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I. Εισαγωγή

Η ιστορία των δημοσίων εσόδων της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
διακρίνεται σε τέσσερις μεγάλες περιόδους. Κοινό χαρακτηριστικό των τριών 
πρώτων, μέχρι τις μεταρρυθμίσεις που εγκαινιάσθηκαν το 1839, είναι η 
δέκατη (öşür), η φορολόγηση της ακαθάριστης γεωργικής προσόδου κατά 
10%, μέσω του εξής ιδιότυπου τιμαριωτικού συστήματος: Το μεγαλύτερο 
μέρος των εδαφών της οθωμανικής επικράτειας ήταν κατακτήσεις των οποίων 
ο σουλτάνος διέθετε την ψιλή κυριότητα (rakâbe) και είχε εκχωρήσει στους 
πρώην ιδιοκτήτες τους την εξουσίαση (tasarruf), δηλαδή το δικαίωμα χρήσης, 
κάρπωσης και μεταβίβασης εν ζωή ή μετά θάνατο, στα πλαίσια τιμαρίων με 
την υποχρέωση να καταβάλουν το 10% του ακαθάριστου γεωργικού τους 
εισοδήματος στον τιμαριούχο1. Η δεκάτη ιδιοποιούνταν από τους 
τιμαριούχους, που ήταν κατά κανόνα οι αξιωματούχοι του ιππικού, οι 
σπαχήδες (sipahi), και είχαν επίσης την ισόβια αλλά μη κληρονομούμενη 
διοικητική δικαιοδοσία των κτημάτων τους, με την υποχρέωση να 
συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Υψηλής Πύλης. Εάν ένας 
σπαχής δεν συμμετείχε αδικαιολόγητα σε εκστρατείες για επτά συνεχή χρόνια, 
τότε έχανε το τιμάριό του και μετέπιπτε από την κατηγορία των στρατιωτικών 
(‘askerî) στην κατηγορία των ραγιάδων (re ‘âya=Kcmâöı)2. Αυτές ήταν οι δύο 
βασικές και αυστηρά διαχωρισμένες τάξεις της αυτοκρατορίας μέχρι το 1839.

1 Η μεταβίβαση μπορούσε να γίνει μόνο με άδεια του τιμαριούχου, ενώ οι εμφυτεύσεις επί της 
γης αποτελούσαν ξεχωριστή κυριότητα και έπρεπε και αυτές να έχουν την έγκριση του 
τιμαριούχου. Επίσης, αν κάποιος εξουσιαστής δεν καλλιεργούσε τη γη του αδικαιολόγητα για 
μία τριετία, ο τιμαριούχος μπορούσε να τον αποβάλλει και να διαθέσει τη γη σε άλλους 
καλλιεργητές. Ακόμη, ένας εξουσιαστής πλήρωνε πέραν της δεκάτης και ένα φόρο επί της 
χρήσης του κρατικού εδάφους (resmi-i çift) ενώ αν ήταν χριστιανός πλήρωνε επιπλέον την 
σπέντζα (ispenç) για την κατανάλωση χοιρινού κρέατος και κατευθείαν στο αυτοκρατορικό 
θησαυροφυλάκιο τον κεφαλικό φόρο (cizye).

2 Ο χαρακτηρισμός "κοπάδι” για τους υπηκόους της αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως 
θρησκεύματος, οφείλεται στο μοντέλο πολιτειακής αντίληψης “ποιμένα και κοπαδιού”. Ο 
σουλτάνος είναι ο βοσκός που από τη μία έχει απόλυτη εξουσία επί των προβάτων αλλά από 
την άλλη τα φροντίζει με περισσή φροντίδα. Το κοπάδι οφείλει, βέβαια, να υπακούει τυφλά 
στον ηγεμόνα. Αυτή η αντίληψη θεμελιώνει την απόλυτη εξουσία του μονάρχη επί των 
υπηκόων του. İnalcık, 1995, σελ. 112
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Η πρώτη περιελάμβανε εκτός των μελών του στρατού (seyfiye), τους 
κρατικούς υπαλλήλους (kalemiye), τους νομομαθείς (ilmiye) και τους 
ουλεμάδες (ulemâ). Όλοι οι άλλοι υπήκοοι του σουλτάνου (αγρότες, τεχνίτες, 
έμποροι) ανήκαν στην τάξη των ραγιάδων.

