugati határainál. Diplomatikai vizsgálat a román vajdák szultáni 
ahdnáméi körül. Aetas 2002/1, 67–96.   
596 A cizye és a harac kifejezések az oszmán terminológiában nem választhatók szét pontosan. Arra, hogy az 
iszlám kezdeti időszakában mégis két különféle szolgáltatásról van szó, ld.: Simon Róbert, A Korán világa. 
Budapest, 1987, 201–203. Vö. Viorel Panaite, The voivodes of the Danubian Principalities – as harâcgüzarlar 
of the Ottoman sultans. International Journal of Turkish Studies 9 (2003), 59–78, különösen 62–64. 
597 A számadatok tekintetében vö. Papp, Muszlim és keresztény közösségek, 45–47, 59.; Cornelius R. Zach, 
Staat und Staatsträger in der Walachei und Moldau im 17. Jahrhundert. München, 1992, 188.  
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Habsburg Ferdinánddal az országegyesítésről tárgyaló Fráter Györgynek, aki egyébként 

Bécs, Isztambul, valamint Izabella királyné közötti idegölő diplomáciai manőverezése 

során szinte minden hitelét elvesztette a Porta előtt.598 

Az adó összegének alakulásában a vazallusnak szavazott bizalom ára csakúgy 

szerepet játszott, mint az engedetlenség felára. Ezt példázza a Habsburgokhoz közeledő, 

ezért 1538-ban büntetőexpedícióval helyéről elmozdított Rares Péter moldvai vajda esete, 

akinek két esztendővel később Szulejmán megbocsátotta hűtlenségét, ám a hadjáratot 

követően Moldva adóját megemelték.599 II. Rákóczi György kudarcba fulladt 

lengyelországi vállalkozása és a Portával való összeütközése nyomán Erdély adóját soha 

nem látott mértékűre, az addigi 15000-ről 40000 aranyra srófolták.  

Az alávetés másik fontos és jellemző kritériuma az alávetett külpolitikai 

szuverenitásának jelentős korlátozása, megszüntetése, vagy legalábbis a Porta 

szempontjainak megfelelő hangolása. Ezt a vonatkozó dokumentumok terminológiájában 

általában a „barátomnak barátja, ellenségemnek ellensége leszel”600 fordulattal 

fogalmazták meg. Ehhez kapcsolódik, hogy a vazallusokat gyakorta figyelmeztették arra 

az általános kötelességükre is, hogy tartományukat kötelesek a külső fenyegetéstől 

megvédeni. Az ilyen értelmű utasítások a legkevésbé sem baráti jó tanácsként, hanem a 

szandzsákbégek, illetőleg a beglerbégek kinevezésekor is hangsúlyozott elvárásokkal 

egybehangzó,601 a birodalom részének tekintett „hűbérrel”, vagy szolgálati birtokkal járó 

hivatali kötelességre figyelmeztető parancsokként értelmezendők.602 A tartomány 

védelmének kötelessége pedig elválaszthatatlanul kapcsolódott a területen élő ráják 

oltalmazásának parancsához,603 amellyel a Porta nemcsak a sajátjának tekintett tartomány, 

                                                 
598 Pach Zsigmond Pál–R. Várkonyi Ágnes (szerk.), Magyarország története 1526–1686, I. Budapest, 1987, 
245–255. 
599 Guboğlu, Boğdan seferi, 802. 
600 Mihai Maxim, L’Empire Ottoman au nord du Danube et l’automomie des Principautés Roumines au XVIe 
siècle. İstanbul, 1999, 27; Panaite, The voivodes, 70-76. A külpolitikai alkalmazkodás kritériumát azonos 
fordulattal fejelezi ki Báthory István erdélyi fejedelem Miksának tett esküjének szövege is. Ld.: Veress Endre 
(szerk.), Báthory István levelezése. Kolozsvár, 1944, I. 115–116.  
601 Dávid Géza, A 16–17. századi oszmán közigazgatás működése: a beglerbégek és szandzsákbégek 
kiválasztása és kinevezése. In: Fodor Pál–Pálffy Géza–Tóth István György (szerk.): Tanulmányok Szakály 
Ferenc emlékére. Budapest, 2002, 111-119, különösen 113. 
602 A Báthory Kristófnak (akkor váradi kapitány, később Erdély vajdája 1576–1581) szóló, 1571. március 28-
án kiadott parancs így fogalmaz: „...nagyúri óhajom, hogy mivel Erdély tartománya teljes mértékben oltalmam 
és védelmem alatt áll, az ellenség háborgatásától mentes legyen.” (... vilayet-i Erdel umumen zıll-i 
himayetümde masun ve mahfuz ve teaddi-i adadan memun olmak murad-i hümayunum olmağın...”) 3 numaralı 
mühimme defteri (966-968 / 1558-1560) <Tıpkıbasım>. Ankara, 1993, 71–72:147. Havasalföldre például: 7 
numaralı mühimme defteri (975–976 / 1567–1569) <Özet – transkripsiyon – indeks>, vol. I. Ankara, 1998, 
325. számú parancs. További hasonlók ugyanott: 319, 324, 327.   
603 Az általános szultáni parancsoktól a beiktató oklevelekig (ahdname) számtalan példa adott. Többek között 
ld. Báthory István erdélyi fejedelem (1575–1594) beiktató levelét, vagy a Márkházi Pál nevére szólót. Közli: 
Papp, Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Vertragsurkunden, 223–225 és 243–245.  
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hanem természetesen a rajta élő adófizetők feletti főségét, tulajdonjogát — ezzel 

értelemszerűen a szultán igazságszolgáltatási jogkörét rájuk vonatkoztatva is — 

deklarálta.  

A hűbéreseknek tekintett autonómiákhoz való viszonyát e két leglényegesebb elv 

mentén alakító oszmán kormányzat utasításaiban rendre hivatkozott korábbi politikai 

jogszokás, vagy hagyomány (kadim, adet) az alávetés egyébként igen homályos jogi 

kereteinek fontos kifejezője volt.604  

E feltételeken túl, a vazallusi státusz interpretálására, fajtáinak tipizálására – nem 

ritkán a nemzeti függetlenség modern kori ideológiájához előzményeket keresendő – 

számos kutatás keretében történtek kísérletek. Noha a vazallus fejedelmek birodalmi 

státuszai közt voltak is intézményekben, diplomáciai ügyvitelben tükröződő 

különbségek,605 az oszmán fennhatóság mértékét az egyes exponensek felett sokkal 

inkább a központ ellenőrző képessége és az aktuális hatalmi, politikai szempontok 

határozták meg, semmint valamiféle kőbe vésett, kanonizált viszonyrendszer. Kétségtelen, 

hogy az alávetett vazallusállamok az autonómia különböző fokain álltak, a függés mértéke 

és összetétele eltérő volt. Valójában az oszmán elit politikai gondolkodásában, 

kommunikációja alpján igen nehéz volna felvázolni a neki hódoló hatalmi tényezők 

pontos rangsorát. Nem érzékelhető lényeges különbség a tartományi kormányzók és a 

belső autonómia különböző szintjeit bíró vazallus fejedelemségek jogállása között.606  

Az oszmán elit politikai gondolkodásának egyik hasonlóképp fontos tükreként nem 

mellőzhetjük a krónikairodalom megemlítését sem. A történeti művek, habár szintén nem 

nyújtanak közvetlen eligazodási lehetőséget a vazallusi struktúrák rendszerében, az ide 

vonatkozó történések, például a vazallusok beiktatásának fontos adatait őrzik. 

Abdurrahman pasa 17. századi krónikája tömören mutatja be a havasalföldi vajda, 

valószínűleg Antonie Popesti beiktatásának jelenetét, amelyben a ceremónia jól ismert 

kellékei mellett a szultán szájába adott szavak fejezik ki a leginkább, hogy az idea szerint 

miben rejlett a kormányzás lényege, illetve, hogy a tisztség adományozója a szultán, 

legyen szó akár vajdáról, akár beglerbégről.   

 

„A tizedik csütörtökön a kaimakám pasa útján a hitetlent (zimmî), aki havasalföld új 

vajdája, kaftánnal és tollforgóval (süpürge) ruházták fel. Amikor az uralkodó színe elé 

                                                 
604 Viorel Panaite, Custom in the 16th–18th  centuries Ottoman-Roumanian relationship. (Starting points for a 
historiographical debate). Revue des Études Sud-est Européennes 31 (1993), 171–185.  
605 Papp, Muszlim és keresztény közösségek, 51–56.  
606 Faroqhi, The Ottoman Empire and the world around it, 76. 



171 

lépett, az igazságos szultán ezekkel a nagyúri figyelmeztető szavakkal fordult az 

említetthez: Neked ajándékozom Havasalföld bégségét de ha azt hallom, hogy a népet 

(reaya) elnyomod és sanyargatod, fejedet veszem.”607 

     

Papp Sándor komparatív vizsgálatokon alapuló kutatásai rávilágítottak arra, hogy az 

oszmánok által létesített vazallusi státuszok közötti eltérések szisztematikus 

feltérképezéséhez, a vazallusi függés rendszerének megértéséhez nélkülözhetetlen az 

alávetett vezetők, fejedelmek beiktatására szolgáló, illetőleg általában az államközi 

kapcsolatokra vonatkozó dokumentumok alapos tartalmi, és főleg, diplomatikai 

elemzése.608 A Porta és alárendeltjei közötti viszonyok összehasonlító vizsgálata, a 

kancellária által kibocsátott dokumentumok típusa, protokolláris keretei, fordulatai adják 

azt a rendszert, amelyben az oszmánoknak a vazallitásról és a vazallusi viszony 

természetéről kialakított képe rekonstruálható. Az ilyen irányú kutatások egyik fontos 

kérdése, hogy a Porta mennyiben tekintette rangban különbnek vagy azonosnak a vazallus 

fejedelmeket az oszmán tartományi kormányzóknál, illetőleg létezett-e valamiféle 

hierarchikus rangsor a vazallus alakulatok között. Papp diplomatikai vizsgálatai során arra 

a következtetésre jutott, hogy az eleinte jelentkező, muszlim és nem muszlim alávetett 

csoportok közötti különbségtétel a 16. századra feloldódott és a vazallus alakulatok 

vezetőit a Porta lényegében saját tartományi kormányzóival megegyező státusú 

főtisztviselőként, szandzsákbégként illetőleg beglerbégként kezelte. A Porta 

kommunikációjában rendszeresen hangsúlyozta, hogy ezen autonóm egységeket a többi 

tartományához hasonlónak tekinti.609 Ugyanakkor zavart okoz, és a vazallusokról alkotott 

koherens kép kialakítását nagyban megnehezíti az a tény is, hogy az oszmán források 

időről-időre meglehetős változatossággal és következetlenséggel használják a 

                                                 
607 Abdurrahman Abdi paşa Vekâyic-nâmesi. Osmanlı Tarihi (1648–1682). Haz.: Fahri Ç. Derin. İstanbul, 
2008, 318. A Hidzsra szerinti 1079. év tizedik szerdája 1668. augusztus 22-re esik. 
608 Az idézett munkákon kívül ld. Dariusz Kołodziejczyk, Ottoman-Turkish diplomatic relations (15th–18th 
century). An annotated edition of cahdnames and other documents. Leiden, 2000.    
609 Gyakran hivatkozott tény, hogy Buda elfoglalását követően Szülejmán szultán mint szandzsákságot bízta a 
Temesvidéket Petrovics Péterre és Erdélyt János Zsigmondra. Szilágyi Sándor (szerk.): Erdélyi országgyűlési 
emlékek történeti bevezetésekkel (Monumenta comitialia regni Transsylvaniae). Budapest, 1976, 78. Vö. Fodor 
Pál, Magyarország és a török hódítás. Budapest, 1991, 111–113; továbbá Minhea Berindei–Gilles Veinstei: 
L’Empire Ottoman et les Pays Roumains 1544–1545. Paris, 1987, 34. és Viorel Panaite, The Ottoman law of 
war and peace. The Ottoman Empire and tribute payers. New York, 2000, 349. A különféle parancsokban a 
vajdaságok és az Erdélyi Fejedelemség többi tartománnyal való azonos jogállását rendszeresen 
nyomatékosították: „országod az én többi jól védett tartományomhoz hasonló lévén…” (vilayet ve memleketün 
sair memalik-i mahrusem gibi olub…) Többek között az MD 3 tartalmaz több utasítást ezzel a formulával. 
Erdélyre vonatkozóan ld. például: 3 numaralı mühimme defteri, 548:1150. Továbbá a rájákra vonatkozó 
kitétellel vö. Panaite, The recayas, 84–85. 
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hűbéreseikre utaló kifejezéseket, jelzőket.610 Ez a sikájet-parancsok esetében is áll: a 

vajdát többször mint egyszerű alattvalót (zimmî), máskor mint vajdát, esetleg „béget” 

emlegetik,611 s ritkán, de előfordul a keresztény monarchákat illető titulusok kíséretében 

(kıdvetü’l-ümerai’l-milletü’l-mesihiye)612 is.  

A diplomáciának egy ennél is szimbolikusabb szelete, azaz a beiktatási procedúra és 

jelvények alapján történő „diplomáciai jelbeszéd” elemzése szintén utat nyithat a 

vazallusok egymáshoz és az oszmán tartományi vezetőkhöz képesti jogállásának 

kutatására. Azonban a beiktatási jelvények magukban és különösen gyűjteményben is 

kevéssé maradtak fenn, így az alávetés kifejezésének e módja alapján nehéz átfogó, 

rendszerezésre alkalmas képet rajzolni a vazallusi státusz mibenlétéről, illetve a vazallus 

fejedelem oszmán hierarchiába való illeszkedésére nézve.613 

Az Oszmán Birodalomban változatos formákban alkalmazott autonómiákra 

vonatkozóan tehát úgy tűnik, nem létezett olyan jogi protokoll, amelynek alapján a 

politikai alávetés jogi mibenléte pontosan definiálható volna, néhány általánosan 

meghatározható feltétel alapján a Porta vazallitásról alkotott politikai felfogása mégis 

körülírható. Az alávetett viszony általános jellemzői az adófizetés, a külpolitikai igazodás, 

illetve az együttműködés követelménye. Az oszmán uralkodó elitnek a vazallitásra 

vonatkozó elképzeléseire vetnek fényt a rendeletekben is többször megfogalmazott 

deklarációk, amelyekben a Porta az autonóm területeket egyértelműen saját birtokának, s 

lakóit saját alattvalóinak tekinti.  

A beiktatási kellékek és ceremónia vizsgálata, illetőleg valamelyest a beiktatás 

dokumentumai is a diplomácia formális, szimbolikus szférájába tartoznak, azok a Porta 

által delegált hatalom jogi alapját, feltételeit rögzítik, azaz elméleti kereteit határozzák 

meg. A szultáni rendeletek sora szolgáltatja a források másik fontos halmazát, amely 

ennek a hatalomnak a gyakorlati korlátait, a kormányzással megbízott vajda – miként az 

oszmán tartományi vezetők – tényleges mozgásterét, gyakorlati funkcióit világítja meg. 

Az MD-k és az SD-k, a birodalom működésének gyakorlatát dokumentáló 

                                                 
610 Panaite, The Ottoman law of war , 343–344. 
611 A havasalföldi vajdát mint címzettet, például: SD 8/208:1000. 
612 XI. István moldvai vajdát (1672–1673) mint kérvényezőt kísérik a „messiási gyülekezet elöljáróinak 
példaképeként” 1672 novemberében. SD 8/110:489; s ugyanígy XII. Radul havasalföldi vajdát (1664–1669) 
1667 márciusában. SD 6/25:102. 
613 János B. Szabó, Insignia of the Transylvanian Princes. Majestas 4 (1996), 85–105, főleg  90–100; és János 
B. Szabó and Péter Erdősi, Ceremonies marking the transfer of power in the Principality of Transylvania in 
East European context. Majestas 11 (2003), 111–160; B. Szabó János–Erdősi Péter, Két világ határán. A 
hatalomátadás szertartásai az erdélyi fejedelemségben. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 4. „Kard és 
koszorú”. Ezer év magyar uralmi és katonai jelképei. 94–97. 
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forráscsoportként közvetlen képet adnak arra vonatkozóan, hogy az államigazgatás 

menetében milyen szereposztásban tevékenykedtek az állam funkcionáriusai és az oszmán 

közigazgatási apparátus szereplői mellett e vazallus elöljárók hogyan működtek közre az 

ügyvitelben, milyen kötelezettségeik voltak, hogyan illeszkedtek a birodalmi hierarchiába.  

Ha az MD-ket vesszük szemügyre, a bennük rögzített bejegyzések a szultáni 

dekrétumok olyan általános körét tartalmazzák, amelyek általában a vazallus fejedelmek 

birodalommal szembeni eseti katonai, politikai, gazdasági kötelezettségeit, feladatait 

érintik (beszolgáltatás, katonai támogatás, hadjáratban való részvétel stb.), azok 

közvetlenül nem tükrözik a címzettek jogállása közötti különbségeket. A Porta utasítást 

adott az adó befizetésére,614 átutazó követ, vagy futár útjának biztosítására (yol hükmi, 

ulak hükmi),615 hadjáratban való részvételre, az oszmán sereg ellátásában való 

szerepvállalásra,616 és esetenként olyan dolgokban is rendelkezett, amelyek általában az 

illető tartomány belügyének számítottak, ám aktuálisan éppen a Porta érdekeibe vágtak. 

Említettük, hogy az MD-k területi vonatkozású feldolgozására számos kísérlet történt, ám 

a SD-k legalább ennyire fontos adatokkal szolgálhatnak a bejegyzésekben szereplő 

vazallusok és a Porta jogviszonyának árnyalásához.  

  Lévén, hogy az SD-k az államigazgatáson belül egy meghatározott területet, azaz 

az igazságszolgáltatás ügyvitelének gyakorlatát világítják meg, rendkívül fontos adatokkal 

szolgálnak az ott előforduló tisztviselők igazságszolgáltatásban betöltött hatáskörére, 

funkciójára vonatkozóan. Az SD-k bejegyzései egyfelől a helyi lakosság, a tartományi 

tisztviselők, másfelől a Porta között közvetlen jogi kapcsolatot valósítanak meg. Amikor 

egy sikájet-parancsban a díván a címzettet, mint a panaszos ügyében helyi szinten eljárni 

hivatott szereplőt a központhoz fellebbező sértett kártalanítására szólítja fel, azzal 

formálisan bekapcsolódik a helyi jogi autoritás és a panaszos fél közötti eljárásba, attól 

függetlenül, hogy a panasztevő közvetlenül, vagy a kádi útján, vagy történetesen éppen a 

kádi ellen fellebbezett-e a legfelsőbb fórumhoz. Mint láthattuk, erre a beavatkozásra a 

birodalmi tanács részéről az oszmán közigazgatás határain belül leggyakrabban a helyi 

kádikon keresztül került sor. A defterek azonban arról árulkodnak, hogy nemcsak az 

oszmán közigazgatás határain belül élő alattvalók élhettek és éltek a Portához való 

fellebbezés jogával, hanem a belső autonómiával rendelkező vazallusállamokban élők, 

                                                 
614 Például: 7 numaralı mühimme defteri, 541–542:1135. Parancs a havasalföldi vajdának az udvari 
méltóságok számára fizetendő szokásos illeték (vergi) megfizetésére.  
615 Az ilyen típusú utasítások közül egy: 7 numaralı mühimme defteri, 539:1129.  
616 Például: 5 numaralı mühimme defteri (973 / 1565–1566) <Tıpkıbasım>. Ankara, 1994, 241:592.  
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muszlimok avagy nem muszlimok is, akiket – mint láthattuk, felsőbbségét ezzel is 

kifejezve – a Porta saját alattvalóinak tekintett.  

Ezen a ponton azonban szembeötlő különbséget tapasztalunk a moldvai, havasalföldi 

vajda és az erdélyi fejedelem szerepe között. Előbbiek ugyanis – a többi vazallus 

képződmény vezetőivel ellentétben – gyakori megszólítottjai a 17. század második felében 

kelt sikájet-parancsoknak, miközben eddig egyetlen olyan rendeletre sem sikerült 

bukkannom, amely a – két román vazallussal gyakorta egy lapon emlegetett – erdélyi 

fejedelmet vonná be az ő fennhatósága alá tartozó személyeket érintő jogorvoslati 

ügyekbe.617 Nem bizonyítható, hogy e jelenség hátterében a Portának a vazallusok közti 

tudatos megkülönböztetésére utaló politikai felfogása állna, azonban egyértelmű, hogy az 

SD-k által dokumentált, 17. század derekától kezdődő igazságszolgáltatási gyakorlatban a 

birodalmi tanács éppúgy elfogadott fellebbezési fóruma volt a moldvai és havasalföldi 

lakosságnak, sőt, maguknak a vajdáknak is, mint az oszmán közigazgatás határain belül 

élő alattvalóknak, és a jelek szerint ezzel a lehetőségükkel a Porta vazallusai közül az 

erdélyiek nem, csak az oláh fejedelemségek területén lakók éltek.  

Az SD-kben előforduló panasztételeket földrajzi bontásban vizsgálva az is 

megállapítható, hogy az oszmán közigazgatás határain belülre eső ügyeken kívül csak a 

moldvai és havasalföldi vajdaság illetékességi körébe tartozó esetek szerepelnek mérhető 

aránnyal, miközben más, hasonló autonóm képződmények lakói – a nagyobbak közül 

vegyük akár a Krími Kánságot, akár az Erdélyi Fejedelemséget – nem fordulnak elő a 

panaszbeadványok nyomán kelt rendeletek érintettjei között. A Porta tehát az 

igazságszolgáltatás területén némely jogsérelem esetén beavatkozott a két vajdaság 

„belügyeibe”, minthogy a vajdák felett álló jogorvoslati fórumként funkcionált. A két oláh 

vajdaságot illető dekrétumok számbeli fölénye önmagában magyarázható volna földrajzi 

okokkal is, ám az, hogy az erdélyi fejedelem és alattvalók teljes mértékben hiányoznak a 

17. századi SD-k lapjairól, erősen elgondolkodtató.  

Véleményem szerint mindez nem jelenti azt, hogy az erdélyieknek ne lett volna elvi 

lehetőségük arra, hogy egyéni gondjukkal-bajukkal közvetlenül a Portához forduljanak 

panaszt tenni, vagy vizsgálatot kérni. Az, hogy ez nem vált általános gyakorlattá, egyrészt 

a vajdaságokéhoz képest fejlettebb erdélyi bíráskodási rendszernek köszönhető, s részben 

                                                 
617 Az egyetlen fellelt, erdélyi beadványra írt parancs II. Rákóczi György fejedelem portai képviselőjének 
(kapu kethüdası) kérvénye nyomán a fejedelem Isztambulból Erdélybe készülő hét embere számára kiállított 
menlevél 1654 utolsó napjaiból. SD 4/437. A beterjesztő feltehetőleg Thordai Ferenc, a posztot 1652 
októberétől 1654 januárjáig betöltő Sebesi Ferenc utóda. Erdélyi országgyűlési emlékek. XI. 1649–1658. 
Budapest, 1886, 185–186.Vö. Horn Ildikó, Tündérország útvesztői. Tanulmányok Erdély történelméhez. 
Budapest, 2005, 271. 
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ezzel összefüggésben annak is, hogy a Portához való fellebbezés így nem honosodott meg 

az erdélyi bíráskodás kultúrájában.618 A törökhöz való folyamodás Erdélyben is elítélendő 

magatartásnak számított,619 illetve, az erdélyi népesség belső konfliktusai közepette is 

teljesen idegen hatalomnak tekintette a Portát, és ódzkodott attól, hogy adott esetben 

mégoly kilátástalan ügyeit a szultáni tanács elé vigye. Mindezek mögött összetett okok, 

mindenekelőtt az eltérő hagyományok és az erdélyiek valamint az ortodox oláhok eltérő 

egyházi-kulturális kötődése rejlik: Erdély helyzetével szemben Moldva és Havasalföld 

konstantinápolyi orientációja a bizánci időkig megy vissza.620   

A két oláh vajdának a többi autonómia vezetőjétől eltérő, esetenként kiugróan 

gyakori szereplése az SD-k lapjain arra ösztönöz, hogy a szultáni tanácshoz való 

fellebbezés mechanizmusán keresztül kísérletet tegyünk e két török exponens közjogi 

szerepének vizsgálatára. Az alábbiakban a moldvai és a havasalföldi vajdának az oszmán 

tartományi jogszolgáltatási rendszerbe való formális integrálódását és a panaszos 

ügyekben a vajdákra háruló feladatokat kísérlem meg jellemezni. 

 

5.1.2 Moldva és Havasalföld helye az SD-kben 
 

Balkáni terjeszkedése során fennhatóságát a 14. század végére a Duna vonaláig 

kiterjesztő Oszmán Birodalom 1394-ben tette adófizetőjévé Mircea havasalföldi 

fejedelmet. Moldva hivatalosan 1455-től vált a Porta vazallusává, habár adatolható, hogy 

korábban is fizetett adót a törököknek. A birodalom északi peremvidékén fekvő Moldva a 

18. századig a szomszédos Lengyel Királyság és a török befolyási övezet között 

manőverezett, az oszmánoknak rendszeresen számolniuk kellett a lengyel hatalmi 

törekvések kihívásával. Havasalföld a központhoz közelebb, az oszmán közigazgatás alá 

tartozó területek szomszédjaként ellenőrizhetőbb hűbérese volt a szultánnak. A vajdák 

időnkénti ingadozása, a lengyel szövetségben a kelet-balkáni területeket fenyegető 

kozákok akciói nemcsak komoly destabilizációs veszélyt, hanem az innen származó 

                                                 
618 Az erdélyi bíráskodási gyakorlatra vonatkozóan ld.: Trócsányi Zsolt, Erdély központi kormányzata. 
Budapest 1980, 57–58, 245–249. És Uő., Törvényalkotás az Erdélyi fejedelemségben. Budapest, 2005, 235–
240, 245–275.  
619 Legalábbis a főhatalom ellen a török segítségéért folyamodók elleni törvények ezt a szemléletet tükrözik. 
Erre utal, hogy a „török földre csatázók” megnevezésel a „törökösségnek” külön kategóriáját jelölték meg. Vö. 
Trócsányi, Törvényalkotás, 245. 
620 Ágoston Gábor–Oborni Teréz, A tizenhetedik század története. Budapest, 2000, 44–49. Illetve Erdély, a 
román vajdaságok és a Porta politikai kapcsolattartásában kialakult gyakorlatra vonatkozóan Jakó Klára, 
Moldva és Havasalfölde szerepe Erdély portai kapcsolataiban. In: Ács Pál–Székely Júlia (szerk.): Identitás és 
kultúra a török hódoltság korában. Budapest, 2012, 140–157. 
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gabona és egyéb árucikkek utánpótlása miatt gazdasági kockázatot is jelentettek a 

birodalom számára.621 Ezért merült fel a fejedelemségek megszállása és integrálása a 

birodalomba, amely elképzelés azonban végül sohasem valósult meg.  

A vajdák mint megszólított tisztségviselők tekintetében a korábban már alkalmazott 

statisztikai módszert követve a két vajdának címzett rendeleteket hat defter alapján 

tanulmányozom. A kiválasztott regiszterek a BOA-ban őrzött „MD 92”, az SD 8, a bécsi, 

illetőleg a drezdai defter valamint az ugyancsak a BOA állományából való SD25 és SD 

31. A két vajdának címzett parancsok mennyiségét tekintve a hat defter között jelentős 

különbségek figyelhetők meg: 

 

 Havasalföld Moldva 

„MD 92” (1656–1658) - - 

SD 8 (1672–1673) 36 17 

Cod. mixt. 683 (1675) 12 - 

Eb 372 (1680–1681) 9 3 

SD 25 (1697) 1 - 

SD 31 (1699-1700) 1 - 

 

 

A mintaként vett defterek között a két vajdasággal kapcsolatos sikájet-bejegyzések 

megoszlása meglehetősen egyenetlen: időnként viszonylag gyakran, máskor egyáltalán 

nem tűnnek elő vajdáknak szóló rendeletmásolatok. Az adatokra pillantást vetve 

szembeötlik, hogy a Portához közelebb fekvő déli tartomány, Havasalföld mindegyik 

időmetszetben gyakrabban fordul elő a defterekben. Ezen kívül a vajdaságok 

reprezentáltsága szoros összefüggést mutat a dívántól való távolsággal, amelyet különösen 

a területükön áthaladó kamenyec-podolszkiji hadjárat során vezetett SD 8 példája jelez. A 

két vajdának címzett parancsok kiugró mennyisége nemcsak a hadával átvonuló nagyvezír 

tanácsának könnyebb megközelíthetőségével, hanem még inkább a hadjárat során 

törvényszerűen megsokasodó, panaszra okot adó esetek felgyülemlésével is 

magyarázható. Mindez egybecseng a címzetteknek a központtól való távolsága és 

előfordulásuk gyakorisága közti összefüggésre vonatkozó korábbi megállapításunkkal.  

                                                 
621 A vajdaságok és a Porta kapcsolatának 17. századi áttekintését ld. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı tarihi, 
III./2, Ankara, 1954, 82–101. 
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5.1.3 Győztes hadsereg vesztes vitézei. Panaszok a kamenyec-podolszkiji hadjárat 
idejéből.  

 

A két vazallusnak címzett rendeletek kiemelkedő mennyisége miatt érdemes külön 

figyelmet szentelnünk az SD 8-nak. A két vajdának címzett rendeletek számának 

megugrása azzal magyarázható, hogy a defter keletkezése részben egybeesett a kamanyec-

podolszkiji szultáni hadjárattal, amelynek során Havasalföld és Moldva az oszmánok 

támogatójaként, országuk peremvidéke pedig az oszmán haderő felvonulási – és 

visszavonulási – területeként szolgált. Az 1672. évi hadjárat, amely Európában az 

oszmánok utolsó nagyobb területi gyarapodással járó vállalkozása volt, a nyugat-ukrajnai 

térség biztosítását célozta a lengyel-litván államszövetséggel szemben, valamint az 1669 

óta az oszmánok protektorátusa alá tartozó Dorosenko hetman kozákjaival való 

kapcsolattartás megerősítését és közvetve a két oláh fejedelemség feletti ellenőrzés 

megszilárdítását. Az oszmánok ezt megelőzően utoljára 1621-ben indítottak katonai 

expedíciót ebbe a térségbe, akkor a moldvai török pozíciókat fenyegető lengyel 

beavatkozás okán szánták el magukat a közbelépésre, ám Hotin erődje alatt végül 

kudarcot vallottak. Mindkét vállalkozásban a szultán személyesen vett részt, ami Nagy 

Szulejmán regnálása óta ritkaságszámba ment.622 A nagyszabású akció a Köprülü-

nagyvezírek által fémjelzett, a peremvidék vazallusaival szemben szigorúbb és a 

szomszédos országokkal szemben agresszívebb külpolitikai vállalkozások sorába 

illeszkedett.623  

Az oszmán fősereg 1672 májusában indult el Isztambulból, az Edirne – Ajdosz – 

Babadag624 útvonalat követve haladtak Iszakcsiig,625 ahol átkeltek a Dunán. Ezt követően 

                                                 
622 IV. Murád (1623–1640) nevezetes keleti hadjárata, amelynek során 1639-ben visszafoglalta a perzsáktól 
Bagdadot, a harmadik példa ebben a században, amikor az uralkodó a harcos szultán imázsát felelevenítendő 
személyesen állt a had élére.   
623 A Köprülü-korszak új fejezetet nyitott az oszmán külpolitikában. Az ambíciózus katonai vállalkozásokat 
eleinte siker koronázta. Az önjáróvá váló, lengyel trónra aspiráló II. Rákóczi György erdélyi fejedelem elleni 
büntető expedíció 1659-ben, az ennek nyomán beavatkozó Habsburgok elleni hadjárat 1663–64-ben relatív 
sikereket és területi gyarapodást hozott (Újvári vilajet). Elhúzódó harcok árán az oszmánok ugyancsak diadalt 
arattak a Földközi-Tenger keleti medencéjében, ahol majdnem negyedszázad erőfeszítései után 1669-ben 
birtokba vették Kréta szigetét. A legnagyobb területszerzéssel járó, utolsó sikeres hadjárat eredményeképp a 
Porta stratégiai pozícióra tett szert, amellyel megszilárdította a Moldva, Havasalföld, Erdély és a Krími 
Kánság, valamint a rövid életű Dorosenko-féle kozák hűbéresek feletti ellenőrzést. Az 1683. évi újabb, ezúttal 
katasztrofális végeredménnyel záruló bécsi hadjárat fényében azonban az addigi fegyvertények hamarosan 
gyorsan múló ábrándképnek bizonyultak.    
624 Ma Ajtos (Bulgária) és Babadag (Románia). 
625 Ma Isaccea (Románia). 
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a Szeret folyó völgyében, Tutorát érintve626 igyekeztek tovább úticéljuk felé.627 

Kamenyec várát 1672. augusztus 18-án zárták ostromgyűrűbe, és augusztus 27-én el is 

foglalták a Dorosenko kozák hetman (1627 k.–1698) és a Szelim Giráj (ur. 1671–1704 

több megszakítással) krími kán által támogatott oszmán csapatok. A birtokba vett 

területen Kamenyec-Podolszkij központtal négy szandzsákból álló vilájetet (Kamaniçe) 

hoztak létre.628 A szultáni sereg a szokásos módon a felvonuláshoz képest 

rendezetlenebbül vonult vissza, kisebb kontingensek leszakadtak, illetve a tartományi 

tisztviselők, tímár-birtokosok közül ki-ki a saját birtoka felé vette az irányt s levált a 

fővárosba visszaigyekvő csapattörzsről. 

A kamenyeci hadjárat időszakából sajnálatos módon nem maradt fenn MD, ami 

betekintést nyújthatna e jelentős hadi vállalkozás előkészületeibe, s megvilágíthatná a 

mozgósításnak, a sereg ellátásának, utánpótlásának részleteit. Éppen ezért az expedíció 

idején kiadott dekrétumokat tartalmazó SD 8 különlegesen értékes forrás, mert noha a 

hadjárat történetét nem a szervezés, illetve a katonai cselekmények oldaláról világítja 

meg, a történések egyes mozzanatait a résztvevő individuumok oldaláról, azok 

konfliktusain keresztül villantja fel, s értékes adatokat őriz a katonai vállalkozás során, 

illetőleg után az egyént érő sérelmekre, kihívásokra vonatkozóan.  

Az SD 8-at a hidzsra szerint 1083 kezdetétől, azaz 1672. május elejétől kezdték el 

vezetni, tehát néhány nappal IV. Mehmed szultán táborba szállását követően.629 Bár az 

első fólió tetején olvasható utólagos bejegyzés a deftert tábori jegyzőkönyvnek (defter-i 

şikayet-i ordu) nevezi, az első parancsok még olyan beadványokra hivatkoznak, amelyek 

nem a tábori dívánhoz érkeztek. A hadjáratot megjárt jegyzőkönyvben az utolsó parancs, 

amely még a táborba befutott beadványra reagál, 1672. november végén (1083. sábán 

hónap első harmadában) kelt,630 amikor a visszavonuló, az egyre zordabb időjárástól 

szenvedő sereg már átkelt a Dunán.631   

Az SD 8-ban a szultáni haderő felvonulásának első napjaitól kezdve, jóval a had 

feloszlása után, 1673 májusának végéig (1084. szafer hó közepéig) vezették a nagyvezírrel 

együtt haladó tanácsba benyújtott panaszos ügyekben kelt rendeleteket. A Havasalföld és 

                                                 
626 Vekâyicnâme, 372. 
627 Az oszmán haderő állomáshelyeinek (menzil) lajstromát – amely sajnálatosan nélkülözi az egyes 
helyszínek azonosítását – lásd: Mehmet İnbaşı, Ukrayna’da Osmanlılar. Kamaniçe seferi ve organizasyonu 
(1672). İstanbul, 2004, 60–61; 361.   
628 Uo. 200–203. Az új tartomány török birtokösszeírását kiadta: Dariusz Kołodziejczyk, The Ottoman survey 
of Podolia (ca. 1681): Defter-i mufassal-i eyalet-i Kamaniçe. Cambridge, 2004. 
629 A szultán 1672. április 30-án érkezett a csukur-csajiri táborba. Vekâyic-nâme, 359.  
630 SD 8/110:490. 
631 Vekâyic-nâme, 404–405.  
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Moldva keleti határvidékén átvonuló szultáni sereg az azzal járó kellemetlenségek mellett 

a helybelieknek különféle lehetőségeket is jelentett. Az átvonuló hadak jelentős 

keresletnövekedést támasztottak az élelmiszerek és egyéb, a hadsereg ellátásához 

szükséges termékek piacán,632 majd a visszavonulás során a kisebb csoportok, vagy csak 

néhány kísérővel vonuló tisztviselők, katonák kedvelt célpontjaivá váltak nemcsak a 

rablóbandáknak, hanem egy-egy merészebb helyi lakosnak is, aki ügyes szervezéssel 

kiforgathatta az általa elszállásolt törököt zsákmányából, sőt, akár rabjait is elvehette. A 

visszavonulókat megkárosító helyiek elleni panaszok az SD 8 legjellemzőbb, 

leggyakoribb esetei közé tartoznak.  

  

A díván elé kerülő, illetve itt a vajdák bevonásával kezelt ügyek tekintélyes hányada 

az átvonuló török had katonáinak helyieket terhelő panaszaira reflektál. Az SD 8-ban a 

havasalföldi vajdának címzett 35 közül 10 parancs kelt a hadjáratról visszavonulók ellen a 

helybéliek által elkövetett cselekmények következtében. Az ilyen esetek egytől-egyig a 

győzelmes had visszavonulásának időszakában történtek, az azokra fényt derítő 

bejegyzések azonban már a sereg hazatérte után keletkeztek, 1672 utolsó napjaitól633 

kezdve 1673 májusáig634 fordulnak elő a defterben.  

Az egyik panasztevő, Hadzsi Haszan, aki feltételezhetően katona volt, azért fordult a 

Portához, mert amikor Kamenyecből visszatérőben egy Jalomica (Lonca) folyó partján 

fekvő faluban635 századosának sógora (enişte) vendégül látta őt, néhány falubéli az éj 

leple alatt fegyverrel támadta meg, megverte, élelmét, rabszolgáját elvette. Ő maga is csak 

nagy nehezen menekült meg.636 A parancsban felszólítják a vajdát az elkövetők 

kézrekerítésére, az elrabolt javak visszaszolgáltatására. 

Egy másik szerencsétlenül járt katonát, Abdurrahmant szintén az éj közepén 

támadott meg hat név szerint is említett helybéli (zimmî) 12 haramiával (haydud eşkıyası) 

szövetkezve. A támadás helyszínéről közelebbit nem tudunk. Először a nála lévő élelmet 

vették el, majd megkötözték és 650 oroszlános garast (esedî guruş)637 követeltek 

                                                 
632 İnbaşı, Ukrayna’da Osmanlılar, 230–231, és Bogdan Murgescu, The Ottoman military demand and the 
Romanian market. A case study: 1972. Revue des Études Sud-Est Européennes 25 (1987): 4, 305–313. 
633 Az első ilyen jellegű, egy hazaútján Bukarestben örökös nélkül meghalt janicsár széthordott hagyatéka 
miatt kelt parancsot 1083. ramazán hó első dekádjára dátumozták.  SD 8/168:791. 
634 Egy moldvaiak által kirabolt csaus esete. SD 8/489:2382. 
635 Ez az adat arra utal, hogy a károsult vitéz a fősereg útvonalától eltérően nyugatabbra vonult hazafelé.  
636 SD 8/208:1000. 
637 A holland eredetű oroszlános ezüstpénznek (vö. a korábbi jegyzettel) a vajdaságokra vonatkozó 
parancsokban tapasztalható feltűnő gyakorisága a pénz itteni elterjedtségének kétségtelen bizonyítéka. 
Népszerűségére a pénz utóéletét jelző érdekes tény is emlékeztet: az „oroszlán” szónak a román és a bolgár 
valuta nevében – leu; lev – való továbbélése.   
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váltságdíjként, amit meg is kaptak. Az ügy kivizsgálására egy bosztandzsit neveztek ki, 

aki Bukarestben az elkövetők közül hetet felkutatott és a muszlim törvényszéken 

bizonyította rájuk tettüket, majd az elrabolt értékek (a sértettől elvett lovak, fegyverek és 

pénz) egy része is előkerült.638  

Hat halálos áldozata volt egy másik rablótámadásnak, amelyről egy bizonyos 

Ahmed másodmagával benyújtott panasza tudósít. Egy havasalföldi bojár emberei 

útitársai voltak azoknak a törököknek, akiket végül kiraboltak és akik közül hat személyt 

meggyilkoltak. A túlélő panaszosok először Kaplan pasának, az oszmán csapatok egyik 

vezérének639 jelentették az ügyet, aki kézrekerítette és fogságba vetette a támadókat. A 

parancsban elrendelik, hogy a beterjesztő kérésére a vádlottakat küldjék a díván elé.640 

A frontról visszatérők közül egy Üvejsz nevű janicsár csaust még Jászvásáron (Iaşi) 

leptek meg szálláshelyén. Az éjjeli támadás során mindenét elvették. Üvejszünket az 

elkövetők után tudakozódva a szálak a havasalföldi Buzába (Bodzavásár, Buzău) vezették. 

Ennyi derül ki abból a rendeletből, amelyben a Porta a havasalföldi vajdát az elrabolt 

tulajdon visszaszolgáltatására, illetve – arra az esetre, ha azok a törvény előtt kívánják 

védeni magukat – a támadóknak a gyurgyevói kádihoz való küldésére utasítja.641 

Ugyancsak Buza közelében járt pórul Ahmed és Hadzsi Bekir. Őket két bojár és azok öt 

embere tartóztatta fel, s noha állításuk szerint a foglyok után járó ötödöt már megfizették, 

a támadók most újra követelték tőlük. Négy foglyukon kívül öszvéreiktől, lovaiktól, 

felszerelésüktől is megfosztották a visszavonulókat. A vajda az előbbihez hasonló 

parancsot kapott.642  

A boszniai tímár-defterdárnak, Musztafának sem sikerült felhőtlenül a hazaútja. Őt 

magát ugyan nem érte atrocitás, de a visszavonulás során, miután Jászvásár környékén 

néhány emberét előreküldte a rabokkal, azoktól Focşani városában a helybéliek 

eltulajdonították két rabnőjét és egy rabszolgáját.643 

Nagy valószínűséggel kétszer szerepel a parancsok lajstromában ugyanannak az 

Ahmed nevű janicsárnak az ügye, akitől az ellenség soraiból ejtett foglyait (harbî 

kefereden ahz eyledüği bir abd ve esirin) egy havasalföldi településen vették el az ottani 

                                                 
638 SD 8/221:1062. 
639 Kaplan Musztafa pasa Aleppó vezíri rangú kormányzójaként vett részt a hadjáratban. A Kamenyec-
Podolszkij bevételét követő hadműveletek során a lengyel főhadiszállás, Lvov ostromával bízták meg, erre 
azonban az időközben megkötött fegyverszünet miatt már nem került sor. A hadjáratról visszavonulóban 
Dijárbekir beglerbégjének nevezték ki. Vekâyicnâme, 377–378, 427. İnbaşı, Ukrayna’da Osmanlılar, 169–171.  
640 SD 8/223:1073. 
641 SD 8/233:1121. 
642 SD 8/109:485. Az 1672 szeptemberében iktatott rendelet „Ligureszku vajda” nevére szól. 
643 SD 8/340:1653. 
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bojárok. Ahmed janicsár kezében már bírósági végzés (hüccet-i şeriye) is volt, amelyet 

aztán szultáni parancsban megerősítettek, felszólítva a vajdát, hogy a károsult 

követelésére tekintettel szolgáltassa vissza neki szerzeményét.644 A második, mindössze 

egy-két héttel ezt követően kiadott parancsban ugyancsak Ahmed nevű janicsár szerepel, 

akinek – ezúttal – négy rabra szóló követelése van immár két bojárral szemben.645 

Sajnálatos, hogy mint általában, úgy ennek az esetnek sem ismerhetjük meg a többi 

részletét, így legfeljebb csak találgathatunk, hogy a keresztény havasalföldi nemesek mit 

kezdtek (vagy kezdtek volna) az oszmán katonáktól elvett keresztény foglyokkal. 

Egy hagyatékkal kapcsolatos ügy elhúzódása arra vet fényt, hogy egy-egy eset 

felderítése a központ és a vajdák közötti csatornák útvesztőjében igen nehézkes volt. A 

hadjáratról hazatérőben, Bukarestben két, örökös nélkül elhunyt janicsár (csak a Haszan 

nevűt említik név szerint) vagyonára valaki illetéktelenül rátette a kezét, amit a 

kötelességtudó kincstári biztos (beytü’l-mal emini) jelentett a Portának. A díván ekkor, 

azaz 1673. január végén646 utasította a vajdát, hogy a javak visszaszolgáltatásáról 

intézkedjék. Erős a gyanú, hogy egy későbbi, 1673. május elején647 kelt parancs 

ugyanennek az esetnek a folyománya. Ennek előzméánye egy másik beadvány, a pasa 

rangot viselő Abrurrahman janicsár aga kérvénye nyomán bocsátották ki. Ebben a Porta 

ismét hangsúlyozza, hogy az örökös nélkül elhunyt katonák tulajdona a kincstárt illeti és 

név szerint két janicsár, Hüszejn648 és Mehmed hagyatékáról van szó, de az eset immár 

egy Bukarest melletti faluban elhalálozott további névtelen janicsár közlegény 

hagyatékára is kiterjed. A vajda a parancs értelmében a Porta által megbízott (mübaşir) 

csausnak köteles volt átadni az elhunytak hagyatéki tárgyait. Ha a két ügy lényegi 

egyezése alapján és kisebb tartalmi eltérésüket az írnok pontatlanságának betudva 

helyesen feltételezzük, hogy ugyanarról az esetről van szó, akkor megállapítható, hogy a 

hagyaték kézrekerítését az első parancstól számítva több mint három hónapig nem sikerült 

elérniük. A portai megbízott kinevezésével láthatóan hatékonyabb módon törekedtek az 

elhúzódó ügy végére pontot tenni, bár további adatok hiányában nem vehető biztosra, 

hogy kinevezett a portai megbízott végül sikerrel járt el.    

                                                 
644 SD 8/363:1770, kelt 1673. április derekán. 
645 SD 8/380:1875, kelt 1673 április végén. Az írnok itt – nyilván megszokásból – elírta az évszámot. A 
defterben az írnok szabadon hagyta a bojárok nevének helyét, talán az eredeti parancsban név szerint is 
szerepelhettek.  
646 A Hidzsra szerint 1083. sevvál hó első dekádájban. SD 8/168:791. 
647 A Hidzsra szerint 1084. muharrem hó középső dekádjában. SD 8/380:1875.  
648 Elképzelhető, hogy az előző bejegyzésben tévesen rögzítették a Haszan névalakot, vagy éppen ebben a 
Hüszejn formát.  
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A kivételes alkalomnak számító szultáni hadjárat során előtérbe kerülő és a díván elé 

tárt panaszok közt kiemelkedő jogsértések azt mutatják, hogy a vazallustól megkívánt 

együttműködés és vendéglátás nem érvényesült maradéktalanul. Mint ahogyan közvetlen 

kényszer hiányában a vajdák, úgy alkalmasint alattvalóik is szembefordultak uraikkal, ha 

rövid távú érdekeik azt kívánták. Ugyan a defterben megörökített példák számát tekintve 

nem beszélhetünk kifejezetten tömeges jelenségről, a vajdaságokra vonatkozó és 

viszonylag szűk időmetszetben jelentős arányban előforduló ilyen „balesetek” alapján 

egyértelmű, hogy a visszavonuló seregtől különvált, gazdag zsákmánnyal hazafelé tartó 

oszmán katonák irányában a román lakosság nem garantálta a bajtársi lojalitást és 

lehetőséget látott a védtelennek vélt vitézek kifosztásában. Az egyedül, illetve szerényebb 

kísérettel vonuló törökök számára kifejezetten veszélyes terület volt Havasalföld és 

Moldva útjain járni, ahol nemcsak a rablóbandák, hanem alkalmasint a szállást adó 

helyiek, falusiak vagy éppen bojárok is kiszolgáltatott idegenként bántak el velük. A 

dokumentumok többsége arra enged következtetni, hogy a katonákat ért támadásokat 

komolyan vették és különös figyelmet szenteltek az ilyen esetek kivizsgálásának, a 

tettesek kézre kerítésének és megbüntetésének. Több parancs szövege arra utal, hogy a 

szóban forgó ügy felderítésében előzőleg jelentős, eredményes lépések történtek.  