Τα τιμάρια των σπαχήδων, τα σπαχηλίκια (sipahilik), άνηκαν σε κάποιο 
σαντζάκι (sancak), τη βασικότερη διοικητική μονάδα της οθωμανικής 
επαρχίας, η οποία διοικούταν από τον σαντζάκμπεη (sancakbey), που επίσης 
ήταν κάτοχος τιμαρίου, του ζιαμετιού (zeâmet), αρκετά μεγαλύτερου από ένα 
σπαχηλίκι. Τέτοιοι τιμαριούχοι και άρα με μεγαλύτερα φορολογικά 
εισοδήματα απ’ ό,τι οι σπαχήδες, ήταν και οι σουμπασήδες (subasi), που 
συγκέντρωναν για λογαριασμό του σαντζάκμπεη στις περιοχές ευθύνης τους 
το ιππικό των σπαχήδων σε περίοδο πολέμου. Υπήρχαν τέλος και ακόμα 
μεγαλύτερα τιμάρια, τα χάσια (hass), που εκχωρούνταν από το σουλτάνο στα 
μέλη της ανώτατης επαρχιακής διοίκησης, τους μπεηλερμπέηδες (beylerbey) 
και στους ανώτατους αξιωματούχους της κεντρικής διοίκησης, τους βεζίρηδες 
(vezir) και τους δευτερδάρηδες (defterdar).

Αυτό το σύστημα στρατιωτικών τιμαρίων διαμορφώθηκε και παγιώθηκε την 
περίοδο των μεγάλων επεκτάσεων της οθωμανικής αυτοκρατορίας, η οποία 
περίοδος αποτελεί και την πρώτη στην ιστορία των δημοσίων εσόδων της 
αυτοκρατορίας. Δημόσια έσοδα που συμπληρώνονται και από την 
παρακράτηση για τον σουλτάνο ενός πέμπτου της άφθονης πολεμικής λείας. 
Η εξάντληση της επεκτατικής ισχύος και άρα της δυνατότητας 
λαφυραγώγησης κατά τα τέλη του 16ου αιώνα, επέβαλλε τη φορολόγηση και 
άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων πέραν της γεωργικής, προς 
αντικατάσταση των εκ της πολεμικής λείας εσόδων, εγκαινιάζοντας έτσι τη 
δεύτερη περίοδο της ιστορίας του οθωμανικού Δημοσίου Ταμείου. Η Υψηλή 
Πύλη προσπάθησε αρχικά να συλλέξει από μόνη της τους νέους φόρους αλλά 
απέτυχε και κατέφυγε στο θεσμό της ενοικίασης των φόρων. Απέτυχε λόγω 
απουσίας του “know-how”, όπως θα λέγαμε σήμερα, μιας και το κύριο μέλημα 
των Οθωμανών μέχρι τότε ήταν οι κατακτήσεις και η λαφυραγώγηση. Αλλά η 
έλλειψη πολεμικής λείας ίσχυε και για τους σπαχήδες και τους άλλους 

στρατιωτικούς τιμαριούχους. Οι σπαχήδες αντιμετώπισαν το πρόβλημά τους 
με την απόκτηση της κληρονομικότητας των τιμαρίων τους, με την αύξηση 
των υπό την δεκάτη υποχρεώσεων των εξουσιαστών και με τον μερικό προς
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το παρόν σφετερισμό του τασαρούφ. Οι οικονομικά ισχυρότεροι όμως των 
στρατιωτικών τιμαριούχων θα ήθελαν να ιδιοποιηθούν παντοιοτρόπως τους 
νέους φόρους.