Mint megállapítottuk, az 1672. évi hadjárat során előforduló, havasalföldi 

vonatkozású ügyek többsége az oszmán hadsereg emberei illetve javaik ellen végrehajtott 

rablótámadások miatt keletkeztek, azonban az ilyen típusú ügyek korántsem korlátozódtak 

csupán a hadjárathoz hasonló időszakos eseményekre. Több bejegyzés tanúskodik arról, 

hogy a Havasalföldön garázdálkodó haramiák folyamatos fenyegetést jelentettek az 

átutazók számára. Így például a vidini Szülejmánije dzsámi imámja, bizonyos Szejjid 

Mehmed 1688 őszén vált rablótámadás áldozatává.649 

A vajdaságra nemcsak az 1672-es hadjárat során, hanem aztán az új tartomány, 

Kamenyec-Podolszkij ellátásában is fontos feladatokat rótt a Porta. A vár élelemellátását a 

jelek szerint nem sikerült kifogástalanul teljesítenie Havasalföldnek: az aratási hulladékkal 

(haşak) szennyezett silány gabonaszállítmány miatt a várban állomásozó janicsárok 

fellázadtak. A szultáni tanács az árulásért (ihanet) a Kantakuzénosz Serban (1678–1688) 

vajdát távollétében helyettesítő három bojárt tette felelőssé. A Porta 1680 márciusában 

                                                 
649 SD 12/17:83. Az 1688. október végén kelt parancs a vajdát az elrabolt javak visszaszolgáltatására szólítja 
fel. 
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kelt szigorú parancsa értelmében a vajdának ki kellett adnia embereit az értük küldött 

megbízottnak (mübaşir), aki Isztambulba kísérte őket.650  

  

5.1.4 A moldvai és a havasalföldi alattvalók a sikájet-parancsok fényében 
 

Az 1672. évi oszmán hadjárat idején, kiváltképp a területükön esett incidensek miatt 

a vajdák különös gyakorisággal forogtak a díván-írnokok tollhegyén, azonban vizsgált 

korszakunkban, a 17. század második felében időről-időre más alkalmakkor is szerepelnek 

a panaszokkal összefüggésben hozzájuk intézett parancsok megszólítottjaiként, vagy 

éppen érintettjeiként. A továbbiakban a moldvai és havasalföldi parancsokat a vajdák 

bennük játszott szerepéből kiindulva veszem górcső alá, s a kiválasztott defterekből651 vett 

minták mellett további 17. századi SD-kből kiszemelt parancsokra is támaszkodom, 

illetőleg más havasalföldi-moldvai vonatkozású, de oszmán tisztviselőknek szóló 

rendeletekre is hivatkozom. 

A nekik küldött utasításokban a vajdák három relációban jelennek meg. 1. a Porta 

területileg illetékes végrehajtójaként, (körözöttek, szökevények felkutatása, kiadatása; 

tartozás, illetéktelenül birtokolt javak visszaszolgáltatásának biztosítása; vádlottak 

beidéztetése a kádihoz), 2. vádlottként, 3. panaszosként.652 E tekintetben nem különböztek 

az oszmán tartományi tisztviselőktől, hiszen olykor kádik, beglerbégek is mindhárom 

összefüggésben előfordulnak a defterek lapjain. Több példa mutatja, hogy minden oszmán 

alattvalóhoz hasonlóan, a vajdák és családjuk az őket érintő személyes ügyekben, vitákban 

az oszmán birodalmi tanács előtt feleltek, ami nemhogy kizárja a vajda szuverenitását, de 

a Portához fűződő közjogi viszonyának állítólagos kölcsönösségét is határozottan cáfolja.     

 

5.1.4.1  A vajda mint közigazgatási szereplő 

 

A két oláh vajdának címzett parancsok arra utalnak, hogy Havasalföld és Moldva 

vezetői a sikájet-parancsokban megszólított oszmán tisztségviselőkhöz hasonló funkciót 

töltöttek be a panaszos ügyek vonatkozásában: a kérvényező helyszíni kártalanítására, 

ügyének kivizsgálására, szökésben lévő vádlottak előállítására kaptak általános 

                                                 
650 Eb 372/296:2. 
651 Vö. a fenti táblázattal. 
652 A vajdák által benyújtott kérelmek esetében a parancsot sokszor nem maga a vajda, hanem az adott ügy 
kezelésében illetékes kádi kapta. 
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parancsokat. A nekik kiadott utasításokból körvonalazható feladatkörüknek azonban volt 

egy sajátságos oldala is: a területükön élő nem muszlim lakosság (zimmî) által a Portához 

felterjesztett peres ügyek rendezését saját hatáskörben voltak kötelesek ellátni, ám a többi 

esetben, a közeli kádi hivatalokkal való együttműködésre voltak utalva. A nekik szóló 

rendeletek egy részében a helyi nem muszlim lakosság peres ügyeinek helyben történő 

elsimítására szólítják fel a vajdákat, de rendszeresen azzal a kitétellel, hogy a helyi 

jogorvoslat kivitelezhetetlensége esetén az egyik vagy mindkét felet valamelyik közeli 

kádihoz küldjék. Ez a bejegyzésekben többször visszaköszönő eljárási gyakorlat mutatja, 

hogy a központ által felügyelt igazságszolgáltatási rendszerben a vajdák korlátozott 

jogkörrel bírtak, amelyet a muszlim érintettek vonatkozásában muszlim jogi 

autoritásokként a kádi hivatalok egészítettek ki. A bejegyzések tanúsága szerint 

gyakorlatilag minden fellebbviteli ügy esetén – leszámítva a díván elé irányított eseteket – 

az ibraili (Brăila) és gyurgyevói (Yerköyü, ma Giurgiu) kádik voltak a vajdák és a 

hozzájuk tartozó peres ügyek közvetlen jogi felügyelői.653 Szerencsénkre rendelkezésre áll 

egy parancs, amelynek expositiójában a moldvai bojárok saját védelmükben érvelve, egy 

jogsérelem kapcsán pontosan leírták a vajdáknak a jogorvoslati eljárásban betöltött 

szerepét: „...régi szokás, hogy ha egy moldvai rájának egy másikkal szemben van 

követelése, akkor ügye a vajdához tartozik, ha azonban egy muszlimmal szemben van 

panasza, a legközelebbi kádi elé küldetik...”654 A bojárok nem ok nélkül hangsúlyozták a 

hagyományos gyakorlat fontosságát, hiszen azt a konkrét esetben súlyosan megsértették. 

A szilisztrai kormányzó ugyanis a régi szabály ellenére és a szultáni felhatalmazás nélkül 

(kanun-i kadime muhalif ve ferman-i hümayunuma mugayır) önkényesen fogott el és zárt 

be (ahz ve habs) moldvai rájákat.  

  Ez a muszlim törvényszékek és a nem muszlim hatóság között kialakuló, talán 

sohasem formalizált, de az igazságszolgáltatás gyakorlatában meglevő hierarchia a 

muszlim jog prioritását és előírásait tükrözi.  

Az oláh vajdáknak szóló parancsok többsége a tartományok területén bekövetkezett, 

de nem feltétlenül a helyi lakosokat érő jogsérelmekre vonatkozik. A hat defter 

bejegyzéseinek döntő többsége muszlim panaszos beadványára íródott (57,1 %), 
                                                 

653 A moldvai vajdáknak szóló parancsokban az ibraili, a havasalföldiek esetében a gyurgyevói kádit jelölik 
meg rendszeresen. A vádak elleni védekezés lehetősége a személyüket érintő jogvitákban természetesen a 
vajdákat is ugyanúgy megillette: şerî cevabun var ise civarunda akreb olan kazada mevlana Yergöği kadısı 
huzurunda tarafundan vekilün ile şerle görülmek emrüm olmışdur...  „Amennyiben a törvény előtt kívánsz 
érvelni, parancsot adtam, hogy a hozzád legközelebb eső gyurgyevói kazá kádija jelenlétében megbízottad 
útján bírálják el.” SD 11/247:3. A parancsra később még hivatkozunk. 
654 „Boğdan reayasınun birinün birinden hakkı olsa Boğdan beğine ve eğer bir müslümandan hakkı olsa 
Boğdan voyvodasına ve civarda olan kadıya havale olunmak kanun-i kadim iken...” SD 6/191:928. 
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kevesebb, mint fele nem-muszlim személy kérvényére válaszolt (41,6 %) és egyetlen 

esetben voltak közösen nem-muszlim és muszlim beterjesztők (1,31 %).655   

Az előző fejezetben felsorolt ügytípusok közül az adóssági, illetőleg az örökséggel 

kapcsolatos követelések kiemelkedők, de a jellemző esetek közé tartoznak a vajda által 

felügyelt vámszedőkre, bojárokra tett panaszok, vagy – a már említett eseteken túl 

általában is – az átutazókat érő rablótámadások. A parancsok más része a vajdaságok 

területére menekült bűnelkövető vagy szökevény kézre kerítésére, kiadására vonatkozik.  

A főként észak-ruméliai (bulgáriai) vonatkozású esetek kapcsán a Porta a 

havasalföldi vajdát utasította, hogy a Duna bal partjára átmenekülő vádlottat kerítse kézre 

és küldje a Portára. Az ilyen epizódok közül a legkalandosabb egy Godeszku néven 

panaszt benyújtó oláh ember ügye, akinek egy Ruszcsuk közelében élő Zubov nevű bolgár 

nem hajlandó megadni tartozását. Amint a parancs szövegéből kiderül, a vonakodó adós 

megrendszabályozására a Porta már külön megbízottat küldött ki, akinek felügyelete alatt 

Zubovot elzárták. Minthogy azonban a ruszcsuki piacfelügyelő (muhtesib) kezességet 

vállalt érte, kiszabadulhatott, ám néhány nappal később együtt Havasalföldre menekültek. 

A Porta arra utasította a vajdát, hogy vagy biztosítsa a követelt összeg visszafizetését a 

károsultnak, vagy kerítse kézre és küldje a táborba a két keresett személyt. Ez az egyetlen 

parancs, amely további feltételek nélkül két lehetőséget kínál fel a vajdának az eljáráshoz. 

A havasalföldi vajda 1673 márciusában a nagyvezír, Köprülü Fazil Ahmed pasa 

(1661–1676) ruszcsuki hász-birtokának kezelőjétől (voyvoda) beadott kérvény nyomán 

kapott utasítást.656 A pórul járt hivatalnok, Ahmed, éppen a hászhoz tartozó falvak adóját 

szedte be, amikor két oláh, Vlad és testvére (ők a Duna túlsó partján, a havasalföldi 

Korojan?657 és Pietrosani falvakból jöttek) a helyi szélhámosokkal (yalakçı taifesinden 

bazıları) szövetkezve valamiképp kijátszották annak két szolgálattevőjét, ötszáz aranyat 

elcsaltak tőlük, majd elmenekültek (bunun iki hidmetkarın izlal ve beşyüz altunı alub firar 

edüb...). Elrendelték, hogy a vajda az említettektől szolgáltassa vissza a kicsalt pénzt a 

károsult adószedőnek, vagy ha a vádlottak a törvény előtt kívánnak felelni (şerî cevabı var 

ise), a gyurgyevói kádihoz kísértesse őket, hogy a seriat szerint tegyen igazságot. 

Egy Mehmed nevű muszlim egy havasalföldi zimmînél rejtőző szökött rabnőjét 

(cariye) akarta visszakapni 1672 decemberében, mire a díván ráparancsolt a vajdára, hogy 

„ezeket egymással szembesítve a rabnőt szolgáltasd vissza, ám ha amaz vonakodna 

                                                 
655 Ez utóbbi rendelet: SD 8/375:1824.  
656 SD 8/226:1086. 
657 A falu valahol Ruszéval átellenben feküdt, nem sikerült azonosítani. 
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visszaadni, parancsolom, hogy perüknek a seriat szerint való rendezése érdekében a 

gyurgyevói kádi elé küldd őket.”658 

1680 áprilisában, a későbbi krími kán, Szafa Giráj659 kérvénye nyomán kelt egy 

másik rendelet, amely négy szökött kozák rab visszaküldésére szólítja fel Havasalföld 

vajdáját. A bejegyzés értelmében a tatár „herceg” a szökevényeket bújtatót név szerint is 

ismerni vélte: egy bizonyos Prekova nevű hitetlennél (Prekova nam zimmî) kellett őket 

keresni.660 

A kiadatási ügyekhez sorolhatók a Havasalföld vagy Moldva területére menekülő 

rájákkal kapcsolatos utasítások nagy része. A ráják elvándorlása a vazallus tartományok és 

az oszmán törzsterületek relációjában is újra és újra előforduló, a sikájet-bejegyzésekben 

is kimutatható jelenség volt, és nemcsak a vajdaságok területére, hanem olyan utasítások 

is fellelhetők, amelyek az onnan elmenekülő ráják visszatoloncolását szorgalmazták. Egy 

1673 februárjának elejéről fennmaradt parancsot magának a nisándzsinak a beadványára 

állítottak ki. Abdurrahman pasa a neki kiutalt hász-birtokok közé tartozó, a nigbolui 

(Nikopol/Nikápoly) szandzsák területén lévő falvak rájái miatt kérte a tanács 

közbenjárását, azok közül néhányan ugyanis Havasalföldre menekültek s a pasa 

megbízottja (voyvoda) is hiába igyekezett rávenni őket, hogy korábbi lakhelyükre 

visszatérjenek.661 Ugyancsak adóalanyai elköltözése késztette panaszkodásra a jenei 

tartományban (Yanova eyaletinde – sic!), Modava szandzsákban fekvő birtokokkal 

rendelkező Abdulbákí nevű ziámet-birtokost, akinek beadványára a tanács szintén a 

havasalföldi vajdának címzett rendeletet állított ki, meghagyva, hogy az Iszlatina 

(Marosszlatina) nevű faluhoz írt ráják visszaköltöztetésében működjék együtt. A szóban 

forgó marosszlatinaiak egyébként meglehetősen messzire vándoroltak, még ha a 

parancsban említett tartózkodási helyük (Çernac? falu) azonosítása némiképp bizonytalan 

is.662 Ezeken kívül további parancsok jelezik, hogy a ráják költözése időről-időre később 

is napirendre került.663  

A parancsok egy részében a vajdákat az oszmán vezető csoportokhoz fűző sokrétű 

kapcsolatrendszerén belül kölcsönügyleteik kerülnek megvilágításba. 1680 nyarán a 

moldvai III. Duka Györgyöt (1678–1683) utasították, hogy elődje, a néhai Ruszet Antal 

                                                 
658 „...mezburları bir yere getürüb cariyesin alıveresin. Vermeyüb taallul eder ise şerle davaları görilmek içün 
Yergöği kadısı huzurına irsal olınmaları emrüm olmışdur…” SD 8/132:601. 
659 1691–1692 között uralkodott. 
660 Eb 372/210:1. 
661 SD 8/239:1154. 
662 Esetleg az olténiai Cernăteşti falu jöhet számításba. 
663 Egy későbbi esetet leíró bejegyzés: SD 24/51:196. 
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(1675–1678) 7000 gurusra rúgó tartozását a területére menekült kezesek előkerítésével 

egyenlíttesse ki, vagy, ha ez nem kivitelezhető, küldje őket a Portára.664 Ugyanekkor a 

havasalföldi vajdát, Kantakuzénosz Serbant is 19 000 akcse értékű lejárt adósság terhelte, 

amit a pecséttel hitelesített adóslevéllel (mühürlü deyn temessüki) és az ezt nyomatékosító 

szultáni paranccsal előálló hitelező, Hadzsi Behrám akart visszaszerezni tőle. Az ügyben 

egy csaust neveztek ki vizsgálóbiztosnak (mübaşir).665   

 

5.1.4.2 A vajda mint kérvényező 

 

Külön csoportok alkotnak azok a rendeletek, amelyekben maga a vajda szerepel 

beterjesztőként, éspedig vagy a tartományban élő, ott tartózkodó alattvalókat ért sérelmek 

miatt, vagy személyes érdekeinek védelmében szólalt fel. A vajda beterjesztése tipikusan 

olyan kihívásokkal függ össze, amikor – minden esetben a Porta sérelmezett magatartást 

tanúsító muszlim alattvalóival szemben – nem volt, vagy nem érezte magát felhatalmazva 

a fellépésre. Ilyenkor a kieszközölt rendelet szultáni felhatalmazást jelentett számára az 

adott ügyben való eljárásra. A vajda által benyújtott petíciók jelentős része kereskedők 

panaszaira (vagy kivételesen kereskedőket terhelő kifogásokra) utal, ami a közismerten 

fontos útvonalakkal átszőtt térség kereskedelmi jelentőségét emeli ki.  

Így történt a vámilletékek megfizetése alól kibúvót kereső kereskedőkkel. Ebben a 

szituációban a panasztevő és a címzett, azaz a végrehajtó egyaránt a moldvai vajda, aki 

azért folyamodott segítségért a tanácshoz, mert egyes Jászvásárra érkező kereskedők 

különböző hamis indokokra hivatkozva nem akarták megfizetni áruik után a szokásos 

vámilletéket. Ebben az ügyben a vajda a szultán alattvalójaként jelenik meg 

„alpereseivel”, a szultán más – minden bizonnyal muszlim – alattvalóival szemben.666 Ez 

az eset szemlélteti azt a jogi dilemmát, hogy a nem muszlim fejedelem, még ha az oszmán 

állam tisztségviselőjének minősül is, önhatalmúan nem járhat el a területén kihágást 

elkövető muszlimokkal szemben. A jogosság helyreállítására a muszlim alattvalók feletti 

jogi autoritástól, azaz a szultántól származó parancsra van szüksége, amelynek birtokában 

már rászoríthatja a szabálytalankodókat a törvény betartására. 

                                                 
664 Eb 372/113:5. 
665 Eb 372/140:4. Az állagromlás miatt a bejegyzés részben olvashatatlan.  
666 SD 8/89:395. A leírás szerint a vámfizetés alól mentesülni akaró kereskedők azzal a hamis kifogással élnek, 
hogy ők állami személyek, máskor pedig hogy a katonai rendhez tartoznak, amire nem hivatkozhattak volna 
komolyan, ha nem muszlimok vagy helybéliek lettek volna. A vajda beterjesztése is aligha volna másképp 
magyarázható. A parancs szövegét ld. a mellékletben.  
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XI. István (Ştefan Petriceicu) moldvai vajda 1672 novemberében Macsin667 kikötő 

vámbiztosának (iskele emini) eljárását sérelmezte, aki a szokás ellenére (hilaf-i mütad) 

olyan kereskedők portékája után szedett be illetéket, akik szárazföldön közelítették meg a 

Moldvához tartozó Kalaszt. Az Iszakcsi és Macsin kádijának szóló parancs a kincstár 

központi nyilvántartásaira hivatkozva (hazine-i amiremde mahfuz olan defterlere nazar 

olundukda...) részletesebben idézi a dunai kikötők beszedhető vámokra és a 

vámfelügyelők (nazır) hatáskörére vonatkozó aktuális feljegyzéseket.668  

A vajda által előterjesztett ügyek között több az oszmán felségterületről a Dunán 

átkelő és a havasalföldieket háborgató személyek kilengéseivel foglalkozik. Konstantin 

vajda 1691. tavaszán jelezte, hogy tartománya Duna-menti falvaiban mindenféle parancs 

nélkül, saját céljaikat követve keltek át néhányan (bazı kimesneler kendü masalihleri içün 

bila ferman-i şerif Eflak yakasına geçüb...), akik a szegény rájáktól ellenszolgáltatás 

nélkül vettek el élelmet, takarmányt és váltólovakat (menzil bargiri) is lefoglaltak, majd 

Vidin irányába távoztak. A parancs a Duna-menti kádikat figyelmezteti, hogy vessenek 

gátat a területükről kiinduló „rablóturizmusnak”.669 Ugyancsak a havasalföldi vajda 1699 

júniusában kapott megerősítő parancsot arra a beterjesztésére, amellyel a havasalföldi 

területekre „nem hivatalos céllal” átkelő (Devlet-i Aliyem tarafından ferman-i şerifüm ile 

tayin olınmayan bazı kimesneler) és a helyi rájákat sarcoló személyek zaklatásai miatt 

fordult a tanácshoz.670 A havasalföldi parasztok számlájára garázdálkodók szemében a 

Duna túlpartja olyan közeli, mégis idegen területnek tűnhetett, ahol az oszmán 

hivatalnokok hatókörén kívül a büntetlenség reményében fosztogathattak. Az ilyen 

kirándulások ismétlődő részei voltak a vidék mindennapjainak, amiért nemcsak a vajdák, 

hanem közvetlenül maguk a károsultak is panaszt tettek.671     

A vajdaságok és a velük szomszédos, közvetlen oszmán közigazgatás alá tartozó 

területek közötti „migrációval” kapcsolatos panaszok nemcsak a vajdák területén 

menedéket kereső rájákról adnak hírt: a parasztok „ingázása” vagy elvándorlása mindkét 

irányban dokumentálható. 1672 márciusában Duna-közeli falvakból átjáró és a török 

oldalon elrejtőző, adóelkerülő havasalföldi parasztok ügye került napirendre. Miattuk a 

vajda emelt panaszt, ugyanis régi falvaikban továbbra is folytatott tevékenységük után 

nem fizették meg a terménytizedet, miközben emitt a fejadót (cizye) vonakodtak megadni. 