Η θέση μας εδώ είναι ότι η μετέπειτα ενοικίαση των νέων φόρων 
αντιμετώπισε αυτό το εκ της στρατιωτικοοικονομικής υφής της αυτοκρατορίας 
διπλό πρόβλημα μόνο μερικώς ως εξής: Εφόσον οι ισχυροί τιμαριούχοι
ήθελαν να αναλάβουν και τη συλλογή των νέων φόρων και εφόσον η δύναμή 
τους απέτρεπε την πλήρη παρακολούθηση της φορολογητέας ύλης από τον 
σουλτάνο, τότε η λύση σε αυτό το πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου είναι η 
συχνή δημοπράτηση της ενοικίασης ως μηχανισμού αποκάλυψης της 
αληθινής έκτασης της φορολογητέας ύλης. Η βραχύβια ωστόσο ενοικίαση δεν 
επέτρεπε στον ενοικιαστή-τιμαριούχο να αποζημιωθεί όπως αυτός εκτιμούσε 
για την απουσία πολεμικής λείας και έτσι προχωρούσε στον γρήγορο 
πλουτισμό, με συνέπεια την αφαίμαξη της φορολογικής βάσης, που έθετε σε 
κίνδυνο το μέλλον της.

Αυτή η θέση μας δικαιώνεται από τα γεγονότα, μιας και το 1695 γίνεται μια 
προσπάθεια ορθολογικοποίησης του θεσμού της ενοικίασης, καθιστώντας την 
ισόβια. Αρχίζει έτσι η τρίτη περίοδος στην ιστορία των δημοσίων εσόδων που 
απεδείχθη χειρότερη από την προηγούμενη, γιατί η προσπάθεια 
ορθολογικοποίησης προσέκρουσε και πάλι στον στρατιωτικοοικονομικό 
χαρακτήρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η θέση μας εδώ είναι ότι ενώ η 
ισόβια ενοικίαση έλυνε το πρόβλημα της αποζημίωσης για πολεμική λεία per 
se, το πρόβλημα της δύναμης των μεγάλων στρατιωτικών τιμαριούχων 
αναζωπυρωνόταν και μάλιστα με τον πιο έντονο τρόπο αφού έφτασε σε 
σημείο να θέσει σε κίνδυνο τη συνοχή της αυτοκρατορίας. Το ισόβιο της 
ενοικίασης απετέλεσε κίνητρο απόκτησής της, μαζικά, για πολλούς φόρους 
από τους ισχυρούς τιμαριούχους ή για έναν τουλάχιστον φόρο από τους 
λιγότερο ισχυρούς, τους σπαχήδες, που τον 17° αιώνα δεν είχαν εμπλακεί 
στην ενοικίαση φόρων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η απόκτηση της 
επιθυμητής οικονομικής επιφάνειας για την ενοικίαση φόρων, επιχειρήθηκε 
δια του σφετερισμού της γης των εξουσιαστών και της μετατροπής τους σε 
τσιφλικάδες μεγαλοεξουσιαστές, δια της επακόλουθης μεταβολής των πρώην 

εξουσιαστών σε μορτιτές καλλιεργητές των τιμαρίων τους. Η διαδικασία 
σφετερισμού από τους ισχυρούς τιμαριούχους οδήγησε στη δημιουργία
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μεγάλων ημιαυτόνομων από την κεντρική κυβέρνηση επικρατειών όπως του 
Αλή Πασά των Ιωαννίνων και του Πασβάνογλου του Βιδινίου. Δηλαδή, αυτοί 
που κατάφεραν να επιτύχουν ισόβια ενοικίαση φόρων ήταν παντοδύναμοι 
στην επικράτειά τους και είχαν ως εκ τούτου τη δυνατότητα υπενοικίασης των 
φόρων υπό τον πλήρη έλεγχό τους. Έχουμε έτσι μια αποκεντρωμένη 
(decentralized) οργάνωση του συμβολαίου ενοικίασης κατά την οποία ο 
εντολέας (σουλτάνος) συμβάλλεται με έναν εντολοδόχο (ενοικιαστή), ο οποίος 
μετά συμβάλλεται με έναν άλλο εντολοδόχο (υπενοικιαστή) κατά τρόπο 

συνασπιστικό. Σχέση καταδικασμένη να αποτύχει, όπως προβλέπει η θεωρία 
ασύμμετρης πληροφόρησης.

Η εμφάνιση κατά τον 18° αιώνα ισχυρών ημιαυτόνομων πολέμαρχων ήταν 
η μία πτυχή αυτής της αποτυχίας. Η άλλη ήταν η δραματική συρρίκνωση του 
αυτοκρατορικού θησαυροφυλακίου, ενώ η τρίτη ήταν οι δυσμενείς για τη 
γεωργία επιπτώσεις που είχε η ιδιοποίηση του τασαρούφ από τους 

στρατιωτικούς τιμαριούχους3. Ιδιοποίηση που ώθησε πολλούς καλλιεργητές 
να καταφύγουν στη ληστεία, πλήττοντας έτσι και την ασφάλεια του εμπορίου. 

Ήταν αυτή ακριβώς η αποσύνθεση της αυτοκρατορίας που οδήγησε τελικά 
στη μεταρρύθμιση του Tanzimât το 1839, του Hati Hümayüm το 1856 και του 
νόμου περί γαιών το 1858. Επιτυχής, όπως τελικά αποδείχθηκε, 
μεταρρύθμιση για την εξουδετέρωση των στρατιωτικών τιμαριούχων και την 

κατάργηση του τιμαριωτικού συστήματος.
Όμως, η τάση αιώνων στρατοκρατικής αντίληψης περί κοινωνίας, 

οικονομίας και κράτους, και μάλιστα επεκτατικού κράτους, παρέμεινε και 
μετουσιώθηκε στον Κεμαλισμό, στην στρατιωτική χειραγώγηση του 
εξαστισμού που εγκαινίασε η Υψηλή Πύλη μεταξύ 1839 και 1858, δίνοντας 
τέλος στην οθωμανική αυτοκρατορία την 1η Νοεμβρίου του 1922. Μαζί 
τελείωσε και αυτή, η τέταρτη περίοδος της ιστορίας του Δημόσιου Ταμείου

3 Αυτές οι αρνητικές για τη γεωργία επιπτώσεις ήλθαν να προστεθούν σ' εκείνη που είχε 
αυτός καθεαυτός ο φόρος της δεκάτης ως φορολόγηση της ακαθάριστης γεωργικής 
παραγωγής. Ο φόρος μπορούσε να φθάσει έτσι μέχρι και το 50% του καθαρού γεωργικού 
εισοδήματος, πλήττοντας, όπως είχε επισημάνει ο Adam Smith (1776), τους καλλιεργητές των 
πτωχότερων εδαφών και τα κίνητρά τους για βελτίωση του εδάφους. Ο Marx (1867) 
επεσήμανε ακόμα τις αρνητικές επιπτώσεις του φόρου για τον σχηματισμό του αγροτικού 
πλεονάσματος που προϋποθέτει ο καπιταλιστικός μετασχηματισμός της οικονομίας.
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της. Ο στρατιωτικός τιμαριωτικός φεουδαλισμός και επεκτατισμός της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας μετατράπηκε στον στρατιωτικό καπιταλισμό και 
ιμπεριαλισμό της σύγχρονης Τουρκίας, και σίγουρα βρίσκεται επίσης πίσω 
από το πώς διαχειρίσθηκαν την ελευθερία τους οι πρώην υπόδουλοι 
χριστιανικοί λαοί.

Η ουσία όσον αφορά εμάς εδώ είναι η εκούσια απροθυμία της Υψηλής 
Πύλης να προσαρμόσει την πολιτικοοικονομική της νοοτροπία, από αυτήν της 
επεκτατικής πολεμικής οικονομίας του 15ου και 16ου αιώνα, στα νέα δεδομένα 
του περιχαρακωμένου πλέον κράτους του 17ου και 18ου αιώνα. Αποτράπηκε 
έτσι η αποδυνάμωση των στρατιωτικών τοπαρχών-τιμαριούχων και η 
μετεξέλιξη των σχέσεων εξαναγκασμού σε σχέσεις βασιζόμενες στην 
ελεύθερη βούληση. Η κεντρική διοίκηση δεν κατάφερε να απαλλαγεί από το 
“σύνδρομο του επεκτατισμού” και έτσι απέτυχε να επιλύσει τα βασικά 
προβλήματα ασύμμετρης πληροφόρησης που αντιμετωπίζει κάθε 
φοροεισπρακτικός μηχανισμός σε μία δεδομένη επικράτεια.