                                                 
667 Ma Măcin, Romániában a Duna dobrudzsai mellékága mentén. 
668 SD 8/110:489. 
669 SD 15/123:516. 
670 SD 31/327:1258. 
671 Például egy, a havasalföldi ráják panaszára Özü kormányzójának 1680 februárjában írt paranccsal végződő 
ügy: Eb 372/329:1. 
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A keresett szökevények kétszeresen is rosszul jártak: a Duna-menti kádiknak 

megparancsolták, hogy ahol előkerülnek, ott a fejadót, a havasalföldi földjeiken 

betakarított termés után pedig a terményadót fizettessék meg velük.672 

Az előző fejezetben említett birtokviták a vajdaságok és a szomszédos területek 

oszmán birtokosai között sem maradtak el. 1667 tavaszán Radul vajda egy Mehmed nevű 

ziámet-birtokos miatt tett jelentést, aki havasalföldi területeken szedett adót, s ezzel azt 

követően sem hagyott fel, hogy korábbi szultáni parancsra kádi elé vitték az ügyet, ahol 

muszlim tanúk előtt Radul javára hoztak végzést (hüccet).673          

Saját érdekeik csorbulása is többször ösztönözte a dunai tartományok urait, hogy a 

szultáni tanácsnál emeljenek panaszt. A kereskedőként is híres Duka György havasalföldi 

vajda (Havasalföldön 1673–1678) aktív üzleti tevékenységéről674 is árulkodik egy 1675 

februárjában kelt rendelet. A vajda nehezményezte, hogy saját hajóját (mülk sefinesi), 

amely a Dunán Isztambulba élelmiszert szállított, valakik (bazı kimesneler) lépten-

nyomon feltartóztatják, ezért a teljes útvonalon minden kádit ennek értelmében 

utasítottak.675  

Az edirnei tanácshoz forduló havasalföldi Konstantin (1688–1714) a jelek szerint 

igen kényelmetlen helyzetbe került 1689 tavaszán, amikor egy bizonyos Oszmán tőle 

követelte elődje, Kantakuzénosz Serban adósságát. A sarokba szorított vajda azzal érvelt, 

hogy nem vállalt kezességet elődje kölcsönére (deynine kefilü’l-mal olmış değil iken). A 

rendelet talán inkább a Porta, mint a vajda érdekeit védte azzal, hogy a hagyatékból a 

kincstárt illető rész leválasztásáig (mal-i mirî tahsil olınmadukça) mindennemű kifizetést 

megtiltott.676  

A vajda családtagjai is megtalálhatók azok között, akik jogigényüket szultáni 

rendelettel törekedtek érvényre juttatni. XII. Radul havasalföldi vajda (1664–1669) 

özvegye 1675-ben egyszer hamis adóslevél (sahte temessük peyda edüb) alapján tőle 

pénzt követelő zsidóktól próbált megszabadulni,677 máskor egy Dukina nevű keresztény 

asszonytól óhajtotta visszakapni a neki kölcsönadott 820 gurusát.678 Úgy tűnik, 

„Havasalföld korábbi vajdája, a Radul nevű zimmî’ tényleg hagyott maga után rendezetlen 

adósságot, legalábbis ezt tudjuk meg egy keresztény üzletfelének beadványából, aki 

                                                 
672 SD 15/123:519. 
673 SD 6/25:102. 
674 İnbaşı, Ukrayna’da Osmanlılar, 233–235. 
675 Das osmanische, facs. 32b/4. 
676 SD 13/38:189. 
677 Das osmanische, facs. 51b/6. 
678 Das osmanische, facs. 121a/1. 
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korábban Radultól, majd annak halála után az Isztambulban élő örökösöktől hiába 

próbálta behajtani 1205 gurusát.679  

 

5.1.4.3 A vajda mint vádlott 

 

Megesett, hogy a szultáni tanács magukat a vajdákat utasította rendre, tehát nemcsak 

mint oszmán tisztviselők, végrehajtóként, hanem kérvényezőként, esetenként vádlottként 

is előfordulnak a sikájet-bejegyzésekben. Arra azonban nincs példa, hogy a rendreutasító 

parancsot ilyenkor ne az inkriminált vazallusnak címeznék. Egy alkalommal muszlim és 

nem muszlim kereskedők csoportja tett panaszt a havasalföldi vajda ellen. A tanács elé 

járuló öt személy vádja szerint az általuk a nikápolyi kikötőben felhalmozott és az oszmán 

haderő számára tartogatott zsírkészletet a vajda emberei lefoglalták, és a portékájuktól 

megfosztott kereskedőknek átadott adósbizonylatban garantált 100 akcse megtérítése az 

azóta eltelt 9 hónap alatt nem történt meg. A parancsban a vajdát felszólítják a vállalt 

összeg megfizetésére, de a szokásos óvatosság itt is érzékelhető, hiszen az utasítást azzal a 

feltétellel fogalmazza meg, hogy „amennyiben a követelés jogos, térítsd meg nekik” 

(mezburlarun hakkı var ise eda eyleyesin). Abban az esetben azonban, ha a vajda nem 

ismerné el a követelés jogosságát, a kádi előtt nyílik módja tisztázni a helyzetet.  

A parancs értelmében a vajdának vádlottként ugyanúgy a kádi előtt volt módja 

álláspontjának törvényes megvédésére, mint a többi muszlim és nem muszlim oszmán 

alattvalónak. A vajda ezt képviselője útján is megtehette.680 

 Egy rendelet szerint, amely a magyarországi birtokairól kiszoruló, a Balkánon is 

vereséget vereségre halmozó, s közben belső zűrzavarral is küszködő birodalom válságos 

időszakában, 1688 májusa elején kelt, egy Ali nevű kereskedő jelentette fel a vajda 

embereit, akik megakadályozták, hogy amaz Ibrail kikötővárosból Isztambulba szállítson 

400 kile (azaz 146 mázsa) kölest. A vajdának megparancsolták, hogy tiltsa el embereit a 

saját portékájukat szállító kereskedők háborgatásától, de a törvényi kontroll és a 

szembesítés lehetőségének itt is teret engedve lehetőséget biztosít a vajdának arra, hogy 

érveit képviselője útján a gyurgyevói kádi előtt kifejtse.681 Az oláh fejedelemségek 

gabonaszállításai Isztambul élelemellátásában létfontosságú szerepet játszottak,682 így a 

                                                 
679 Das osmanische, facs. 158a/2. 
680 SD 8/375:1824.   
681 SD 11/247:3 
682 Inalcik–Quataert, An economic and social history, 179–187. 
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fent idézett parancs legalább annyira tekinthető a főváros zavartalan közellátása 

érdekében, mint a vajda panaszának kezelésére adott utasításként. 

Megesett, hogy az épp hatalmon lévő vajdának elődje eltévelyedése miatt kellett 

állnia a számlát. Egy II. Konstantinnak (1688–1714) küldött utasításból az derül ki, hogy a 

korábban regnáló Serban vajda a Vidinnel szemben lévő Desza falu körül683 lévő török 

birtokhoz (çiftlik)  tartozó jószágokat és terményt sajátított el, amiért a két oszmán 

haszonélvező (mindketten a Musztafa névre hallgattak) panaszt emelt a Portán. Az elvett 

javak visszaszolgáltatását előíró, de a gyurgyevói kádi előtti védekezés lehetőségét 

fenntartó parancs egyúttal érdekes, de nem egyedüli bizonyítéka a Dunán átnyúló török 

birtokok létezésére.684  

Természetesen nemcsak a havasalföldi, hanem a moldvai vajdával is előfordult, 

hogy szembekerült a seriattal és mint alperes kapott utasítást a tanácstól. Egy panaszos, 

státusát tekintve zimmî, azért fordult a dívánhoz mert a Moldvában elhunyt gyermektelen 

fivérének hagyatékát a vajda lefoglalta, s nem volt hajlandó átadni a törvényes örökösnek 

– azaz neki –, hiába bízta meg az örökség átvételével és küldte el fiát. A vajdát a neki 

címzett parancsban kötelezik, hogy az ibraili kádi előtt rendezzék a vitát.685 

 

5.1.4.4 A vajdák belviszályai  

 

A parancsok egy további, jól elkülöníthető köre az egymást egyébként gyors 

váltásokkal követő vajdák belső viszályaira vetnek fényt, amelyekben hol panaszosként, 

hol vádlottként jelennek meg a rendreutasító fermán sorai között. Ez a néhány bejegyzés 

jelzi, hogy a hatalmukért küzdő vazallusok személyes ügyeikben a szultán tanácsot 

tekintették és ismerték el döntőbírájuknak és a többi oszmán alattvalóhoz hasonlóan éltek 

a fellebbezés lehetőségével.  

Az egyik esetben a kérvényező az Anton686 néven említett exvajda, akit a parancs 

narratiojában egyszerűen zimmînek neveznek (sabıka Eflak voyvodası olan Anton nam 

zimmî...).687 Utódjával, Duka Györggyel szemben nyújtott be beadványt, amiért az 

                                                 
683 A Duna vidini kanyarulatában, a folyó bal partján fekszik.  
684 Kelt 1688. december végén. SD 12/85:399. Nagyon hasonló afférra derít fényt egy jóval korábbi, 1665 
májusában bejegyzett rendelet. SD 4/4:7.    
685 SD 6/25:106. 
686 Popesti Antal 1669-től 1672-ig állt Havasalföld élén. 
687 Az egykorú történeti művekben használatos terminológiával megegyező formában. Ehhez lásd pl.: 
Vekâyicnâme, 377. Itt Luka moldvai vajdát emlegetik hasonlóképpen. További példa a két havasalföldi 
vajdára, uo. 318.  
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megakadályozta, hogy előbbi Havasalföldön lévő vagyonát és családját – minden 

valószínűség szerint Isztambulba – elköltöztesse. A parancs utasítja Duka vajdát, hogy ne 

merje feltartóztatni elődjét.688 A parancs világosan kifejezi, hogy a két fél egyszerű nem 

muszlim alattvalóként (zimmî) áll a szultáni tanács döntése előtt.  

 

Összegzésképpen, a 17. század második felének sikájet-bejegyzései a birodalmi 

központ és a moldvai, illetőleg a havasalföldi vajda közötti politikai jogviszony 

igazságszolgáltatási aspektusait tárják elénk. Arról tanúskodnak, hogy Moldva, és még 

inkább Havasalföld, a többi vazallus állammal ellentétben erőteljesen, a határaik mentén 

működő kádikkal megosztott hatásköri szerkezetben tagozódott be a birodalom 17. 

században átalakuló jogszolgáltatási mechanizmusába. A nekik címzett utasítások 

sokasága bizonyítja, hogy a vajdák az oszmán közigazgatás többi, az SD-kben előforduló 

szereplőjéhez (kádi, szandzsákbég, beglerbég) hasonló végrehajtó funkciót töltöttek be 

saját területükön. Erre utalnak a nevükre kiállított parancsokban alkalmazott klisék, 

fordulatok lényegi azonossága a kádiknak vagy egyéb birodalmi tisztviselőknek küldött 

rendeletekben megtalálhatókkal. A keresztény vajdákat ad absurdum a seriat 

alkalmazására felszólító fordulatok a bürokratizált gyakorlat sematizmusát ismerve is 

furcsán hangzanak.689 A vajdák jogszolgáltatási hatásköre abban különbözött 

egyértelműen a többi birodalmi tisztviselőétől, hogy keresztényként muszlimok felett nem 

bírt közvetlen joghatósággal, velük szemben eljárni kizárólag a díván parancsának 

birtokában volt jogosult. 

A SD-k vizsgálata során fény derül a vajdaságoknak a vazallus államok között 

elfoglalt különleges helyzetére, hiszen, míg az oszmán tartományokkal együtt az autonóm 

státuszú országok lakosságára is kiterjedt a szultáni tanácshoz való fellebbezés elvi 

lehetősége, a regiszterek szerint a gyakorlatban ezzel csak a két vajdaság lakói éltek. E 

tény hátterében sokkal inkább e dunai államalakulatokat a Portához kötő vazallusi viszony 

kulturális és vallási-politikai hagyományokban rejlő sajátosságai állnak, mint a jelenséget 

csak részben magyarázó földrajzi tényezők. Elég csak arra gondolnunk, hogy a román 

vajdaságokhoz képest jóval távolabb fekvő periférikus régiókból is futottak be a tanácshoz 

kérvények, mint a budai, érsekújvári vilájet, Kairó vagy éppen Bagdad.  

                                                 
688 SD 8/213:1025. 
689 Egyes esetekben a rendelet tárgyilagos formában csupán a károsult jogos követelésének 
visszaszolgáltatására szólít fel: „Ad(as)d meg ami jogosan őt illeti” („...hakkın alıveresin...” – például: SD 
8/92:406), de számos példa alkalmazza a kádiknak szóló dekrétumokban szokásos „parancsolom, hogy a seriat 
szerint vizsgáld ki...” („şerle görilmek emrüm olmışdur...”) formulát illetve ennek változatait. Például: 
8/340:1653; 345:1673; 8/83:363. 
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A vajdák, akik a többi oszmán alattvalóhoz hasonlóan személyes keresetükkel 

maguk is megtalálhatók a kérvényezők soraiban, a területükön élők ügyeiben oszmán 

tisztviselőként a Porta által kibocsátott parancs értelmében kötelesek voltak eljárni. 

Tulajdonképpen a Porta rajtuk keresztül kapcsolta be a vajdaságok területén élőket a 

központ-periféria közti jogszolgáltatás mechanizmusába, így hidalva át a közigazgatási 

rendszeréből kimaradó és ezért a muszlim bírák hatókörén is kívüleső területek feletti 

joghatóság érvényesítésének akadályait. A helyi muszlim hatóságok és a Porta közötti 

sikájet-ügyvitelben megszokott két szereplő (díván  kádi, vagy más megszólított) 

helyett itt tehát leggyakrabban három jogorvoslati tényező fordul elő: díván  vajda  

kádi. A bejegyzések tanúsága szerint a vajdáknak az illetékességükbe utalt ügyekben 

csekély mérlegelési lehetőségük volt, többnyire a díván számára is egyértelmű jogsérelem 

helybeni felszámolására (az adósság kifizettetésére, elrabolt javak visszaszolgáltatására, 

tettesek felkutatására) kaptak utasítást. Tárgyalást igénylő, illetve a vádlott védekezésének 

helyt adó peres ügyekben a vajdának a kialakult szokásrend keretében a kádihoz kellett 

küldenie a feleket. A kádi hivatalok a gyakorlatban a vajda törvényszékének közvetlen 

feljebbviteli fórumaiként is felfoghatók. 

Általában a román vajdáknak küldött parancsok alapján sem állapítható meg, hogy a 

szóban forgó panaszos előzőleg egyéb fórumon is keresett-e jogorvoslatot vagy rögtön a 

legfelsőbb szintű szervhez, azaz a birodalmi tanácshoz fordult-e bajával. Ritkaságszámba 

megy, hogy a parancs szövege egyértelműen utal megelőző, helyi szinten eredménytelen 

kísérletekre. Így például, egy bizonyos Haszannak a nagyvezír tábori tanácsához 1672 

júniusában beterjesztett kérelméből megtudhatjuk, hogy a nevezett azért kért parancsot, 

mert a neki tartozó szerzetessel (rahib), Ilijével szemben Havasalföld korábbi vajdájától 

kétszer is hiába kért igazságot.690  

 Az esetek túlnyomó többségében azt állapíthatjuk meg, hogy a Portához fellebbező 

moldvai vagy havasalföldi (vagy ide vonatkozó ügyben érintett) panaszos kérvényét 

követően a központ az igazságtételt a megszokott módon visszautalta a vajda asztalára, 

többnyire azzal az egyedi kitétellel, hogy ha valamilyen ok miatt nem volna lehetséges a 

vita rendezése, a peres fele(ke)t küldje tovább valamelyik – általában konkrétan 

megnevezett – közeli kádi hivatalba, hogy a muszlim jog szerinti döntés szülessen. A 

parancsok nagy része azonban a szemben álló fél vagy felek feltétlen továbbküldését írja 

elő a vajdának, ezekben az esetekben tehát területi illetékességük okán csupán 

                                                 
690 SD 8/51:215. 
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közreműködő szerep jutott nekik az igazságszolgáltatás ügyvitelében. Az eléjük kerülő 

esetekben leginkább csak akkor járhattak el, ha az adott jogvita vajdaságukban lakó vagy 

csak időlegesen ott tartózkodó nem muszlimok között keletkezett illetve, ha legalább a 

törvénysértéssel vádolt fél nem muszlim volt, és a vajda ennélfogva kötelezhette őt a 

terhére megállapított jóvátétel teljesítésére. Ám ezekben az esetekben is ajánlott 

fellebbezési helyként szolgáltak a legközelebbi kádi hivatalok.691 Mindez az 

igazságszolgáltatás területén a román vajdák személyi és vajdaságok kollektív belső 

autonómiájának jelentős korlátozottságára derít fényt.  

 

5.2 A sikájet defterik és a magyarországi török hódoltság 
 

Moldva és Havasalföld vazallusállamaival ellentétben Magyarország középső része 

1541-től 1686-ig közvetlenül az oszmánok uralma alá került, akik ott bevezették saját 

közigazgatási rendszerüket. Buda birtokbavételével létrehozták az Oszmán Birodalom 

európai birtokain belül a második beglerbégséget (addig a birodalom európai fele egyetlen 

kormányzó, a ruméliai beglerbég alá tartozott), amelynek központjául a korábbi magyar 

fővárost tették meg.692 Ezt követően a közigazgatási beosztás birodalomszerte 

tapasztalható átalakulásával egyidejűleg még ebben az évszázadban további, mind kisebb 

területű kormányzóságok jöttek létre: 1552-ben a temesvári és egri, 1594-ben a rövid életű 

győri és pápai (nagyjából ekkor az átmenetinek bizonyuló szigetvári), 1596-ban az egri, 

1600-ban kanizsai vilájet.693 Az oszmán államnak a Halil İnalcık által leírt és sokat 

emlegetett fokozatos terjeszkedési fázisait figyelembe véve694 a török közigazgatás 

bevezetésével Magyarország középső része a bekebelezési folyamat utolsó stádiumába 

került.695  

A nyugati irányú oszmán terjeszkedés a Magyar Királyság területén érte el 

végpontját s ennek legfontosabb politikai következménye az volt, hogy a korábban 

leigázott balkáni népekkel ellentétben itt megmaradt az arisztokrácia, amely különálló 

bázisra építkezve, a Habsburg dinasztia árnyékában megőrizte, illetőleg megtestesítette az 

ország egységére irányuló politikai szándékot. E szándéknak, amelyet a gyakorlatban egy 

                                                 
691 Például: SD 8/92:406.  
692 Hegyi, Az oszmán hatalom berendezkedése és működése, 270–273. 
693 Dávid Géza, Pasák és bégek uralma alatt. Budapest, 2005, 237–244. 
694 Halil İnalcık, Ottoman methods of conquest. In: Uő., The Ottoman Empire: conquest, organization and 
economy. London, 1978, 103–129. 
695 A folyamat részletes történeti áttekintését ld.: Fodor, Magyarország és a török hódítás. 
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nagyon is prózai indíték, a török által megszállt egykori nemesi birtokok adóztatásához 

való ragaszkodás táplált, a török hódítás nyomán újonnan formálódó felső- és észak-

magyarországi végvárrendszer, valamint annak katonasága biztosította a fegyveres erőt.696 

Ennek következtében alakult ki a magyar–török kettős birtoklásnak az a különleges és 

sokat emlegetett rendszere, amelyet Salamon Ferenc és főleg Szakály Ferenc munkássága 

nyomán kondomíniumnak nevezünk.697 A magyarországi hódoltságot a többi oszmán 

tartománytól megkülönböztető sajátosságai e különleges, peremvidéki szerepéből 

adódtak.698 

A magyarországi török hódoltság részlegessége a megszállás jellegére, a megszállók 

és megszálltak társadalmi viszonyára is hatással volt. Ismeretes, hogy a bázisát a 

Habsburgok által ellenőrzött nyugati országrészbe átmentő nemesség a török fennhatóság 

alá kerülő birtoktestein nemcsak az adószedés fenntartását, hanem lehetőleg minden 

addigi jogosítványát is törekedett megőrizni, így a bíráskodás jogát is. „Nagy területre 

kiterjedő, folyamatos és mélyreható adóztatás eleve elképzelhetetlen bizonyos, az 

adóztatás gyakorlatán túlmutató, már a jogalkotás és a jogalkalmazás, illetve a 

közigazgatás szférájába eső konzekvenciák nélkül.”699  

Tanulmányozott időszakunk kezdete a térség politikai életében két nagy fordulatot 

hozott. A Köprülü-nagyvezírek korszaka az Oszmán Birodalom kül- és belpolitikájában az 

1650-es években új fejezetet nyitott.700 A birodalom politikai-gazdasági konszolidációját 

erőteljes központosítással elérni akaró Köprülü-kormányzat határozottabb politikai 

vonalvezetése birodalomszerte éreztette hatását, így a hódoltságban – többek között az 

adóztatás terén is – megnyilvánult a növekvő szigor.701  

A fordulat a külpolitikában is éreztette hatását. II. Rákóczi György lengyelországi 

beavatkozása nemcsak Erdély török-tatár megszállásához vezetett, hanem ezen túlmenően 

a magyar nemességet és a nagyhatalmi status quo megingását aggodalommal figyelő 

Bécset is felrázta. A zsitvatoroki béke óta fennálló, csendesnek nem, legfeljebb 

                                                 
696 Szakály Ferenc, Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest, 1981, 59–98. 
697 Salamon Ferenc, Magyarország a török hódítás korában. Budapest, 1886, különösen 255–372; Szakály 
Ferenc, Magyar intézmények a török hódoltságban. Budapest, 1997, különösen 36–38. Továbbá: Hegyi Klára, 
Török berendezkedés Magyarországon. Budapest, 1995, 154–163. 
698 A török berendezkedés felemás szerkezetéből következő, a magyarországi hódoltságra jellemző 
sajátosságok egyike a Száva vonalától északra kimutatható városi önkormányzatiság. Hegyi Klára, A török 
közigazgatás és a magyar városi autonómia. In: Kralovánszky Alán (szerk.), Székesfehérvár évszázadai, III. 
Török kor. Székesfehérvár, 1977, 85–94, különösen, 86–87.  
699 Szakály, Magyar intézmények, 12. 
700 Uzunçarşılı, Osmanlı tarihi, III./2, 413–448. 
701 Hegyi Klára, A Köprülü-restauráció és a magyarországi hódoltság. In: Németh Péter (szerk.), A török 
orientáció a XVII. századi magyar politikában. Tudományos emlékülés, 1983. március 25–26. Vaja, 1985, 63–
70; Hegyi Klára, Egy világbirodalom végvidékén. Budapest, 1976, 105–120. 
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passzívnak nevezhető félévszázados fegyvernyugvás 1663-ban, újabb oszmán támadással 

szakadt meg. Köprülü Fazil Ahmed (nagyvezír: 1661–1667) magyarországi hadjáratának 

mérlege a vesztes szentgotthárdi csata dacára is pozitív volt: a vasvári egyezmény 

értelmében 1664-ben a Porta területi gyarapodást könyvelhetett el. Az 1660-ban elfoglalt 

Váradot, majd az 1663-ban bevett Érsekújvárt új vilajetek központjává emelték. A húsz 

esztendővel később kiújuló konfliktus 16 éven át tartó háborúvá szélesedett, amelynek 

során az oszmánok Bécs alól átmenetileg egészen a Balkán belsejéig szorultak vissza.702 

1690-ben ugyan visszavívták Belgrádot, ám egykori birtokaik visszaszerzésére ez már 

nem volt elegendő: másfél évszázada sikeresen őrzött magyarországi foglalásaik döntő 

részét végleg elveszítették az 1699-es karlócai békeszerződés értelmében.  

A hódoltság időszakából Magyarországon fennmaradt, a török közigazgatás – főként 

a kádi-hivatalok – kis mennyiségben rendelkezésre álló hivatalos iratai alapján ma már jól 

ismert, hogy a hódoltság muszlim és nem muszlim lakossága a török megszállás idején 

mind a helyi, mind a központi államigazgatási szerveknél való jogorvoslati 

kérvényezésben kivette a részét.703 Az itt működő kádi-hivatalok dokumentumainak 

fennmaradt meglehetősen kis számú, ám egyes kérdésekben reprezentatív levéltári anyaga 

arra utal, hogy a hódoltatott országrész lakosai időről-időre az illetékes kádi-hivatal, a 

szandzsákbég vagy éppen a beglerbég dívánjának felkeresésével igyekeztek sérelmeikre 

jogorvoslatot lelni, sőt nem ritkán egészen a nagyvezíri dívánig, Edirnébe, de akár Krétára 

is elutaztak, mint a gyöngyösiek küldötte 1670-ben, hogy sérelmeikre hathatós parancsot 

eszközöljenek ki a legfőbb hatalmi szervtől.704  

Az alábbiakban a rendszer másik végpontjáról, kizárólag a központi döntéshozatal, 

azaz a szultáni tanácshoz beérkező panaszokra válaszul kiállított parancsok tükrében 

igyekszem kimutatni a hódoltsági régiónak a kérvényezésben mutatkozó jellegzetességeit, 

s az SD-kben kínálkozó birodalmi összehasonlítás lehetőségének kihasználásával feltárni 

e bürokratikus folyamatnak a hódoltságban meglévő sajátosságait.  