Αυτή είναι με λίγα λόγια η ερμηνεία που προσφέρουμε για την ιστορία των 

δημοσίων εσόδων της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Θα προχωρήσουμε στην 
πληρέστερη ανάπτυξη των θέσεων μας μετά από μία σύντομη ιστορική 
επισκόπηση στο μέρος II, για την καλύτερη κατανόηση του πλέγματος 
στρατιωτικός τιμαριωτισμός-δημόσια έσοδα στην οθωμανική αυτοκρατορία. 
Το μέρος III εξετάζει το σύστημα της βραχύβιας ενοικίασης των φόρων 
(iltizâm) κατά τον 17° αιώνα, ενώ το μέρος IV επικεντρώνεται στο σύστημα 
ισόβιας ενοικίασης (malikâne) του 18ου αιώνα. Τελειώνουμε στο μέρος V με 
ορισμένες παρατηρήσεις για τον 19° και 20° αιώνα. Οι κύριες βιβλιογραφικές 
μας αναφορές επί της ιστορίας της οθωμανικής αυτοκρατορίας είναι: 
Ασδραχάς (1979), Σακελλαρόπουλος (1991), Κοτζαγεώργης (2001), Coles 
(1985), Lampe and Jackson (1982), McGowan (1981) και Palairet (1997), 
εκτός αν σε κάποιο σημείο στο κείμενο σημειωθεί διαφορετικά. Οι αναφορές 
μας ως προς τη θεωρία της ασύμμετρης πληροφόρησης είναι: Macho-Stadler 
and Perez-Castrillo (1997, 1998) και Mas-Colell, Whinston and Green (1995).
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II. Σύντομη Ιστορική Επισκόπηση

11.1. 14ος-16ος Αιώνας: Η Διαμόρφωση της Αυτοκρατορίας και του 
Χαρακτήρα της

Οι Οθωμανοί Τούρκοι ήταν Τουρκομάνοι, μία από τις πολλές τουρκικές 
φυλές που συνενώθηκαν υπό την φυλή των Σελτζούκων Τούρκων σε μία 
αυτοκρατορία. Οι Οθωμανοί ήταν εξαιρετικά ολιγάριθμοι στα όρια της 
αυτοκρατορίας με το Βυζάντιο, και συγκεκριμένα στην ενδοχώρα πίσω από 
την Προύσα που δεσπόζει της Προποντίδας, και ήταν ως εκ τούτου γαζήδες 
(gazi), παραμεθόριοι τοπάρχες της αυτοκρατορίας των Σελτζούκων. Οι 
γαζήδες (πολεμιστές της πίστης) ήταν γενικά ορθόδοξοι μουσουλμάνοι που 
ζούσαν αποκλειστικά από την λεία επιδρομών στα όρια της εν λόγω 
αυτοκρατορίας. Οι Οθωμανοί είχαν ασπασθεί τον μουσουλμανισμό όπως 
όλοι οι Τούρκοι, γιατί η επέκταση της εκ του Τουρκεστάν ορμώμενης 
πολεμικής ορδής επιχειρήθηκε κατ’ αρχάς στον μουσουλμανικό κόσμο, και η 
ομοθρησκεία συνέβαλε στην αφομοίωση των ντόπιων πληθυσμών.