                                                 
702 Az 1683. évi bécsi hadjárat tervezésével, előzményeivel kapcsolatos vélemények összefoglalását ld.: Varga 
J. János, Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország 1682–1684-ben. Budapest, 2007, főleg 152–155. 
703 Erre néhány példával szolgálnak azok az oklevelek, amelyeket a megszálló adminisztráció különböző 
képviselői állítottak ki a védelmet és jogbiztonságot kereső debreceni lakosok kérelmére 1558 és 1566 között. 
Közli: Fekete, Bevezetés a Hódoltság török diplomatikájába, 10, 11, 14, 15. oklevél. Ezenkívül a gyöngyösi, 
debreceni lakosok ügyeiben kelt török okiratok kivonatait lásd: Fekete Lajos, Gyöngyös város levéltárának 
török iratai. Levéltári Közlemények  1932, 287–318 és 1933, 91–140; Uő., Debrecen város levéltárának török 
oklevelei. Levéltári Közlemények 1925, 42–67. Továbbá: Hegyi, A Köprülü-restauráció, 67–69. 
704 Hegyi, A Köprülü restauráció, 68; a parancs regesztája: Fekete, Gyöngyös város levéltárának török iratai, 
1933, 127, 197. számú közl. Az idézett beadványnak, amelyet a gyöngyösi vásárra törő rendbontók miatt 
küldtek el megbízottjukkal a végsőkig elkeseredett lakosok, a szultáni tanács fennmaradt, megfelelő 
jegyzőkönyvében is nyoma van, a parancsot 1670. április elején iktatták: SD 4/249:939.  
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A 17. század második felében a panaszbeadványokra reagáló parancsok között 

megőrződött, s a magyar hódoltságot érintő bejegyzések mennyisége defterenként 

szélsőségesen ingadozik. 1661-ben és még inkább 1675-ben számottevő ide vonatkozó 

rendeletet találunk, míg más defterekben egyetlenegy sem akad, hogy aztán a hódoltság 

összeomlását hozó 1684–1699 évek jegyzőkönyveiből szinte teljesen kivesszenek.705 

 

5.2.1 A kérvényezéssel kapcsolatos szokásokat befolyásoló tényezők 
 

A hódoltságnak a fentiekben összefoglalt különleges helyzetéből fakadó 

közigazgatási, kulturális és politikai okai voltak annak, hogy a kérvényezők társadalmi 

megoszlása, illetőleg a szultáni tanács által kibocsátott ide vonatkozó rendeletek 

ügytípusok szerinti összetétele jelentősen eltér a birodalmi átlagtól.  

A központi kérvényezés kultúrájában megfigyelhető sajátosságok, amelyeket az 

alábbiakban kísérlek meg leírni, a hódoltsági berendezkedés és a társadalmi viszonyok 

következő tulajdonságaival függenek össze: a török hatóságokhoz való folyamodásban 

jelentős visszatartó erőt jelenthetett a törökkel való együttműködés általános társadalmi 

elítélése, amelyet elsődlegesen a befolyását féltő magyarországi nemesség politikai 

törekvései tápláltak.706 Pontos meghatározás hiányában a „törökösség” fogalmát időről 

időre eltérőképpen értelmezték. Viszonylag későn, az 1622. évi országgyűlésen hoztak 

törvényt a törökkel való kollaboráció büntetéséről. Minthogy a jelenség a Habsburg-

ellenes mozgalmak tanulságai kapcsán került terítékre, az erről rendelkező 20. 

törvénycikk az együttműködés politikai vonatkozásait emeli ki, ezzel együtt nem 

határozza meg egyértelműen a törökösség pontos mibenlétét. Ennek értelmében fő- és 

jószágvesztésre ítélik azokat,  

 
„ akik dölyfösségtől és nyugtalanságtól indíttatva,a mozgalmak és zavargások 

támasztásától nem tartózkodnának, és a törökökkel vagy bármely másokkal, alattomban 
                                                 

705 Néhány elszigetelt kivétel mutatja, hogy a háborús évek nem teljesen vetettek véget a hódoltság területét 
érintő kérvényezési ügyvitelnek: az 1690-es évek elején is török kézen maradt települések kádijai és katonai 
vezetői itt-ott még megjelennek egy-egy panaszbeadványra válaszoló fermán megszólítottjaként. A jenei kádi 
és a vezíri rangú katonai parancsnok egy, örökségéért küzdő török dolgában 1691 februárjában írt rendelet 
címzettjeként tűnik fel. SD 15/47:214; Temesvár pedig 1698 elején bukkan fel egy peres ügyben: SD 
28/324:1287. 
706 A magyar nemesség a hódoltságban élők fölött a kisebb jelentőségű peres ügyekben is törekedett magához 
ragadni, illetve magánál tartani az ítélkezés jogát, s erőteljesen igyekezett megakadályozni, hogy a hódoltsági 
lakosság a török szervekhez forduljon jogorvosaltért. Szakály, Magyar intézmények, 111-118. A „törökösség” 
fogalmának értelmezéséhez ld. továbbá Uő., Mi számított a XVII. századi hódoltságban törökösségnek? In: 
Németh Péter (szerk.), A török orientáció a XVII. századi magyar politikában. Tudományos emlékülés, 1983. 
március 25–26. Vaja, 1985, 52–62. 
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vagy nyíltan veszedelmes egyezkedéseket indítanának, követségeket vállalnának, a 
törököket, tatárokat vagy bármely más nemzetet és népet az ország és a keresztény 
tartományok veszedelmére ingerelni, lelkesíteni, buzdítani és behívni s az által a törvényes 
királynak és az országnak a veszedelmére lázadást, pártoskodás és fölkelést szítani 
merészelnének, vagy akik a törököknek fegyvert szolgáltatnának és a fő- vagy véghelyi 
kapitányok elsőleges tudta nélkül török tartományokba utazni merészelnek” az ilyeneket 
törvénykezési időszakon kívül is beidézhetők és távolmaradásuk esetén hűtlenséggel 
elítélhetők...”707 

 

Az 1635-ben rögzített 11. cikkely kiegészítése szerint a magistrátusok mindazokat 

megbüntethetik, akik „őfelsége előzetes tudta nélkül a szomszéd törökökkel barátságban, 

beszélgetésben, levelezésben, avagy veszélyes pajtáskodásban találtatnak.”708  

A törökösség címén emelt vádak megrekednek az általánosságok szintjén. Főbenjáró 

bűnnek számított az iszlám hitre való áttérés, vagy ha valaki a birtokviszonyokat érintő 

kérdésben, például határkiigazításban vette igénybe a török segítségét, miközben más 

megítélés alá esett az adóssági perben a kádihoz forduló panaszos, s a kollaboráció 

kevésbé szigorúan elítélt válfajának számított például a szökött jobbágy kiadatásában való 

közreműködés is. A megszállókkal való érintkezés megítélése körüli bizonytalanság 

leginkább a kisebb jelentőségű, két fél személyes érdekeire korlátozódó ügyek eltérő 

fogadtatásában jelentkezik.709  

A katolikusoknak a gyöngyösi református kollégium ellen intézett 1667-es támadása 

nyomán a hatvani kádi, illetőleg az egri beglerbég elé vitt per, amelyet Szakály Ferenc tárt 

fel, esszenciálisan jeleníti meg a törökkel való együttműködés kényszerének, illetve az 

azzal járó minden ódium és kockázat okozta félelemnek együttes létezését.710 A 

rendelkezésre álló adatok tükrében úgy tűnik tehát, hogy a hódoltság nem muszlim 

lakosságának köztudatában ugyan kárhoztatott lépésnek számított az oszmán 

igazságszolgáltatás igénybevétele, ami ellen a „törökösség” vádját előhozva elsőként a 

vádlott hivatkozhatott teljes joggal, ám kényszerhelyzetben sokszor belső vitáik 

eldöntésére sem kínálkozott egyéb alternatíva, mint a hatalom legközvetlenebb 

                                                 
707 Márkus Dezső (szerk.), Magyar Törvénytár III. 1900, 194–195. Vö. Szakály Ferenc, A gyöngyösi ispotály-
per 1667–1668-ban. (A törökösség fogalmának értelmezéséhez) Archivum. A Heves Megyei Levéltár 
közleményei 10 (1981), 14–15. 
708 Magyar Törvénytár III. 314–315. 
709 Szakály, Mi számított a XVII. századi hódoltságban törökösségnek? 54–60.  
710 Szakály, A gyöngyösi ispotály-per, 5–26. A tanulmány egyúttal a kérvényezés folyamatáról is részletes 
képet ad.  



199 

birtokosaitól remélni az igazságtételt s ezt lehetőleg minél kisebb feltűnéssel, ha lehet, 

rejtett módon kieszközölni.711  

Ezek fényében nem meglepő, hogy a kádi vagy a beglerbég elé vitt ügyek között 

ritkán fordulnak elő, a szultáni tanács elé tárt jogesetek között pedig teljesen hiányoznak a 

személyes beadványoknak a birodalmi viszonylatban sűrűn regisztrálható azon típusai, 

amelyek nem muszlim személyek közötti személyes konfrontációra, követelésre 

utalnak.712 A nem muszlim egyéni beterjesztőre nincs adat a magyarországi vonatkozású 

ügyekben. A hódoltság megszállt lakosságának beadványai helyi szinten túlnyomórészt, 

birodalmi szinten kizárólag kollektív beterjesztések, a lakosság védelmét szolgáló, külső 

veszély elhárítására, jogtalan adókivetés vagy egyéb jogsérelem miatti tiltakozások, azaz 

főleg a megszállók felől jelentkező kihívások okán megfogalmazott kérések, amelyek 

megkülönböztetendők a keresztény lakosság belső konfliktusait a török előtt kiteregető 

beadványoktól.    

A gyakorlatban az találjuk, hogy a törökösség ódiuma önmagában nem zárta ki az 

oszmán fórumokhoz való folyamodás lehetőségét, más szóval nem érvényesült 

egyetemlegesen visszatartó erőként a nem muszlimok számára, ám annál erőteljesebben 

behatárolta a beterjesztett ügyek fajtáit és ezzel összefüggésben a beterjesztés módját is. 

Ezen kívül a másfél évszázados oszmán megszállás hosszú időszaka alatt sem mutat 

egyenletes képet a megszálló hatóságoknak a helybéliek feletti igazságszolgáltatásból való 

részesedése. Szakály Ferenc szerint a 16. században még zömmel az oszmán tartományi 

szervek intézték a hódoltságiak peres ügyeit, ám a 17. században, különösen a 

határvidéken a magyar jogszolgáltatás került túlsúlyba.713   

Annak, hogy a sikájet-bejegyzések panasztevői között az oszmán fennhatóság alá 

kerülő magyarországi lakosság az átlagosnál ritkábban jelenik meg, másik fontos oka a 

távolsági tényezőben keresendő, azaz a hódoltság területe nem tartozott a szultáni tanács 

szorosabb vonzáskörzetébe. A helyben való panasztétel mellett és a nagyvezíri dívánhoz 

vagy a fővárosba való zarándoklat ellen az útiköltség és egyéb viszontagságok elkerülésén 

kívül szólhatott egy további érv is: a budai és egri pasák jogosultságot kaptak szultáni 

tugrával ellátott rendeletek kibocsátására, ami elvben a szultáni dekrétummal egyenértékű 
                                                 

711 Természetesen a megszállókkal ápolt kapcsolataikból hasznot húzók is hallatnak magukról. A törökkel való 
együttműködést illusztráló további különleges adalékok: Őze Sándor, A határ és a határtalan. 
Identitáselméletek vizsgálata a 16. századi magyar ütközőzóna népességénél. Budapest, 2006, 192–196.  
712 Ugyanezt figyelte meg Ursinus az 1675. évi SD ciprusi parancsaira vonatkozóan. Ursinus, Kıbrıs in the 
Vienna „Register of Complaints”, 140. 
713 Szakály, A gyöngyösi ispotály-per, 14. A 17. században a  központi kérelmezés visszaszorulásával és a 
helyi beadványok dominanciájával kapcsolatban ld.: Hegyi Klára, A török közigazgatás és a magyar városi 
autonómia, 90–93. 
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parancs kieszközlésének lehetőségét jelentette e tartományok lakói számára.714 A 

hódoltságból a birodalmi tanácshoz befutott kérvények számának megugrása többnyire 

olyan időszakokhoz köthető, amikor – egy-egy hadjárat alkalmával – a nagyvezír 

velemelyest megközelítette a térséget (1672), esetleg átvonult a magyar végvidéken 

(1663, 1683).715  

Továbbá nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a magyarországi 

oszmán jelenlét fent részletezett felemás sikerességével, illetve az iszlamizáció csekély 

eredményeivel716 összefüggésben a katonai közigazgatás és a tímár-rendszer bevezetése 

mellett a civil közigazgatás intézményrendszerét nem sikerült szilárd alapokra helyezni. 

Konkrétan a kádi-hivatalok létrehozásával kapcsolatban szokás kifejezetten a „polgári” 

adminisztráció meghonosításának kudarcáról beszélni.717 A SD-k tanúsága szerint a 

fellebbezések tekintetében a kádik jelentették a helyi panaszosok és a Porta közötti 

legfőbb kapcsolatot, ezért a kádi-hivatalok korlátozott magyarországi szerepe718 is 

némiképp felelőssé tehető a magyarországi lakosságtól a birodalmi döntéshozatal legfőbb 

szintjén regisztrált panaszok csekély száma miatt. A magyarországi vonatkozású 

parancsok egy további jellegzetessége, hogy a beterjesztők körében a megszálló katonaság 

és tímár-birtokosok vannak többségben a kisszámú muszlim lakosság és a hangját néha-

néha hallató keresztény népesség képviselőivel szemben. 

 

5.2.2 A hódoltsági kérvényezés sajátosságai 
 

A hódoltságra vonatkozó parancsokat a korszakból kiválasztott 5 defter teljes 

anyagából válogattam ki. A defterek kiválasztásában előre vettem azokat, amelyekben az 

futólagos áttekintés alapján a legtöbb magyarországi vonatkozású bejegyzést találtam, 

                                                 
714 Fekete, Gyöngyös város levéltárának török iratai, 1932, 290; Hegyi, A Köprülü restauráció, 67–68. 
715 A 1663. és 1683. évi hadjáratok idejéből sajnos nem maradt fenn SD, azonban a dívántól származó 
panaszrendeletek, illetőleg másolataik némelyike megőrződött. Vö. Fekete, Gyöngyös város levéltárának török 
iratai, 1933, 108–110 és 138–139; Hegyi, A Köprülü restauráció, 68. Ezen kívül a gyöngyösiek 1668-ban 
egyszerre egy sor beadványt küldtek a nagyvezíri táborba. Ezek kivétel nélkül a török hatóságok 
visszaéléseivel, zaklatásaival összefüggő panaszokat tartalmaznak. Fekete, Gyöngyös város levéltárának török 
iratai, 1933, 117–122.   
716 A megszállt lakosság áttérésének mértékére és példáira vonatkozóan ld.: Hegyi Klára, Kereszténység és 
iszlám az Oszmán Birodalom balkáni és magyar tartományaiban. Korunk 7 (1996):6, 32–42, különösen 37–40. 
717 Az oszmán közigazgatási rendszer meghonosítására irányuló bátortalan kísérletként ismert négy 
magyarországi településen, Kecskeméten, Ráckevén, Jászberényben és Tolnán megnyitott, majd rövidesen 
kimúlt négy kádi-hivatal példája. Hegyi, Egy világbirodalom végvidékén, 74 és 119–123; és Uő., Török 
közigazgatás és jogszolgáltatás – magyar városi autonómia, 232–235.    
718 Hegyi, Török berendezkedés Magyarországon, 131–148. 
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ugyanakkor arra is törekedtem, hogy a vizsgált korszakon belül lehetőleg minél szórtabb 

időintervallumok kerüljenek a vizsgálat körébe.  

 

SD 4 (1665. május – 1666. április, 1668. november – 1670. október)  

SD 8   (1672. április – 1673. június) 

Das osmanische Registerbuch / Cod. mixt. 683 (1675. január – szeptember) 

Eb 372 (1680. február – 1681. január) 

SD 12 (1688. október – 1689. március) 

 

A vizsgálat során a Magyar Királyság területén túlnyúló budai vilájet 

kormányzóinak szóló, de a történelmi országhatárokon kívül eső térségekre vonatkozó 

rendeleteket figyelmen kívül hagytam, ugyanakkor figyelembe vettem azokat, amelyek 

területi vonatkozásuktól függetlenül az ország területén hivatalban levő beglerbégeket – 

tipikusan az általuk elkövetett visszaélések miatt – személyükben érintették. A 

hódoltságra vonatkozó parancsok statisztikája markáns különbséget mutat az összes 

parancsból vett mintákhoz képest.  

1. A hódoltatott országrészből a szultáni tanácshoz eljuttatott beadványok túlnyomó 

részét a helyi muszlim népesség panaszai teszik ki, ami a keresztény lakossághoz 

viszonyított számarányukhoz (és feltehetőleg az általuk elszenvedett jogsérelmek 

arányához) képest kiemelkedő aktivitásukat jelzi a fellebbezés terén.719 A parancsokban 

előforduló terminusok általában megfelelő segítséget nyújtanak a muszlim és a keresztény 

szereplők elkülönítéséhez. Ezzel szemben az oszmán katonaság, illetve ennek 

kiszolgálására főként a városokban megtelepedő kisszámú muszlim civil közösségek 

szétválasztása sokszor nehéz és bizonytalan, a bejegyzésekben fellehető adatokra 

támaszkodva a kérvényezők között mégis megkíséreltem különbséget tenni a katonai-

hivatali réteg és a muszlim csoportoknak a nem szorosan az állami adminisztrációhoz 

kapcsolódóan megjelenő, „polgári” képviselői között. A panaszosok e három 

kategóriájánál állami funkcionáriusnak tekintettem és a tágabb értelemben vett aszkeríhez 

soroltam a különféle jogcímen adóbehajtással, jövedelemkezeléssel megbízott 

személyeket (emin, mütesellim, voyvoda) is, ugyanakkor a jogvitákban előbbiektől 

tipikusan eltérő szerepben felbukkanó vallási tisztségviselőket (müderris, müezzin, imam) 

és – amennyiben a parancsból kikövetkeztethető körülményeik, esetleges egyéb 

                                                 
719 A hódoltsági megszállók belső konfliktusaira vonatkozóan ld.: Dávid Géza, Pillanatképek a hódítók 
mindennapjaiból. Keletkutatás 2008. tavasz–ősz, 97–99.    
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tevékenységük alapján indokolták – az alapítványok kezelőit (mütevelli) is. Ahhoz, hogy a 

hódoltsági viszonyok első pillantásra mutatkozó jelentő eltérésének pontos adatokkal való 

ellenőrzésére a felhasznált defterek mindegyikéből, a hódoltságiakkal megegyező számú 

parancsot vettem alapul. 

 

Kérvényezők társadalmi-vallási megoszlása 

 

1675. január – 1675. szeptember     (Cod. Mixt. 683.) 
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1680. február – 1681. január (Eb 372) 
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1665. május – 1666. április,  1668. november – 1670. október. (SD 4) 
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1672. április – 1673. június  (SD 8) 
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A háborús években a magyarországi oszmán közigazgatási rend összeomlik, a 

defterekben ettől kezdve a térség megbízott főparancsnokának (serdar) címzett rendeletek 

találhatók. Ebben a defterben nincs a térségre vonatkozó parancs: 
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1688. október – 1689. március (SD 12) 
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Az öt defter fent ábrázolt mintái alapján összesített adatok azt mutatják, hogy a 

birodalmi átlaghoz viszonyítva a hódoltsági kérvényezők között a helyi nem muszlim 

lakosság majd másfélszeres, a megszálló katonai elemek és az állami adminisztráció 

képviselői pedig közel kétszeres mértékben részesednek a beterjesztésekből. Utóbbiak a 

hódoltságban az 1672–73. évi defter adatait leszámítva minden időmetszetben abszolút 

többségben vannak (a kivételt képező mintában is majdnem kiteszik az összes kérelmező 

50 %-át), miközben összbirodalmi kitekintésünkben messze elmaradnak a muszlim civil 

lakosságtól. A nem-muszlim „polgári” elemek részesedése híven türközi magyarországi 

számarányukat, sőt a kérvényezők között talán még így is felülreprezentáltnak 

tekinthetők.720 A kérvényezők az öt vizsgált defter összesített adatai alapján (a számításba 

vett bejegyzések darabszáma szerint): 

 

                                                 
720 Vö. Hegyi, Egy világbirodalom végvidékén, 72–82. 
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A beterjesztők megoszlásában a hódoltság és a birodalom többi része között 

mutatkozó jelentős különbségektól nem vonatkoztatható el a vizsgálat másik, az 

ügytípusok megoszlásával kapcsolatos, szembetűnő tanulsága. A beterjesztett ügyek 

minőségi megoszlása valamivel koncentráltabb, a 4. fejezetben meghatározott 15 ügytípus 

helyett a hódoltságot érintő panaszra vitt esetek mindössze 12 kategóriába sorolhatók. Az 

alábbi diagram a felhasznált mintákon belüli ügytípusok százalékos megoszlását a 4. 

fejezetben közölt arányokkal párhuzamba állítva szemlélteti. 



206 

19,5

23,5

1,5
3,5

0,5
2

10
6,5

22

1 1,5

8

17,2
11,2

8

0,8

9,2

4,8

7,2

13,6

0,8

8,4

11,6

1,2 0,4
2

3,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Jo

gt
al

an
 p

én
zb

eh
aj

tá
s, 

sz
ol

gá
lta

tá
so

kk
al

 k
ap

cs
ol

at
os

 v
iss

za
él

és

A
z 

as
zk

er
í ö

nk
én

yé
ne

k 
eg

yé
b 

fo
rm

ái

Rab
lá

s, 
gy

ilk
os

sá
g

Lo
pá

s

Za
kl

at
ás

, j
og

ta
la

n 
kö

ve
te

lé
s

Ren
db

on
tá

s, 
ga

rá
zd

as
ág

, b
án

ta
lm

az
ás

H
ag

ya
té

kk
al

 k
ap

cs
ol

at
os

 jo
gv

ita

K
öl

cs
ön

üg
yl

et
, t

ar
to

zá
s

Csa
lá

s

Sz
ol

gá
la

t e
lm

ul
as

zt
ás

a,
 k

öt
el

es
sé

gs
ze

gé
s, 

te
lje

sít
és

 m
eg

ta
ga

dá
sa

 

Birt
ok

vi
ta

, h
as

zo
né

lv
ez

et
i j

og
ho

z 
ka

pc
so

ló
dó

 v
ita

 

H
iv

at
al

i h
at

ás
kö

rt 
ér

in
tő

 v
ita

V
al

lá
sjo

gi
 te

rm
és

ze
tű

 k
on

fli
kt

us
he

ly
ze

t
Csa

lá
di

 ü
gy

ek

M
en

te
ss

ég
i é

s e
gy

éb
 k

ér
vé

ny
ek

re
 a

do
tt 

vá
la

sz

 

A kutatott parancsok között nem találtunk példát a lopásra, csalásra, családi 

kapcsolatokra vonatkozó ügyekre, valamint a vallási-felekezeti mozzanatot nélkülöző, 

rendbontásra utaló esetek sem kerültek elő. A Portáig eljutó panaszok körében 
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ugyanakkor feltűnően, az ügytípusokra vonatkozó általános adatokhoz képest is kiugróan 

magas az állam embereinek visszaéléseivel kapcsolatba hozható esetek száma (az első két 

kategória részesedése birodalmi viszonylatban 28,4 %, a hódoltságban 43 %), s ezt csak 

növelik azok a ráják kárára elkövetett jogsérelmek, amelyek a javadalombirtokosok 

vitáival összefüggésben, másodlagos körülményként jelennek meg, ám így a birtokviták 

(11. csoport) körébe soroltattak. Általában elmondható, hogy a ráják elleni kilengések, 

túladóztatás, illegális pénzbehajtás és egyéb visszaélések nagyrészt közvetett módon, a 

tímárosok, várkatonák vagy a különböző javadalombirtokkal rendelkező egyéb katonai 

elemek torzsalkodásai nyomán derül fény, ami mutatja, hogy ezek voltak könnyebb 

helyzetben a központi kérelmezés tekintetében. Ez utóbbi esetekre álljon itt néhány példa. 