Όταν η αυτοκρατορία των Σελτζούκων διαλύθηκε από τους Μογγόλους τα 
τέλη του 13ου αιώνα και οι Οθωμανοί ίδρυσαν υπό τον Ερτογρούλ το 
μικροσκοπικό εμιράτο τους (beylik) κοντά στην Προποντίδα, η γειτνίαση με το 
Βυζάντιο και η κοινή θρησκεία προσέλκυσε αρκετούς άλλους γαζήδες της 
διαλυμένης αυτοκρατορίας, με στόχο την επέκταση και λαφυραγώγηση στα 
βυζαντινά εδάφη. Η επέκταση άρχισε από το γιο του Ερτογρούλ, τον Οσμάν 
Α' (1299-1326), ο οποίος συνένωσε επίσης τους πληθυσμούς των άλλων 
εμιράτων της Βιθυνίας μέχρι τον Σαγγάριο σ’ ένα υποτυπώδες και μικρό πάλι 
κρατικό μόρφωμα. Η παγίωση αυτού του ανήσυχου κράτους γαζήδων στη 
Μικρά Ασία δια της περαιτέρω επέκτασης σ’ αυτή, καθώς και οι πρώτες 
καταλήψεις ευρωπαϊκών εδαφών (με σημαντικότερη αυτή της 
Ανδριανούπολης το 1361), επετεύχθησαν από το γιο του Οσμάν Α', τον 
Ορχάν (1326-1362), (Βλέπε χάρτες Παραρτήματος Α).

Επί Ορχάν, η ορδή, το εθελοντικό νομαδικό ελαφρύ ιππικό, 
αντικαταστάθηκε από τα έφιππα σώματα των müsellem και δημιουργήθηκε το 

πεζικό των yaya. Η αναδιοργάνωση του ιππικού έγινε, γιατί η επέκταση της
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αυτοκρατορίας επέβαλε τη δημιουργία του σώματος των σπαχήδων. Μόνο 
έτσι μπορούσε να εξασφαλισθεί η εθελοντική συμμετοχή Τούρκων και άλλων 
ελεύθερων μουσουλμάνων στις πολεμικές επιχειρήσεις, διότι η ισλαμική 
παράδοση απαγόρευε τη στράτευση ελεύθερων μουσουλμάνων. Δηλαδή, οι 

σπαχήδες ήταν Οθωμανοί ελεύθεροι ιππείς αξιωματούχοι σε αντίθεση με το 
πεζικό των yaya που απαρτιζόταν από μισθοφόρους εκ των τάξεων των 
υπόδουλων.

Η παραπέρα επέκταση της αυτοκρατορίας επί του διαδόχου του Ορχάν, 
του Μουράτ Α' (1362-1389), επέβαλε την αύξηση του πεζικού, που έπρεπε 
επιπλέον να αποτελείται από επίλεκτα σώματα προς αντιστάθμιση της 
δύναμης των σπαχήδων ως τοπαρχών. Τα νέα σώματα του πεζικού θα 
έπρεπε, στρατωνιζόμενα στις μεγάλες πόλεις-φρούρια, να έχουν τυφλή 
υπακοή στον σουλτάνο δια της κατάλληλης διαπαιδαγώγησής τους από μικρή 
ηλικία. Έτσι, ο καδής (kadi) Çandarli Halil εγκαινίασε ως βεζίρης Hayrettin 
pasa του Μουράτ Α', το παιδομάζωμα (devşirme) στους υπόδουλους 
χριστιανικούς λαούς για τη δημιουργία των γενιτσάρων (γβηίςβπ=νέα 
σώματα), αλλά και των “σκλάβων της Πύλης” (Kapi kulları), οι οποίοι θα 
καταλάμβαναν τις υψηλές στρατιωτικές και διοικητικές θέσεις της 
αυτοκρατορίας. Ο Edward Gribbon, κατά τον 18° αιώνα έγραφε 
χαρακτηριστικά ότι “στη ρωμαλέα περίοδο της Οθωμανικής κυβέρνησης, οι 
ίδιοι οι Τούρκοι ήταν αποκλεισμένοι απ’ όλες τις πολιτικές και στρατιωτικές 
τιμές και μία δουλική τάξη, ένας τεχνητός λαός, ανατρεφόταν με την πειθαρχία 
της αγωγής να υπακούει, να κατακτά και να διοικεί”4. Πρέπει βέβαια εδώ να 
εξαιρέσουμε τη στρατιωτική διοίκηση της επαρχίας (τους σπαχήδες και τους 
άλλους στρατιωτικούς τιμαριούχους), αλλά κι αυτής τα αξιώματα δεν ήταν 
εξελίξιμα σε ανώτερα.