A szendrői szandzsák odzsaklik-falvaiban élő ráják kifosztására a befizetéseikre 

jogosult nógrádi és váci várkatonák 1673 áprilisában tett panasza nyomán derült fény, 

történt ugyanis, hogy a környék adóbiztosai (emin) különféle jogcímeken mindenükből 

kiforgatták a falubelieket, akik aztán szétszéledtek.721 

A temesvári lőportár (baruthane) őrségének 1675 áprilisában megválaszolt kérvénye 

arról tájékoztat, hogy a becskereki kazában fekvő Udvarnak722 falu számukra lekötött 

jövedelmére egy Abdullah nevű helyi elöljáró (dizdar) tette rá a kezét, ráadásul a 

falubelieket különféle szolgálatokra is befogta.723  

A Köprülü Mehmed pasa alapítványához tartozó, közelebbről nem megnevezett 

Várad-környéki falvak rájáit ért inzultusról az alapítvány kezelőjének helyettese, bizonyos 

Redzseb beadványa révén értesülhetünk 1669. január elejéről. A szomszédos hász-

birtokok adószedői (ümena) különféle önkényesen kirótt sarcokkal törvénytelenül 

terhelték őket.724 A becskereki palánkvár és a hozzá tartozó híd, valamint egyéb 

alapítványi létesítmények karbantartására hivatott rájáktól a temesváriak részéről 

kikényszerített szolgáltatásra ugyancsak az illetékes alapítvány-kezelő emelt szót 1675-

ben.725 

Egy további hasonló esetről a váradi ziámet- és tímár-birtokosok beadványa 

tájékoztat, amelyre 1670 első heteiben ment ki a szultáni dekrétum. Ezek birtokain a 

váradi beglerbég az utóbbi időben beavatkozott, a rájákat különféle módon sanyargatták, 

                                                 
721 SD 8/375:1823. 
722 Vö. Káldy-Nagy Gyula, A csanádi szandzsák 1567 és 1579. évi összeírása. Szeged, 2000, 220–225. 
723 Das osmanische, facs. 85b/5. 
724 SD 4/188:736. 
725 Das osmanische, facs. 85a/5. 



208 

aminek következtében azok otthonaik elhagyására kényszerültek.726 A szóban forgó 

Kücsük Mehmed pasa neve az ellene benyújtott panaszok révén olyan gyakran forgott a 

szultáni tanács előtt, hogy elbocsátása fölött nincs mit csodálkoznunk. Erőszakos 

politikájára utaló, ez utóbbi birtokvitához hasonló beadvány még öt évvel letételét 

követően, 1675 szeptemberében is előbukkan, amikor neve szintén a környékbeli 

javadalmazottak keresete kapcsán kerül tollhegyre.727 

Megesett, hogy a „felperes” tímár- és ziámet-birtokosok az érintett rájákkal közösen 

nyújtották be panaszukat, amint az egy Pécs környéki konfliktusban is történt. A kanizsai 

beglerbéget azzal vádolták, hogy miközben a saját hász-birtokain élő lakosságtól nem 

szed tizedet, azt jogtalanul a pécsi tímár-birtokokon élőktől hajtja be, s ezen felül térítés 

nélkül még 400 kile árpát is követelt a rájáktól. Az ügyben a pécsi kádinak kimenő 

parancs 1670. szeptember elején kelt.728  

Mint arra utaltunk, a hódoltságban a megszálló katonák, tisztségviselők között a 

javadalombirtokok és jövedelemforrások felett kerekedett perek aránya birodalmi 

összehasonlításban kiugróan magas. A fenti példák egyértelmű utalásokat tartalmaznak az 

ilyen típusú jogviták kereszttüzébe keveredett ráják megpróbáltatásaira, ugyanakkor a 

többi, közvetlen információt nem nyújtó esetben sem lehetünk biztosak abban, hogy nem 

azok a helyi lakók itták meg a tímárosok, szpáhik, adószedők huzakodásának levét, 

akiknek befizetéseiért, terményéért voltaképpen a harc dúlt. Így például a Hajdar szolnoki 

szandzsákbég és a szolnoki mukátaa-kezelő között a hordóilletékre (resm-i fuçı) való 

jogosultság kérdésében 1680 márciusában kelt beadvány csak a két fél konfliktusát 

mutatja be, a helybéliek érintettségére vonatkozóan nincs közvetlen adat.729   

A birodalmi tanácsig jutó beadványok között kisebbségben vannak azok a helyi 

lakosságot érő sérelmek, amelyekre nem a megszállók jogvitája kapcsán, közvetett 

módon, hanem egyenesen a károsult ráják panaszai nyomán derül fény. Úgy tűnik, a 

megszállás alá került magyarországi városok, falvak lakói, az őket ért bajokra elsősorban 

helyi szinten kerestek jogorvoslatot, s csak súlyos, halmozott kár vagy visszaélések 

esetén, végső elkeseredésükben szánták el magukat a távoli szultáni tanácshoz való 

kérelmezés hosszú, költséges módjára. Ezeken belül is különösen ritka, hogy a 

gyöngyösiek küldöttjének 1670 tavaszán a Krétán tartózkodó nagyvezírhez tett, már 

említett útjához hasonlóan az érintettek személyesen, illetve egy maguk közül kiválasztott 

                                                 
726 SD 4/233:887. 
727 Das osmanische, facs. 219a/5. 
728 SD 4/381:1538. 
729 Eb 372/294:3. 



209 

szószólón keresztül tárják gondjukat-bajukat a nagyvezír dívánja elé. Az ő esetükhöz 

hasonlóan, néhány hónappal korábban a pesti náhije néhány falvának szorongatott lakói 

sem láttak más kiutat, mint hogy a tőlük szenet (kömür) vagy szénváltságot (kömür 

akçesi) követelő budai csaus zaklatásai ellen a legmagasabb szinten, személyes 

megjelenésükkel nyerjenek szultáni fermánt 1670 januárjában.730 E kivételes esetektől 

eltekintve a hódoltság megszállt lakossága a kérvényeit más, közvetett úton juttatta el a 

tanácshoz. Köprülü Faziil Ahmed nagyvezír krétai táborában731 vezetett SD 4-ben a jenei 

szandzsákban élő keresztények tűnnek elő, akik egyebek között a jenei bég részéről rájuk 

törvénytelenül kirótt illetékek, beszolgáltatások és kényszermunka, valamint a katonai 

elemekkel összejátszó jenei kádik szemérmetlen pénzbehajtása miatt tiltakozva több 

beadványt is jegyeztek.732  

A két tűz között szenvedő hódoltsági magyar lakosság végtelen kiszolgáltatottságát 

leginkább talán a gyulai kazá egyik falvának lakosai által elküldött kérvényben olvasható 

történet tárja elénk. A falura – bizonyosan a királyi Magyarországból érkező (harbî 

keferesi) – portyázók törtek rá és elhajtották a helybéliek marháit.733 A zsákmányt 

azonban nem sikerült megtartaniuk, ugyanis hazafelé menet a szolnoki vár török 

helyőrségének katonái utolérték őket, és a jószágokat még azelőtt elvették tőlük, hogy 

elérték volna az ellenséges területet (darü’l-harbe dahil olmazdan mukaddem). Innen a 

történet fetva-gyűjteménybe kívánkozó klasszikus muszlim jogi mintafeladványnak is 

beillik. A török katonáknak ugyanis annak ellenére, hogy tisztában voltak az állatok 

eredetével, tudniillik hogy az iszlám földjéről – darü’l-islam – ragadták el őket, eszük 

ágában sem volt visszaszolgáltatni jogos tulajdonosaiknak. Ehelyett közönséges 

zsákmányként (mal-i ganaimdür deyü) túladtak rajtuk, s a hasznot egymás között 

készültek elosztani. A károsult gazdák ekkor a gyulai szandzsákbég és a kádi előtt 

próbálták visszaperelni az állatokat vagy az árukat, de itt nem értek célt, s végül a Krétán 

tartózkodó nagyvezírtől kaptak egy rendeletet, amely a budai beglerbéget és Szolnok 

kádiját utasítja a törvény szerint való jogorvoslatra – legalább egy esztendővel a káresetet 

követően, 1670 júliusának derekán.734 

A szegedi szandzsák rájái kérvényükben szenvedéseik egész sorát zúdították a 

birodalmi tanácsra, s nem véletlenül: az egri beglerbégnek és a szegedi szandzsák 

                                                 
730 SD 4/382:1549. 
731 Danişmend, İzahlı Osmanlı tarihi kronolojisi, vol. 3, 440. 
732 SD 4/1210–1212, 1216–1217. 
733 Ez a hidzsra 1079. évében, tehát 1668 júniusa és 1669 júniusa között történt. 
734 SD 4/471:2000. 
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kádijainak szóló, 1675 szeptember elején kiállított parancsból is kiderül, hogy a helyi 

fórumokon hiába próbáltak volna jelentést tenni. Arról számoltak be, hogy a környékükön 

átvonulók (csak gyaníthatjuk, hogy katonai elemekről van szó) takarmányt, ellátást, 

jószágokat rekvirálnak, parancs nélkül lovaikat saját kocsijaik vontatására fogják be, s a 

harmadik-negyedik faluig hajtatnak velük. Panaszuk másrészt terhelő vallomást tartalmaz 

a gátlástalanul nyerészkedni vágyó, többletet behajtó adószedőkre s a velük együttműködő 

kádira is. Utóbbi törvénytelen bírságokat és váltságpénzt hajtott be rajtuk, ezen felül még 

a szultáni parancsok végrehajtásáért is díjat számoltak fel (emr-i şerif icrası içün akçe 

taleb edüb). A ráják nagy része a rá nehezedő nyomást nem bírva elvándorolt.735 

  A hódoltsági ügyek jellegzetességei közé tartozik, hogy itt az aszkerí által 

elkövetett és felszínre került visszaélések jelentős hányadát nem a ráják, hanem a katonai 

gépezet alacsonyabb fokain álló várkatonák, kisebb részben tímár-birtokosok szenvedték 

el. A katonai-hivatalnoki réteg körén belüli ilyen konfliktusok aránya a hódoltságban 

kiugróan magas.  

Az újvári katonák parancsnoka (bölükbaşı) a budai defterdárt panaszolta be 1670 

nyarán, mert amaz nem teljesítette adóslevélben is rögzített, az újvári legénység 

zsoldhátralékának kifizetésére vállalt kötelezettségét. Az itt szolgálatot teljesítő 

kontingensek kérvényei egyébként azt sugallják, hogy nem lehetett hálás feladat a 

legújabb vilájet központjában katonáskodni. A pozsegai szandzsák Érsekújvár védelmére 

rendelt tímárosai a beglerbég ellen emeltek panaszt 1680-ban, mert annak ellenére, hogy 

az előírt szezont Hizir napjától Kászim napjáig végigszolgálták, a szultáni parancs dacára 

nem bocsátotta el őket addig, amíg a rájuk önkényesen kirótt összeget ki nem fizették. 

Ismételt rendeletben ráparancsoltak az újvári beglerbégre, hogy egy akcsét s egy 

gabonaszemet se merjen elvenni tőlük.736  

A szolnoki vár katonái 1673 tavaszán küldték panaszukkal egyik társukat Edirnébe. 

Ők az egri beglerbég által önkényesen bevezetett mustra miatt méltatlankodtak, amelynek 

során a beglerbég megbízottja napidíj (gündelik) címen forgatta ki őket pénzükből. A 

rendelet megtiltotta, hogy a továbbiakban szultáni fermán nélkül szemléztessenek.737  

                                                 
735 Das osmanische, facs. 202b/1. 
736 Eb 372/221:4. A jogtalanul kirótt járadék – 3600 gurus – visszafizettetésére korábban a budai beglerbég is 
utasítást kapott. Ebből a bejegyzésből kiderül, hogy az eset kivizsgálására a központ különmegbízottat küldött 
ki. Eb 372/305:4. A különleges sarc elnevezése pojor/pojar formában olvasható ki, a szó eredetét nem sikerült 
megfejteni. A parancsok összefoglalását ld. még: Fekete, A berlini és drezdai gyűjtemények, 102–103.  
737 SD 8/344/1665. 
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A nem ritkán pénzügyi vállalkozóként, adóbérlőként vagy adószedéssel megbízott 

tartományi janicsárok is ismételten előfordulnak a panasztevők között,738 de tollvégre 

került a hűtlen kezelés gyanújába keveredett budai defterdár, Dervis neve is – akiről 

korábban már lepergett egy szultáni parancs.739 

Egy Szelim névre hallgató ziámet-birtokos esete jelzi, milyen nehézségekbe 

ütközhetett a birtokaitól távol szolgáló katona, ha időközben esedékessé váló 

jövedelméhez hozzá akart jutni. Nevezett a kamenyeci fronton forgolódott, amikor a 

szegedi szandzsákban lévő birtokainak megbízott adószedője (subaşı) meghalt, mire a 

helyzetet kihasználva a környék kádijai és mások rátették kezüket az ő birtokaira. Szelim 

most egy másik embert bízott meg azzal, hogy távollétében gyűjtse be a neki járó 

jövedelmet, s arra kért parancsot, hogy őt munkájában senki ne háborgassa.740        

Ha „pótlólagos” bevételforrások után kellett nézni, ahogyan a birodalom egész 

területén, úgy a magyarországi hódoltságban is könnyen feltalálták magukat a megszálló 

hivatalnokok, a káditól kezdve az adószedőkön át egészen a kormányzókig. Az illegális 

pénzszerzés különféle módozataira itt csak két példát ragadunk ki. Az egyik esetről a 

váradi vár ellátására lekötött hász-birtokok falvainak lakói tudósítottak 1673 elején tett 

panaszukban. A defterdárok a beglerbég érkezésekor házanként fizetendő külön illetéket 

vezettek be, amelyet „díván-pénznek” neveztek és 25 akcsében állapítottak meg.741 A 

szűkszavú magyarázat alapján úgy tűnik, a defterdárok a kormányzók megvendégelésével 

járó költségeiket akarták áthárítani a szegény falubeliekre. Nem sokkal később száradt 

meg a tinta azon az egri pasának, illetőleg a szolnoki kádinak szóló rendeleten, amely a 

szolnokiaknak a kádin keresztül elküldött panaszára adott választ. A kádihoz forduló 

magyarok a szolnoki adószedők (ümena, cizyedar) erőszakoskodása miatt szenvedtek, 

mert elmondásuk szerint hiába fizették ki törvényes adójukat, azok „defter-pénzt” (defter 

akçesi) követelve rajtuk, elfogták őket és végül összesen 50 gurust csikartak ki tőlük.742  

A megszálló hatalom sokszor túl sokat vállaló tisztségviselőinek anyagi gondjaira, 

rendezetlen pénzügyi viszonyaira vetnek fényt az adóssággal kapcsolatos bejegyzések. 

Például az újvári beglerbég 1665 szeptemberében a váradi katonák felé fennálló, 2000 

gurusra rúgó tartozását a temesvári várbörtönben őrzött négy rabjának átadásával 

                                                 
738 Das osmanische, facs. 86a/7; 154b/2; 195a/3; Eb 372/339:6. 
739 Eb 372/252:4. 
740 Das osmanische, facs. 203a/1. 
741 SD 8/232:1117. 
742 SD 8/293:1427. 
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igyekezett letudni.743 A kanizsai beglerbég 1675 szeptemberében kapott fizetési 

felszólítást a Portától egy Ibrahim nevű személy bejelentése miatt, akienk 700 oroszlános 

tallérral tartozott.744 

Szinte felesleges részletezni, hogy a hódoltság vallási konfliktusai sokkal inkább a 

keresztény felekezetek között, mint ezek és a muszlim csoportok között voltak jellemzők, 

azonban a birodalmi tanács előtt mégis kizárólag az utóbbit példázó ügyekben születtek 

határozatok, s természetesen azok is kivétel nélkül muszlim kezdeményezésre.745 Így 

vázlatos áttekintésünkből nem maradhat ki a bejegyzéseknek a keresztény lakosság és a 

betelepült muszlimok között időről-időre felerősödő feszültségekre rávilágító része. Ezek 

a parancsok a korábban hozott példákhoz746 hasonlóan a helyieknek a muszlim híveket 

megbotránkoztató magatartása (tipikusan alkoholfogyasztás és azzal összefüggésbe hozott 

tevékenységek) miatt fogalmazódtak meg.  

Az esztergomi muszlimok arról számoltak be, hogy a városban egyesek kocsmát 

nyitottak, bort és pálinkát (arak) árulnak, vesznek és isznak, s nem szűnnek a 

rendbontások. A visszatérő klisékkel megfogalmazott beadványra 1680. június derekán a 

szokásos fordulatokkal válaszolt a szultáni tanács, meghagyva az esztergomi kádinak, 

szüntesse meg az ilyen gyakorlatot, hiszen a város az „iszlám népének dzsámijaival 

megszentelt városok közül való”.747   

A másik, Szigetváron történt eset a megszállás alatt sínylődő keresztény lakók 

önfeledt (Mohamed követőinek szemében is érthetetlennek látszó) jókedvéről árulkodik. 

Az itteni muszlim lakosok végső elkeseredésükben azért fordultak egyenesen a birodalmi 

tanácshoz, mert a várban lévő két dzsámi között a helyiek kocsmákat nyitottak s 

rendszeressé váltak az utcai mulatozások: „egyesek bort isznak, mások cigányokat 

fizetnek le, hogy sípon (zurnán) és más hangszereken játsszanak nekik, illetve lakodalmat 

színlelve bűnös módon üldögélnek és zenéltetnek maguknak.”748  

Az igazság kedvéért meg kell említenünk, hogy az alkohol mámorában önmagukról 

megfeledkezők rendbontásai miatt benyújtott panaszok nemcsak a keresztény lakosságot 

                                                 
743 SD 4/60:250. 
744 Das osmanische, facs. 214b/6. 
745 A keresztény felekezetek közötti, jórészt az egyházi adóztatással kapcsolatos vitákra, illetve a hódoltságra 
vonatkozó egyetlen, a Habsburg követ által beterjesztett kérvényre már utaltunk. 
746 A 4. fejezetben. 
747 Eb. 372/180:3. 
748 Az esetet leírja: Dávid Géza, Adalékok Szigetvár török-kori történetéhez. Keletkutatás 2007, 46. A 
bejegyzést ld.: Das osmanische, facs. 63b/4.  
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terhelték, igaz a másik oldal nem a szultáni tanácsnak címezte ilyen jellegű 

beadványait.749   

Külön szót érdemelnek a közhasznú létesítmények, hidak, dzsámik, várak 

felújításával kapcsolatos kérvények. A kanizsai beglerbég 1680 tavaszán jelentette, hogy a 

rahovicsei750 vár tornyai és lőportára renoválásra szorul, mire a díván az elvégzendő 

munka költségeinek felmérésére utasította a kormányzót.751 Szeged muszlim lakói az 

ottani dzsámi zord időjárástól megrongálódott, megrepedt és omlásveszéllyel fenyegető 

kőkupolájának kijavítása ügyében fordultak a város kádijához, aki kérvényüket 

továbbította a szultáni tanácsnak. Az 1672. július közepén kibocsátott rendelet zöld utat 

adott a munkálatok haladéktalan elvégzéséhez.752 A valpói Mehmed Pasa dzsámi kupolája 

elöregedett ólomburkolatának felújítására a helyi szpáhik és más muszlimok 

összefogásával nyújtottak be kérelmet 1672 szeptemberében.753  

A muszlimok vallásgyakorlatát nemcsak egy-egy dzsámi leromlott állapota 

nehezítette meg. A hívek ugyancsak a valpói dzsámi müezzinjeit kötelességük súlyos 

elhanyagolása miatt jelentették fel a birodalmi tanácsban, ők ugyanis amellett, hogy az 

alapítványtól szolgálatukért járó illetményüket felvették, legtöbbször minden magyarázat 

nélkül elmulasztották (tatil ve tekessül) hivatásuk gyakorlását.754 

A dívánhoz eljuttatott kérelmek között a hódoltság társadalmának fontos csoportjait 

alkotó iparosok, kereskedők is hallatták hangjukat. Az egri kabátkészítők (kürkçi) a bőrt 

felvásárló és elszállító, részben távolról érkező kereskedők, részben a magyarok miatt 

előállt nyersanyaghiány miatt reklamáltak a Portán,755 a debrecenieket a vásározás 

szabályait megszegő idegen kereskedők fakasztották panaszra, amelyet 1672 végén 

juttattak el az edirnei tanácshoz.756 

Összegzésképpen, az SD-k magyarországra vonatkozó bejegyzései, amelyekből itt a 

teljesség igénye nélkül válogattunk, kétségtelenül fontos kiegészítői a töredékesen 

fennmaradt helyi közigazgatási dokumentumoknak, amelyek a magyarországi oszmán 

uralom utolsó évtizedeinek társadalmi viszonyaira, konfliktusaira, mindennapi életére 

vonatkozóan gazdagíthatják, árnyalhatják ismereteinket. A központi 

panaszmechanizmusnak a magyarországi török hódoltság sajátos peremvidéki helyzetéből 
                                                 

749 Fekete, Gyöngyös város levéltárának török iratai, 1933, 103, 116.  
750 Orahovica a mai Horvátországban, Valpótól nyugatra. 
751 Eb 372/296:3. 
752 SD 8/76:328. 
753 SD 8/86:380. Vö. Hegyi, Egy világbirodalom végvidékén, 102. 
754 SD 8/87:381. 
755 SD 4/13:41. 
756 SD 8/125:562. 
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adódó itteni sajátosságai elsősorban az ügytípusok összetételében és a beterjesztők 

megoszlásában tükröződnek. Ezek legfontosabb tanulságai, hogy a törökkel való 

együttműködés elítélése és szankcionálása ugyan nem akadályozta a megszálló 

hatóságokhoz való folyamodást, de jelentős mértékben szűkítette a beterjesztett ügyek 

körét. A helyi jogvitákban sem gyakoriak, a birodalmi tanácshoz felterjesztett kérvények 

közül pedig teljes mértékben hiányoznak a birodalom többi tartományában, illetőleg a 

román vajdaságokban megfigyelhető egyéni beadványok, ami részben a helyi török 

szervek, ám nagyobb részben a magyar igazságszolgáltatás szerepvállalásának, 

térnyerésének tudható be. Észrevételünk szerint mindezekkel összefügg a hódoltsági 

területek beterjesztői között a megszálló katonák, hivatalnokok fölénye a civil lakosság 

képviselőivel szemben, ami a kérvényezők birodalmi megoszlásával homlokegyenest 

ellenkező képet mutat.    
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Összegzés 
 

Az uralkodói jogszolgáltatás intézménye a legendák homályába vesző karizmatikus 

vezető, Oszmán gázi azonnali és közvetlen ítéletétől a központi bürokrácia bugyraiban, 

bonyolult és személytelen procedúra során tömegesen gyártott jogbiztosító rendeletek 

koráig hosszú utat tett meg. 

Ennek az intézménynek új kihívással, a panaszos beterjesztések tömegessé válásával 

kellett szembenéznie, ami a Oszmán Birodalom 16. században kezdődő, s a 17. században 

kiteljesedő válságának, a birodalmi centrum által hozott, a gazdasági rendszer 

átalakítására irányuló intézkedéseinek, illetőleg ebből kifolyólag a tartományok feletti 

központi ellenőrzés gyengülésének általánosan megmutatkozó társadalmi mellékhatása 

volt. 

A birodalomi tanács regiszterein végzett vizsgálatok tükrében igazoltnak látjuk, 

hogy a panasz-jegyzőkönyvek megjelenése közvetlen összefüggésben állt a társadalmi 

konfliktusok birodalomszerte tapasztalható gyarapodásával, illetve ezzel együtt az 

igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának romlásával, ami a helyben nem orvosolt 

jogviták drasztikus növekedésében csapódott le. A defter-típus bevezetése tehát a központi 

adminisztrációnak e változás jelentette kihívásokra adott bürokratikus válaszlépéseként 

értékelhető.  

A kancellária a mind nagyobb számban elé kerülő panaszbeadványok özönére 

technikai megoldással felelt, amelynek lényege a birodalom legfőbb döntéshozatali 

szerve, a birodalmi tanács elé kerülő ügyek rangsorolása volt: a kimenő parancsokat 

kiemelt, fontos (mühimme), illetve kimondatlanul is másodlagos, főként panaszok kapcsán 

kibocsátott (şikayet), jogbiztosító jellegű, érdemi döntést nem tartalmazó rendeletek 

csoportjaira bontották. A defterek társadalomtörténeti forrásértéke legfőképpen a 

birodalmi tanács egyetemes jogorvoslati hatásköréből, azaz abból az egyedülálló tényből 

fakad, hogy valóban minden oszmán alattvaló előtt nyitva állt a panasztétel lehetősége.  

A jogorvoslati folyamatnak a sikájet parancsokban követhető részletei első 

pillantásra erős központi kontrollt sejtető mechanizmus megléte rajzolódik ki, ám részben 

e bejegyzések, illetőleg a kortárs krónikák és egyéb források adatai azt jelzik, hogy 

valójában a jogbiztosító iratok hatékonysága, a peres ügyek játszott tényleges szerepe 

korántsem volt egyértelmű. Habár meglepően hangzik, de a díván éppen a sikájet 

defterikbe bekerülő esetekben nem gyakorolta ténylegesen bírói hatáskörét, 
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igazságszolgáltatási szerepe mindahány esetben az illetékes helyi szervet kapacitáló 

jogbiztosító parancs kibocsátására korlátozódott. A vizsgált ügyekben e szimbolikus 

jelentőségű funkcióját a defterekbe lejegyzett valamennyi esetben egy bürokratikus séma 

szerint érvényesítette. Ez tulajdonképpen egy adminisztratív fogást jelentett, amellyel a 

központ lemondott a beterjesztett ügy érdemi kezeléséről, visszautalva azt a helyi 

tisztségviselők asztalára, az esetek többségében gyakorlatilag minimálisra csökkentve az 

eredményes jogorvoslat esélyét. A ténylegesen a díván előtt zajló, ítélettel végződő 

perekről e jegyzőkönyvekben nem olvashatunk. A rendeletgyártás lényegét tekintve a 

központi kormányzat bürokratikus védekező mechanizmusa a kérvényezők áradata ellen, 

az ügyek visszatolása a helyi illetékesek asztalára, érdemi döntés nélkül. 

A defterek, pontosabban a bennük lejegyzett parancsok tartalmi vizsgálata birodalmi 

szintű látleletét nyújtja az oszmán társadalomban létező konfliktusok különböző fajtáinak, 

amelyek között a katonai-hivatalnoki réteg által elkövetett visszaélések, jogtiprások 

folyamatosan kimutatható relatív többsége a tartományi szervek működésének 

elégtelenségét, a központi hatalom gyengülését bizonyítja. A bejegyzések tanulmányozása 

nemcsak területi bontásban teremti meg az összehasonlító vizsgálatok lehetőségét, hanem 

a fennmaradt, minden hézagossága ellenére is gazdag állomány a társadalmi folyamatok 

időbeni alakulásának nyomon követésére is módot nyújt, és sokoldalúan hasznosítható, 

elsőrendű mikrotörténeti forrásbázist jelent.  

A központi kérvényezés megváltozott rendszerében a centrum és a periféria 

együttműködésének területenként változó sajátosságai is markánsan kirajzolódnak, s 

közvetve árnyalják a különböző tartományok, autonómiák Portához fűződő kapcsolatának 

minőségéről alkotott elképzeléseinket. A parancsok nemcsak a birodalmi tanács és a helyi 

szervek kapcsolatának gyakorlati működését engedik figyelemmel kísérni, hanem magát a 

központi jogorvoslati funkciót fenntartó társadalmi szokásrend területenként, kulturális, 

politikai okokból változó attitűdjeit is kidomborítják, a muszlim török, az ortodox szerb, 

illetve a protestáns vagy katolikus magyar kérelmezők között. Láthattuk, hogy a vallási-

kulturális tekintetben a bizánci orientáció hagyományát követő román vajdaságok 

vezetőikkel egyetemben a birodalom többi tartományához és alattvalójához hasonló helyet 

foglalnak el ebben a mechanizmusban, ezzel az igazságszolgáltatási jogkör 

vonatkozásában zárójelbe téve a vajda autonóm hatalmának mítoszát. A magyar nemesség 

és a hódítók jogigényének holtterében fekvő magyarországi hódoltság nem muszlim 

lakossága ugyanakkor csupán a közösség kollektív érdekeiért és főleg a megszállók 

részéről jelentkező fenyegetettség, jogsértések ellen élt a Portán a panasztétel 
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lehetőségével, miközben a Porta másik adófizetője, Erdély pedig teljesen kimaradt az 

oszmán központi igazságszolgáltatás rendszeréből. 

Jelen munka kereteit a kijelölt forráscsoport nagyságához, illetőleg a feldolgozás 

lehetséges dimenzióihoz képest a terjedelmi korlátok szükségszerűen szűkre szabták, s 

nem tették lehetővé, hogy a regiszterek roppant anyagát volumenéhez megfelelő 

mértékben dolgozzuk fel. Kísérletünk a jövőbeni kutatások elővizsgálatának, a 

feldolgozás lehetséges szempontjait kijelölő elemzésnek tekinthető. A kérvényezés 

mechanizmusának további kutatásában az oszmán igazságszolgáltatás helyi 

intézményeinek levéltári anyagával, elsősorban a fennmaradt kádi-jegyzőkönyvekkel való 

összevetése bizonyulhat hasznos módszernek. Ugyanakkor a kérvényezés gyakorlatának a 

kortárs európai államok némelyikében meglévő, ám sajnálatos módon még alig vizsgált 

gyakorlata757 a jövőben szintén tanulságos lehet a sikájet defterikben testet öltő jelenség 

összehasonlító vizsgálatához.  

                                                 
757 Olga Kharanova, A kérelmezés mestersége. Hivatalnoki pályafutások a 18. századi Habsburg Monarchiában. 
Századok 142 (2008):5, 1249–1266. 
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I.   Forrásközlés – válogatott parancsok 
 
 
1.) SD 4/471:2000 
 
Budun paşasına ve Sonlok kadısına hüküm ki 
 
Gula kazasına tabi Varya[ş] nam kariye ahalisi arzuhal edüb bundan akdem bunlarun kariyelerine bin 
yetmiş dokuz senesinde harbî kefere gelüb/ 
mevaşi hayvanları garet [edüb] ve sürüb götürüb darü’l-harbe dahil olmazdan mukaddem Sonlok 
kalesi neferatından bazıları/ 
erişüb küffar elinden halas edüb badehu ol hayvanat darü’l-islamdan alduğı758 malumları iken tama-i 
hama düşüb „mal/ 
ganaimdür” deyü hilaf-i şer ahara bey ve akçesin alub beynlerinde taksim etmek sadedinde iken 
bunlar mirliva ve Gula kadısından mektublarile?/ 
varub mezburlardan hayvanların veyahud bahaların taleb eyledüklerinde vermekde taallul ve bu 
babda davalarına müvafik/ 
fetva-i şeriflerin alduğın bildürüb 
şerle görilüb icra-i hakk olunmak babında emr-i şerifüm rica eyledükleri ecilden şerle görilüb icra-i/ 
hakk olunmak emrüm olmışdur. 
 
fi evahir-i s[afer], sene [10]81 
 
Parancs a budai pasának sé a szolnoki kádinak: 
A gyulai kazához tartozó Varjas nevű település népe kérvényt nyújtott be. Elmondták, hogy 
korábban, az 1079. évben falujukba az ellenség országából való hitetlenek jöttek, akik 
lábasjószágaikat zsákmányul ejtették, s elhajtották. Azonban mielőtt ezek elérték volna az 
ellenség országát, a szolnoki vár katonái közül néhányan utólérték őket, az állatokat a 
hitetlenektől elvették, majd annak ellenére, hogy tudták, a jószágok az iszlám földjéről valók, 
a mohóságukban az állatokat mint zsákmányolt jószágot eladták. Amikor ők az így nyert 
pénzt maguk között akarták elosztani, ezek [ti. a panasztevők] a szandzsákbég és a gyulai kádi 
által kiállított levelükkel jöttek, és az említettektől visszakövetelték állataikat vagy árukat, de 
azok vonakodtak megadni. Tudtul adták, hogy perükre vonatkozóan nemes fetvát is kaptak, s 
minthogy az ügyben a seriat szerinti igazságtétel dolgában nemes parancsomat kérték, 
elrendeltem, hogy a seriat szerint igazság szolgáltassék. 
 
1670. július 10–18.     

                                                 
758 Eredetileg talán az olduğı szót akarták leírni. A szövegben:آڶدوغى . 
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2.) SD 8/89:395   
 
Boğdan voyvodasına hüküm ki: 
 
Ordu-i hümayunuma arzuhal sunub Yaş kasabasında ticaret içün metaa/ 
getüren bazirgan taifesinden kadimden olıgeldüği ve kanun üzere gümrüklerin/ 
taleb eyledüğünde mücerred vermemek içün bazıları „biz devlet tarafından/ 
bazı kimesnelere biz tevabi’üz” ve bazıları dahi „biz askerîyüz” deyü ticaret içün/ 
getürdükleri metaalarun gümrüklerin vermekde taallul eyledüklerin bildürüb/ 
ol-babda hükm-i hümayunum rica eyledüğün ecilden imdi kadimden ne-vechle gümrük/ 
alınagelmiş ise yine ol minval üzere alınmak emrüm olmışdur. 
 
fi evail-i c[emaizülevvel], sene [10]83  
 
 
Parancs a moldvai vajdának: 
Nagyúri táboromba kérvényt nyújtottál be és tudattad, hogy Iaşi városába kereskedelmi céllal árut 
hozó kereskedők némelyike nem akarja a régi szokás és a törvény szerint tőlük kért vámot 
megfizetni. Ezek, csak azért, hogy ne kelljen fizetniük, hol az állam embereinek kíséretéhez 
tartozóknak, hol pedig aszkerínek adják ki magukat, így a kereskedelmi céllal hozott portékájuk után 
járó vámot vonakodnak megadni. Minthogy ez ügyben nagyúri parancsomat kérted, ezennel 
elrendelem, hogy ugyanúgy szedjék be [tőlük] a vámot, amiképpen az régtől fogva szokásos.  
 
1672. augusztus 25. – szeptember 3. 
 
 
3.) SD8/345:1673   
 
Boğdan voyvodasına hüküm ki: 
 
Aslan nam zimmi arzuhal edüb/ 
bunun Boğdan reayalarından [---] nam zimmi/ 
zimmetinde bin yüz guruş hakkı olub/ 
taleb eyledüğinde edasında taallul ve inad eyledüğin/ 
bildürüb hakkı alıverilmek babında hükm-i hümayun/ 
rica etmeğin şerle görilmeğe hüküm yazılmışdur. 
 
fi evahir-i z[ilhicce], sene 1083 
 
Parancs a moldvai vajdának: 
Egy Aszlán nevű hitetlen kérvényt nyújtott be és jelentette, hogy a moldvai alattvalók közül a [---] 
nevű személytől 1100 gurus követelése van, s midőn kérte, az illető nem volt hajlandó azt megadni. 
Jogos tulajdonának visszatérítése ügyében [az említett] nagyúri parancsot kért, ezért parancs íratott, 
hogy [az ügyben] a seriat szerint járjanak el. 
 
1673. április 9–17. 
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4.) SD 8/375:1824   
 
Eflak voyvodasına hüküm ki: 
 
[İ]sakça mütevellisi Ömer ve Edirneli Yusuf ve Halil ve karındaşı  [---] ve İlyas nam kimesneler ile 
Dimu? nam zimmi gelüb bunlar tüccar taifesi/ 
olub asker-i islam içün bin seksen [---]759 senesinde Niğbolı iskelesinde be-her kantarı on ikişer 
guruşa/ 
olmak üzere cem ve tahsil eyledükleri rugan-i sadelerin tarafundan adamlar gönderüb cebren ahz ve 
kabz eyledüklerinde/ 
yedlerine bir deyn temessüki verüb „yüz akçelerin eda edeyim” deyü der uhde etmiş iken dokuz 
aydan mütecaviz akçelerin eda etmekden/ 
taallul edüb gadr etmekle mezburlarun hakkı var ise eda eyleyesin şeri cevabun var ise vekilün ile 
bunları civarında/ 
Yergöği kadısına gönderesün ki şerle görilüb ihkak-i hakk olunmak içün hüküm yazılmışdur. 
 
fi evail-i m[uharrem], sene [10]84 
 
 
Parancs a havasalföldi vajdának: 
Iszakcsi intézője Ömer, Edirnei Juszuf, Halil és annak [---] nevű testvére, valamint az Iljász nevű 
személy a Dimu? nevű hitetlennel együtt idejárultak. [Elmondták, hogy] kereskedők, akik az 108?. 
évben az iszlám serege számára kantáronként 12 gurus értékben zsírt szereztek be, és azt a nikápolyi 
kikötőben felhalmozták, ám az általad küldött emberek erőszakkal elvették, bár egy adósbizonylatot 
adtak róla, amely [kantáronként?] 100 akcse megtérítését garantálja. Immár több mint kilenc hónap 
telt el, s a pénzüket igaztalan módon eddig nem fizetted meg. Ha jogos követelésük van, add meg 
nekik, ám ha törvényes kifogásod van, küldd el meghatalmazottadat a közeli gyurgyevói kádihoz, 
hogy az ügyben a seriat fényében igazság szolgáltassék. Ebben az értelemben parancs íratott.    
 
1673. április 18–27. 
 
 
5.) Eb 372/349:1 
 
Şumnı kadısına hüküm ki 
 
Bundan akdem ilhadı zahir olmağla Limni ceziresine nefy olunan Karabaş nam mülhidün 
halifesinden kaza-i mezburde [---] nam kimesne tavattun/ 
ve bazı müslümanlarun itikad ve gamların ifsad ve ruz be-ruz fesadat artmak üzere olduğun 
ilam olunmağla menfi-i mezburun halifesi/ 
olan mezkur tövbe ve istiğfar etmez ise nefy olunmak içün ahvâlin Asitane-i Saadete arz 
eylemek bâbında fermân-i alîşanum sâdır olmışdur. 
 
evail-i m[uharrem], sene [10]91    

                                                 
759 A esetek túlnyomó többségében a sérelmezett eset datálása pontatlan, az évszám utolsó számjegyét csak 
ritkán írják ki a bejegyzésekben. Itt is csak feltételezhetjük, hogy a cselekmény a parancs kibocsátását megelőző 
évben, 1083-ban történt. 
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Parancs Sumla kádijának: 
Jelentették, hogy a korábban tévtanítónak(?) bizonyult és Lémnosz szigetére száműzött Karabas nevű 
istentelen követői közül egy --- nevű személy [ott] letelepedett és a muszlimok közül némelyeket 
hitében megingatott, összezavart, s a felfordulás napról-napra súlyosbodik. Magas parancsom adatott 
ki, hogy amennyiben a nevezett száműzött említett követője nem tanúsít megbánást, ügye 
boldogságos küszöbömhöz terjesztessék be.   
 
1680. február 2–11. 
 
 
6.) Eb 372/314:4 
 
Filibe kadısına hüküm ki 
 
Mektub günderüb cevami-i ehl-i İslam ile müşerref olan beldan ve kasabada ehl-i İslam nebîlerinden 
ümmü’l-habais olan hamr ve arak bey ve şira ve şarab tenavül olunmayub meyhaneler haram ve ref 
olunmak içün mukaddema verilen fetava-i şerife mucebince hatt-i hümayun-i saadet-makrunumla 
varid olan emr-i şerifüm ile men olunmışken hala nefs-i Filibe’de sakin Rum keferesi taifesi 
mütenebbih olunmayub gece ile çiftliklerden nefs-i Filibe’ye hamr ve arak getürüb bey etmeleriyle 
eşkıya ve erazil taifesi şürb ve tenavül edüb mest oldukları/ 
halde nice fesad vaki olduğın bildürüb men olunmak babında emr-i şerifüm verilmek ricasına ahali-i 
vilayet iltimasıyle arz eyledüğün ecilden mukaddema sadır olan ferman-i hümayunum mucebince 
şeran men ve def olunub müsamih ve ihmal ve tekessül olmamak içün hüküm yazılmışdur. 
 
fi evail-i s[afer], sene [10]91 
 
Parancs a plovdivi kádinak: 
Levelet küldtél, melyben az alábbiakról tájékoztattál. Annak ellenére, hogy a vonatkozó nemes 
fetvákkal összhangban adott korábbi parancsaimban tiltottam a muszlimok dzsámijai által megtisztelt 
városokban és településeken az iszlám prófétái által a hitványság gyökerének nevezett bor és 
szeszesitalok adásvételét és fogyasztását, illetve előírtam a kocsmák bezárását, most a plovdivi 
keresztények ezt figyelmen kívül hagyva éjjelente a környező gazdaságokból szállítják a városba a 
bort és a szeszt, s azt értékesítve utat nyitnak az alávaló és szégyentelen emberek lerészegedésének és 
különféle rendbontásoknak. Minthogy a tartomány lakosságának e dolgok megszüntetése érdekében 
nemes parancsom kibocsátására vonatkozó kérését továbbítottad, parancs íratott, hogy korábbi 
nagyúri fermánom értelmében a seriat szerint késedelem és hanyagság nélkül akadályozd meg és 
szűntesd meg [mindezt]. 
 
1680. március 3–12. 
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II. Az isztambuli Miniszterelnökségi Hivatal Oszmán-kori Levéltárában (Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi) őrzött 17. századi sikájet defterik leírása  

 

SD 1.  
Külső tulajdonságok: Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve; a defterben önmegnevezés nem olvasható; a 
bejegyzések kezdete: 4. o. 
Időtartam:   1059. muharrem – 1060. zilhiddzse = 1649. január– 1650. december. 
Altípus: Südde-i Saadet 
Terjedelem: 214 számozott oldal. 
Bejegyzések száma: 865.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  Az egyes bejegyzések keltezése többször elmarad, a korábbi 
mühimmékre jellemző módon általában külön címsorban jelzik az új hónap kezdetét. Ellenkező esetben a 
dátumot időnként napra, többnyire azonban dekádra adják meg. Az 1060. évtől az új hónap kezdetét jelző 
önálló címsorok írásával felhagynak, de jellemzővé válik az egyes parancsok keltezése. Kettős szerkezetű 
hükm-ök előfordulnak. 
Megjegyzés: a levéltári katalógus szerint ez az első sikájet deferi, ugyanakkor tartalmi szempontból és a 
későbbi regiszterekben uralkodóvá váló ismertetőjegyek alapján a deftert a kancelláriában végbemenő 
változások átmeneti példájaként tarthatjuk számon.   
 
SD 2.  
Külső tulajdonságok:  Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve; defterben sikájet megnevezés nem 
olvasható; a bejegyzések kezdete: 2. o. 
Időtartam:  1062. sevvál – 1064. muharrem = 1652. szeptember – 1653. december 
Altípus: Südde-i Saadet 
Terjedelem: 247 számozott oldal. 
Bejegyzések száma: 1343.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték, ez alól egyetlen 
bejegyzés jelent kivételt. Kettős szerkezetű hükm-ök elvétve előfordulnak. 
Megjegyzés: A levéltári katalógus szerint 2. számú sikájet defteriként számon tartott jegyzőkönyveben 
számos, a későbbi SD-k jellemzőinek ellentmondó bejegyzés található. A defter vezetése az SD 1-hez 
képest egységesebb, valamivel letisztultabb, előzményéhez hasonlóan átmeneti példányként határozhatjuk 
meg. A defter egyenes folytatása az SD 3.   
 
SD 3.  
Külső tulajdonságok:  Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve; defterben sikájet megnevezés nem 
olvasható; a bejegyzések kezdete: 4. o. 
Időtartam:  1064. muharrem, 1064. redzseb – 1064. sevvál, 1065. muharrem – 1065. rebiüláhir = 1653. 
november – december, 1654. május – szeptember, 1654. november – 1655. február.  
Altípus:  Südde-i Saadet 
Terjedelem: 159 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  536.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök elvétve előfordulnak. A 18. és 19. oldal között jól látható hiány fedezhető fel, a 
parancsok keltezése alapján innen 2 hónapnyi bejegyzés hiányzik, s a bejegyzések többnyire fordított 
kronológiai rendben következnek. A 98. és 99. oldal közötti újabb cezúrában további két hónap bejegyzései 
hiányoznak.  
Megjegyzés: A defterben számos, a későbbi SD-k jellemzőinek ellentmondó bejegyzés található. A defter 
az SD 2 folytatása.   
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MD 92. 
 Külső tulajdonságok: Ebruval díszített bőrkötésben, a címkén tévesen mühimme defteri megnevezés 
szerepel; a defterben a sikájet önmegnevezés olvasható; a bejegyzések kezdete: 1. o. 
Időtartam:  1067. sábán – 1069. szafer = 1657. június – 1658. november. 
Altípus: Südde-i Saadet 
Terjedelem: 63 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  319.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket már egyenként keltezték, a dátumot időnként napra, 
többnyire azonban dekádra adták meg. A hivatali változást jelölő címsor csak egy helyen fordul elő (40. 
o.). Kettős szerkezetű hükm-ök előfordulnak. 
Megjegyzés: A ma ismert legkorábbi defter, amelyen egykorú, hiteles ahkam-i şikayet megnevezés 
olvasható.  
 
SD 4. 
Külső tulajdonságok:  Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve; defterben sikájet megnevezés nem 
olvasható; a bejegyzések kezdete: 3. o. 
Időtartam:  1075 zilkáde – 1076 sevvál, 1078 sevvál – zilkáde, 1079 dzsemaziüláhir – 1081 
dzsemaziülevvel = 1665. május – 1666. április,  [1667 február], 1668 november – 1670 október. 1077 
sábán (175–176. p.; 682–689.bj.)  
Altípus:  Dergah-i Mualla > 1075. zilkáde 1. dekádja (2. bj.) // Ordu-i Hümayun > 1076. rebiülevvel végéig 
(285. bj.) // Südde-i Saadet > 1076. ramazán (662. bj.) // Ordu-i Hümayun > 1076. ramazán vége // Südde-i 
Saadet > 1076 sevvál. // 1078. sevvál végétől Ordu-i Hümayun > 1081. szafer közepéig (1032. bj.) // 
Dergah-i Mualla > végig. 
Terjedelem: 484 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  2065.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket túlnyomórészt dekáddal keltezték. Kettős szerkezetű 
hükm-ök előfordulnak. A 175–176. oladalakat tartalmazó tévesen bekötött lap (682–689.bj.) a 
környezetéhez képest egy évvel későbbi bejegyzéseket tartalmaz és eredetileg a 6. sikájet defteri 11. vagy 
13. oldala utáni részbe illeszkedik.  
Megjegyzés: A defter nem alkot folyamatos időrendi egységet. A 178–179. oldal között kronológiai űr 
tátong, amelyet az SD 5 és SD 6 töltenek ki. A bejegyzések időrendi sorrendje időnként jelentősen 
megborul. A defter folytatása a 983. MZD néven nyilvántartott deftertöredék. 
 
SD 5.  
Külső tulajdonságok:  Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve; defterben sikájet megnevezés olvasható; a 
bejegyzések kezdete: 2. o. 
Időtartam:  1076. sevvál – 1078. zilhiddzse = 1666. április – 1668. június.   
Altípus:  Südde-i Saadet  
Terjedelem: 186 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  1026.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekádra keltezték. Kettős szerkezetű 
hükm nincs. Rövidebb, 2-5 soros, viszonylag rendezetten vezetett bejegyzések jellemzők. Egyenes 
kronológiai sorrendben követik egymást. Feltűnően ritka a bejegyzésekben a beterjesztés fogadási helyére 
történő utalás, az elsőre a 39. bj.-nél találunk példát.  
Megjegyzés: Ez a második, magát ténylegesen sikájet parancsok gyűjteményeként meghatározó defter. A 
jellemzően rövid, 2-5 soros parancsok írásképe kezdetben sokáig egyetlen írnok közreműködésére vall, 
később több kéz írása különíthető el. A bejegyzések kiegyensúlyozott vonalvezetéssel, kronológiai rendben 
követik egymást. Az új hónap bejegyzéseit általában kihagyással, vagy új oldalon kezdték.  
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SD 6. 
Külső tulajdonságok:  Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve; defterben sikájet megnevezés nem 
olvasható; a bejegyzések kezdete: 1. o. 
Időtartam:  1077. redzseb – 1078. sevvál = 1667. január – 1668. április.   
Altípus:  Dergah-i Mualla > 1077. zilhiddzse vége (231.bj.) // Ordu-i Hümayun > 1078. szafer közepe // 
Dergah-i Mualla > 1078. rebiüláhir vége (496. bj.) // Ordu-i Hümayun > 1078. dzsemáziüláhir eleje // 
Dergah-i Mualla > 1078. sevvál vége.  
Terjedelem: 191 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  929.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai: A bejegyzéseket kivétel nélkül dekádra keltezték. Kettős szerkezetű 
hükm-ök elvétve fordulnak elő. Az utolsó két bejegyzést tartalmazó lap a defteren belül eredetileg előbb 
következett. 
Megjegyzés: A defter az SD 4-ben található kronológiai űrt tölti ki.    
 
SD 7. 
Külső tulajdonságok:  Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve. A defterben a sikájet megnevezés 
olvasható. A bejegyzések kezdete: 4. o. 
Időtartam:  1081. zilkáde – 1083. sábán = 1671. március – 1672. december.   
Altípus:   Südde-i Saadet  
Terjedelem:  180 számozott, ténylegesen 168 oldal (vagy elvesztek a számozásból kiamaradt 77. és 90. 
oldal közötti lapok, vagy a számozásnál csúszott be hiba.).  
Bejegyzések száma:  630.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai: A bejegyzéseket kivétel nélkül dekádra keltezték. Kettős szerkezetű 
hükm-ök nem fordulnak elő.  
Megjegyzés: A defter első 9 oldala töredéknek tűnik, az itteni utolsóbejegyzések dátumozása is zavaros. A 
füzeteket nem sorrendben kötötték egybe, így a bejegyzések kronológiai rendje több szakaszon felborul. 
 
SD 8.   
Külső tulajdonságok:  A defternek nincs kötése, az első oldal tetején a şikayet szó, a 4. oldalon egy 
utólagos, rika írással írt rövid cím olvasható: Defter-i şikayet-i ordu. A bejegyzések kezdete: 4. o. 
Időtartam:  1083. muharrem – 1084. szafer = 1672. április – 1673. június.   
Altípus:   Dergah-i Mualla> 1083. muharrem eleje // Ordu-i Hümayun > 1083. Sábán közepe // Dergah-i 
Mualla> 1084. szafer közepe.   
Terjedelem: 493 számozott oldal.  
Bejegyzések száma:  2398.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai: A bejegyzéseket kivétel nélkül dekádra keltezték. Kettős szerkezetű 
hükm-ök nem fordulnak elő.  
Megjegyzés:. Formai szempontból a sikájet-típus kiforrottabb defterei közé tartozik. A parancsok iktatása 
folyamatos, töretlen, ugyanakkor a kronológiai rendben néhol néhány hetes ugrások tapasztalhatók. Az 
eleve nagy terjedelmű gyűjteményben egyes hónapokban (pl. 1083. zilkáde és zilhiddzse) különösen magas 
a bejegyzések száma. 
 
SD 187.  
Külső tulajdonságok: Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve. A defterben a sikájet megnevezés nem 
olvasható. A bejegyzések kezdete: 1.p.  
Időtartam:  1086. redzseb – 1087. rebiüevvel = 1675. október – 1676. május. 
Altípus:  Dergah-i Mualla> 1087. muharrem vége // Ordu-i Hümayun > 1087. rebiülevvel eleje  
Terjedelem:  337 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  2147* (hiányos).  
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Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök nincsenek. A beterjesztés helyét rendkívül ritkán jelzik.   
Megjegyzés: A bécsi defter (Das osmanische...) egyenes folytatása a figyelmetlenségből ejtett hibák 
mintapéldája. Eredeti kronológiai helyéhez képest egy évszázaddal későbbi defterekhez sorolták, ami a 
címkén szereplő, utlólag észlelt félredátumozásnak köszönhető (a hidzsra szerinti 1186–1187 helyett 
valójában az 1086–1087. évekre vonatkozó parancsokat tartalmaz). A levéltári feldolgozás során a 
bejegyzések számozásánál hasonló jellegű hiba csúszott be: *a 2099. sorszámot követően tévedésből a 
3000.-kel folytatták. A defter több helyütt, különösen az utolsó oldalain (286–337) súlyosan sérült és 
hiányos. A bejegyzések a hónapváltások körül megfigyelhető kisebb keveredéseket leszámítva egyenes 
kronológiai rendben követik egymást.  
 
SD 9.  
Külső tulajdonságok:  Bőrkötés, ebru nélkül, címkézve. A defterben a sikájet megnevezés nem olvasható. 
A bejegyzések kezdete: 1. o. 
Időtartam:  1091. sevvál – 1092. rebiülevvel = 1680. november – 1681. március.   
Altípus:   Südde-i Saadet    
Terjedelem: 28 számozott oldal.  
Bejegyzések száma:  121 (számozatlanok).  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai: A bejegyzéseket kivétel nélkül dekádra keltezték. Kettős szerkezetű 
hükm-ök nem fordulnak elő. A beterjesztés helyére utaló kifejezések rendkívül ritkák. 
Megjegyzés: Egységes, egyenletesen vezetett deftertöredék. 
 
SD 10. Tévesen a sikájetek közé sorolt, valójában ordu mühimme defteri.  
 
 
SD 11.  
Külső tulajdonságok:  Ebrúval díszített bőrkötés, címkézve (ordu). A defterben a sikájet megnevezés nem 
olvasható. A bejegyzések kezdete: 1. o. 
Időtartam:  1099. dzsemáziülevvel – 1100. muharrem = 1688. március – 1688. november.   
Altípus:   Südde-i Saadet > 1099. zilkáde eleje; // Ordu-i Hümayun > 1100. muharrem.   
Terjedelem: 569 számozott oldal.  
Bejegyzések száma:  A parancsokat nem számozták. 
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai: A bejegyzéseket néhány kivétellel dekádra keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök elvétve előfordulnak. A beterjesztés helyére utaló kifejezések rendkívül ritkák. Az egy 
hónapra jutó bejegyzések aránya kiemelkedően magas.  
Megjegyzés: A defter közvetlen folytatása az SD 12.  
 
SD 12.  
Külső tulajdonságok:  Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve; defterben sikájet megnevezés nem 
olvasható; a bejegyzések kezdete: 1. o. 
Időtartam:  1100. muharrem – 1100. dzsemáziülevvel = 1688. október – 1689. március. 
Altípus: Ordu-i Hümayun > 1100. muharrem eleje // Dergah-i Mualla > 1100. dzsemáziülevvel.  
Terjedelem: 292 számozott oldal (5–6. üres, áthúzva). 
Bejegyzések száma: 1312.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök nincsenek. 
Megjegyzés:  A bejegyzések egyenes kronológiai rendben követik egymást. A defter az SD 11 egyenes 
folytatása. 
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SD 13. 
Külső tulajdonságok:  Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve; a defterben a sikájet megnevezés nem 
olvasható; a bejegyzések kezdete: 1. o. 
Időtartam:  1100. dzsemáziülevvel – 1100. sábán = 1689. március – 1689. június. 
Altípus: Dergah-i Mualla > 1100. redzseb eleje // Ordu-i Hümayun > 1100. sábán eleje.   
Terjedelem: 302 számozott oldal  
Bejegyzések száma: 1448.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök nincsenek. A beterjesztés helyének megnevezése ritka, a tábori időszak során azonban 
gyakrabban fordul elő. 
Megjegyzés:  A bejegyzések egyenes kronológiai rendben követik egymást, de egy-két hetes ugrások 
előfordulnak. A defter az SD 12 egyenes folytatása. Rendkívül magas az egy hónapra eső bejegyzések 
száma.  
 
SD 14.  
Külső tulajdonságok:  Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve; a defterben a sikájet megnevezés 
olvasható; a bejegyzések kezdete: 1. o. 
Időtartam:  1101. sevvál – 1102. dzsemáziülevvel = 1690. július – 1691. február. 
Altípus: Dergah-i Muallam 
Terjedelem: 203 számozott oldal  
Bejegyzések száma: 823.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök nincsenek. A beterjesztés helyének megnevezése a korábbi defterekhez képest 
gyakoribb, de nem általános.  
Megjegyzés:  A bejegyzések egyenes kronológiai rendben követik egymást, de egy-két hetes ugrások 
előfordulnak.  
 
SD 15.  
Külső tulajdonságok:  Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve; az előlap hátoldalának tetején rika írással a 
şikayet defteri megnevezés áll. A bejegyzések kezdete: 1. o. 
Időtartam:  1102. rebiüláhir – 1102. redzseb = 1691. január – 1691. április. 
Altípus: Ordu-i Hümayun > 1102. rebiüláhir (egyetlen bj.) // Südde-i Saadet > 1102. redzseb.   
Terjedelem: 238 számozott oldal (148–149. üres, áthúzva). 
Bejegyzések száma: 995. 
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök nincsenek.  
Megjegyzés:  A bejegyzések egyenes kronológiai rendben követik egymást, de egy-két hetes ugrások 
előfordulnak. Az íráskép változékony az egyenletestől a hanyagig. 
 
SD 16.   
Külső tulajdonságok:  Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve; A defterben – valószínűleg későbbi 
felirattal – a şikayet defteri cím olvasható. A bejegyzések kezdete: 4. o. 
Időtartam:  1103. redzseb – 1103. ramazán = 1692. március – 1692. június. 
Altípus: Dergah-i Mualla   
Terjedelem: 280 számozott oldal. 
Bejegyzések száma: 1335.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök nincsenek. A beterjesztés helyét ritkán tüntették fel. 
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Megjegyzés: A bejegyzések egyenes kronológiai rendben követik egymást, de egy-két hetes ugrások 
előfordulnak. Az íráskép változékony az egyenletestől a hanyagig. A defter utolsó 12 oldala szakadt, 
hiányos. 
 
SD 17.  
Külső tulajdonságok: Kötése nincs. Az előlap hátoldalának tetején rika írással a şikayet defteri megnevezés 
áll. A bejegyzések kezdete: 1. o.  
Időtartam:  1105. redzseb – 1106. muharrem = 1694. február – 1694. augusztus. 
Altípus: Dergah-i Mualla > 1105. ramazán vége // Ordu-i Hümayun (legkésőbb 1105. sevvál végétől) > 
1106. muharrem eleje.  
Terjedelem:  486 [572]* számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  2236 [2540].  *  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök nincsenek. A beterjesztés helyét különösen a defter edirnei szakaszában rendkívül 
ritkán tüntették fel.  
Megjegyzés:  A bejegyzések többnyire egyenes kronológiai rendben követik egymást, de egy-két hetes 
ugrások előfordulnak. Az íráskép változékony az egyenletestől a hanyagig. A 482. és 486. oldalak közötti 
szakaszon a lapok sérültek, *a defternek a 486. oldalszámú lapjától kezdődő szakasza egy, a defterrel 
tévesen egybekötött MD-töredék (487–562. o., 2237–2540. bj.; 1105. zilkáde –1106. zilhiddzse). A két 
rész közötti törés a bejegyzések keltezésében mutatkozó két hónapos visszaugrásban és a típusjegyek 
közötti különbségben is tettenérhető. A mühimme-szakasz egészen a 498. oldalig sérült, hiányos lapokból 
áll.  
 
SD 18.  
Külső tulajdonságok: Kötése nincs. A defterben a sikájet megnevezés olvasható. A bejegyzések kezdete: 1. 
o.   
Időtartam:  1105. zilkáde – 1106. rebiüláhir = 1694. június – 1694. november. 
Altípus: Dergah-i Mualla  
Terjedelem:  393 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  1771.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök nincsenek. A beterjesztés helyét viszonylag ritkán tüntették fel.  
Megjegyzés:  A bejegyzések egyenes kronológiai rendben követik egymást. Az íráskép rendezett. A defter 
utolsó lapja a tetején sérült, hiányos.   
 
SD 19.  
Külső tulajdonságok: Kötése nincs. A defterben a sikájet megnevezés nem olvasható. A bejegyzések 
kezdete: 1. o.   
Időtartam:  1106. rebiüláhir; 1106. zilkáde – 1107. muharrem eleje; 1107. redzseb = 1694. november –
december; 1695. június – augusztus; 1696. február. 
Altípus: Dergah-i Mualla = 1106 rebiüláhir // Ordu-i Hümayun = 1106. zilkáde > 1107. muharrem // Rikab-
i Hümayun, majd Südde-i Saadet = 1107. redzseb. 
Terjedelem:  194 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  833. 
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték, ez alól egyetlen 
kivételt találtam (727. bj.). Kettős szerkezetű hükm-re egyetlen példát találtam (738. bj.). A beterjesztés 
helyét viszonylag ritkán tüntették fel.  
Megjegyzés: A kötet egy edirnei sikájet töredékből és egy nagyobb terjedelmű, hét hónappal későbbi tábori 
sikájet töredékéből (33:111-től), valamint, ismét hat hónapos ugrással, egy isztambuli szakaszt tartalmazó 
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kisebb részből (175:754-től) áll. A bejegyzések kronológiai rendje gyakran felborul. A 150–153. 
oldalszámmal ellátott lapokat fejjel lefelé kötötték a defterbe. Az íráskép általában rendezett.    
 
SD 20.  
Külső tulajdonságok: Kötése nincs. A defterben a sikájet megnevezés nem olvasható. A bejegyzések 
kezdete: 1. o.   
Időtartam:  1106. sábán – 1106. sevvál = 1695. március – június. 
Altípus: Dergah-i Mualla > 1106. sevvál vége // Ordu-i Hümayun > végig.  
Terjedelem:  397 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  1765.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm nincs. A beterjesztés helyét viszonylag ritkán tüntették fel.  
Megjegyzés: A defter bejegyzései az SD 19-ben lévő kronológiai űrt töltik ki részlegesen, ez a kötet tehát 
eredetileg előbbihez tartozhatott. A bejegyzések időrendi sorrendjében gyakoriak az egy-két hetes urgások, 
néhol ennél jelentősebb keveredés is megfigyelhető (1106. rebiülevvel, ramazán és sábán hó bejegyzései 
rendszertelenül váltakozva követik egymást). Az íráskép általában rendezett.    
 
SD 21.  
Külső tulajdonságok: Kötése nincs. Az előlap hátoldalának tetején rika írással a şikayet-i ordu megnevezés 
áll. A bejegyzések kezdete: 1. o.   
Szakaszjelölő feljegyzések:  
Időtartam:  1107. muharrem (szafer hóra keltezett bj. nincs) – 1107. sevvál  = 1695. augusztus – 1696. 
május. 
Altípus: Ordu-i Hümayun > 1107. rebiüláhir közepe // Südde-i Saadet > 1107. sevvál  
Terjedelem:  501 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  2051.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték.   
Megjegyzés: A bejegyzések kronológiai rendje időnként felborul. Az íráskép általában rendezett.    
 
SD 22.  
Külső tulajdonságok: Kötése nincs. A defterben a sikájet megnevezés nem olvasható. A bejegyzések 
kezdete: 1. o.   
Időtartam:  1107. ramazán – 1109. szafer = 1696. április – 1697. augusztus. 
Altípus: Südde-i Saadet   
Terjedelem:  197 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  1332.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. A rövid, 3–5 
soros terjedelmű parancsok dominálnak.  
Megjegyzés: A bejegyzések kronológiai rendben követik egymást, havonkénti átlagmennyiségük a korábbi 
defterekéhez képest szembetűnően kisebb. Az íráskép rendezett. A defter utolsó lapjai sérültek, emiatt 
a 173. oldaltól kezdve helyenként a bejegyzések szövegében is hiány mutatkozik.    
 
SD 23.  
Külső tulajdonságok: Kötése nincs. A defterben a sikájet megnevezés olvasható. A bejegyzések kezdete: 1. 
o.   
Időtartam:  1107. sevvál – 1108. dzsemáziüláhir = 1696. május – 1697. január. 
Altípus: Ordu-i Hümayun > 1108. szafer vége // Dergah-i Mualla > 1108. dzsemáziüláhir 
Terjedelem:  201 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  908.  
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Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. A bejegyzések 
nagy többségében megnevezik a beterjesztés helyét.  
Megjegyzés: Az oldalak belseje középen alul sérült, hiányos, emiatt a lapalji parancsok nagyrészt 
olvashatatlanok.   
 
SD 24.  
Külső tulajdonságok: Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve. A defterben a sikájet megnevezés 
olvasható. A bejegyzések kezdete: 6. o. 
Időtartam:  1107. zilkáde – 1108. rebiülevvel  = 1696. június – 1696. október. 
Altípus: Dergah-i Mualla 
Terjedelem:  145 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  616.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. A bejegyzések 
nagy többségében megnevezik a beterjesztés helyét.  
Megjegyzés: Rövid defter, áttekinthető, viszonylag rendezett írással. 
 
SD 25.  
Külső tulajdonságok: Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve. A defterben a sikájet megnevezés 
olvasható. A bejegyzések kezdete: 4. o. 
Időtartam:  1108. sevvál – 1109. dzsemáziülevvel  = 1697. május – 1697. december. 
Altípus: Dergah-i Mualla > 1108. sevvál közepe // Ordu-i Hümayun > 1109. rebiüláhir eleje > Dergah-i 
Mualla > 1109. dzsemáziülevvel. 
Terjedelem:  453 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  1760.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. A bejegyzések 
nagy részében nem nevezik meg a beterjesztés helyét.  
Megjegyzés: A bejegyzések kronológiai sorrendjében helyenként jelentős keveredés figyelhető meg.   
 
SD 26.  
Külső tulajdonságok: Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve. A defterben a sikájet megnevezés 
olvasható. A bejegyzések kezdete: 4. o. 
Időtartam:  1108. zilkáde – 1109. rebiüláhir = 1697. június – 1697. október. 
Altípus: Dergah-i Mualla 
Terjedelem:  121 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  649.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. A bejegyzések 
nagy részében megnevezik meg a beterjesztés helyét. A bejegyzések egyenes kronológiai rendjét csak 
néhol bontja meg egy-két hetes visszaugrás.   
Megjegyzés: Kis terjedelmű, rendezett defter. 
 
SD 27.  
Külső tulajdonságok:  Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve. Az első oldal tetején utólag, rika írással a 
şikayet szót jegyezték fel. A bejegyzések kezdete: 2. o.  
Időtartam:  1109. szafer – 1111. rebiülevvel = 1697. augusztus – 1699. augusztus. 
Altípus: Südde-i Saadet    
Terjedelem:  186 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  1307.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök nincsenek. A beterjesztés helyét rendkívül ritkán tüntették fel.   



241 

Megjegyzés:  A bejegyzések egyenes kronológiai rendben követik egymást. Az általában rövid, 2-5 soros 
parancsok írásképe rendezett. Az egy hónapra eső bejegyzések száma alacsony.  
 
SD 28.  
Külső tulajdonságok: Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve. Az első oldal tetején utólag, rika írással a 
şikayet szót jegyezték fel. A bejegyzések kezdete: 6. o.  
Időtartam:  1109. dzsemáziülevvel – 1109. ramazán = 1697. augusztus – 1698. március. 
Altípus: Dergah-i Mualla   
Terjedelem:  380 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  1507.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök nincsenek. A beterjesztés többnyire feltüntették.   
Megjegyzés:  A bejegyzések egyenes kronológiai rendben követik egymást.  
 
SD 29.  
Külső tulajdonságok: Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve (şikayet-i ordu). A nyitólapon (fol. 1r.) 
utólagos, sajátos kalligráfiával írt felirat: şikayet defteri. A bejegyzések kezdete: 1. o.  
Időtartam:  1109. zilhiddzse – 1110. sábán = 1698. június – 1699. február. 
Altípus:  Ordu-i Hümayun > 1100. muharrem közepe // Dergah-i Mualla > 1110. sábán eleje.  
Terjedelem:  341 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  1311.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök nincsenek. A beterjesztés helyét többnyire feltüntették.   
Megjegyzés: A bejegyzések a hónapváltások körül megfigyelhető kisebb keveredéseket leszámítva egyenes 
időrendben követik egymást. A defter 270–271. oldalain sérült, hiányos. 
 
SD 30. Tévesen a sikájetek közé sorolt, valójában mühimme defteri.  
 
SD 31.  
Külső tulajdonságok: Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve. A defterben a sikájet megnevezés 
olvasható. A bejegyzések kezdete: 1. o.  
Időtartam:  1110. sevvál – 1110. zilhiddzse = 1699. április – 1699. június. 
Altípus:  Dergah-i Mualla  
Terjedelem:  383 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  1490.  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök nincsenek. A beterjesztés helyét többnyire feltüntették.   
Megjegyzés:  A bejegyzések egyenes kronológiai rendben követik egymást.  
 
SD 187.  
Külső tulajdonságok: Ebruval díszített bőrkötésben, címkézve. A defterben a sikájet megnevezés nem 
olvasható. A bejegyzések kezdete: 1.p.  
Időtartam:  1086. redzseb – 1087. rebiüevvel = 1675. október – 1676. május. 
Altípus:  Dergah-i Mualla> 1087. muharrem vége // Ordu-i Hümayun > 1087. rebiülevvel eleje  
Terjedelem:  337 számozott oldal. 
Bejegyzések száma:  2147* (hiányos).  
Bejegyzések szerkezeti sajátosságai:  A bejegyzéseket következetesen dekáddal keltezték. Kettős 
szerkezetű hükm-ök nincsenek. A beterjesztés helyét rendkívül ritkán jelzik.   
Megjegyzés: A bécsi defter (Das osmanische...) egyenes folytatása a figyelmetlenségből ejtett hibák 
mintapéldája. Eredeti kronológiai helyéhez képest egy évszázaddal későbbi defterekhez sorolták, ami a 
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címkén szereplő, utlólag észlelt félredátumozásnak köszönhető (a hidzsra szerinti 1186–1187 helyett 
valójában az 1086–1087. évekre vonatkozó parancsokat tartalmaz). A levéltári feldolgozás során a 
bejegyzések számozásánál hasonló jellegű hiba csúszott be: *a 2099. sorszámot követően tévedésből a 
3000.-kel folytatták. A defter több helyütt, különösen az utolsó oldalain (286–337) súlyosan sérült és 
hiányos. A bejegyzések a hónapváltások körül megfigyelhető kisebb keveredéseket leszámítva egyenes 
kronológiai rendben követik egymást.  
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III. Térképek                 
 III./a. A kimenő parancsok megoszlása a címzettek helye szerint 1696. május és szeptember között 
 SD 22, az isztambuli kajmakám dívánja.  
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III./b. 
 
A kimenő parancsok megoszlása a címzettek helye szerint 1696. május és szeptember között 
SD 23, a nagyvezír tábori dívánja Belgrád környékén.  
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III./c. 
 
A kimenő parancsok megoszlása a címzettek helye szerint 1696. május és szeptember között 
SD 24, az edirnei kajmakám dívánja. 
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IV. Ügytípusok megoszlásának változásai  

 

IV./a. 

1. minta: a bécsi defter (Cod. Mixt. 683; Das osmanische Registerbuch...), 1675. 

január – szeptember, a nagyvezír dívánja  

 

 

22%

6%

10%

0%

4%
14%

8%

0%

12%

14%

8%

0%
0%

2%

0%

Jogtalan pénzbehajtás, szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélés
Az aszkerí önkényének egyéb formái
Rablás, gyilkosság
Lopás
Zaklatás, jogtalan követelés
Rendbontás, garázdaság
Hagyatékkal kapcsolatos jogvita
Kölcsönügylet, tartozás
Csalás
Szolgálat elmulasztása teljesítés megtagadása 
Birtokvita, haszonélvezeti joghoz kapcsolódó vita 
Hivatali hatáskört érintő vita
Vallásjogi természetű konfliktushelyzet
Családi ügyek
Mentességi és egyéb kérvényekre adott válasz
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IV./b. 

2. minta: SD 9, 1680. november–december, az isztambuli kajmakám dívánja 
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IV./c. 

3. minta: SD 14, 1690. július–augusztus, az edirnei kajmakám dívánja  
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249 

 

IV./d. 

4. minta: SD 25, 1697. május, a nagyvezír dívánja Edirnében  
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IV./e. 

5. minta: SD 31, 1699. április, a nagyvezír dívánja Edirnében 
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V.  Dokumentumok 
 
 

                    
 
a.) Kérvény.      b.) Az SD 4 kötéstáblája 
(A lap tetején a válasz szövege olvasható.) 
BOA A.DVN 1063/28:77. 
 
 

 
 

   c.) BOA.SD 4, 8–9. oldal 
 