Εν πάση περιπτώσει, τα σώματα των τιμαριούχων σπαχήδων στην 
επαρχία και των μισθοφόρων γενίτσαρων στις πόλεις αναδείχθηκαν ως η 
σπονδυλική στήλη της ραγδαία επεκτεινόμενης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Αν εξαιρέσουμε την προσωρινή αναχαίτιση της επέκτασης από τους 

Μογγόλους του Ταμερλάνου στις αρχές του 15ου αιώνα και την προς ανατολάς 
οριοθέτησή της στις αρχές του 16ου αιώνα από την νεοεμφανισθείσα

4 Coles, 1985, σελ. 59
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αυτοκρατορία των Σαφαβή στην Περσία (βλέπε χάρτες Παραρτήματος Α), η 
επέκταση συνεχίσθηκε μέχρι το 1570. Σε όλη αυτή την περίοδο, οι σπαχήδες 
ήταν το αντίβαρο στη δύναμη των γενιτσάρων και το αντίστροφο, κάτω πάντα 
από την απολυταρχική παρέμβαση του σουλτάνου για τον έλεγχο και των 
δυο.

11.2. 17ος Αιώνας: Ανάγκη και Αδυναμία Προσαρμογής του Χαρακτήρα 
της Αυτοκρατορίας

Ο θάνατος του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς το 1566 και η ναυμαχία της 
Ναυπάκτου το 1571 σηματοδοτούν την εξάντληση της Οθωμανικής 
επεκτατικής ισχύος, με εξαίρεση βέβαια την ανάκαμψη που πέτυχαν κυρίως οι 
εξωμότες Αλβανοί βεζίρηδες, Μωάμεθ και Αχμέτ Κιοπρουλή μεταξύ 1650 και 
1683. Από το 1570 μέχρι το 1699, η αυτοκρατορία βρισκόταν συνεχώς σε 
πολέμους που σπάνια αποδεικνύονταν νικηφόροι. Όλα όμως έληξαν με τη 

συνθήκη του Carlowitz το 1699, μεταξύ της αυτοκρατορίας και της Αυστρίας. 
Η οθωμανική αυτοκρατορία που είχε μάθει να επιβιώνει μόνο με πολέμους 
έπρεπε τώρα να προσαρμοστεί σε συνθήκες ειρήνης, πράγμα δύσκολο να 
επιτευχθεί υπό το καθεστώς της προσωπικής διακυβέρνησης του σουλτάνου, 
η οποία στηριζόταν ουσιαστικά στις στρατιωτικές κατακτήσεις. Οι διάδοχοι 
του Σουλεϊμάν δεν ήταν ικανοί να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες συνθήκες.

Η επακόλουθη έλλειψη πολεμικής λείας τόσο για το βασιλικό οίκο όσο και 
για τους σπαχήδες και τους γενίτσαρους, ήρε την αντιπαλότητα μεταξύ των 
δύο στρατιωτικών σωμάτων μιας και όλοι βρέθηκαν στην ίδια δυσμενή 
οικονομική πραγματικότητα. Μάλιστα το 1589 οι γενίτσαροι στασίασαν, και σε 
παρόμοιες στάσεις το 1622 και το 1648 εκτέλεσαν το σουλτάνο. Οι 
παρεμβάσεις τους στις υποθέσεις της Υψηλής Πύλης ήταν γενικά συχνές και 
πολλές φορές καταλυτικές για τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας, ειδικά 
επειδή οι ανώτατοι αξιωματούχοι είχαν ως σκλάβοι της Πύλης αγροτο- 

χριστιανική προέλευση όπως και οι γενίτσαροι. Για την αντιμετώπιση της από 
τα τέλη του 16ου αιώνα οικονομικής τους δυσπραγίας, οι γενίτσαροι απαίτησαν 
και πέτυχαν την κληρονομικότητα της ιδιότητας του γενίτσαρου ως και το να 
εργάζονται στα πλαίσια συντεχνιών τους ως τεχνίτες σε εργασίες που μόνο

9



Δημόσια Έσοδα και Στρατιωτικός Τιμαριωτισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

ραγιάδες ανελάμβαναν μέχρι τότε. Πέτυχαν δηλαδή κάτι ανάλογο της 
κληρονομικότητας των τιμαρίων των στταχήδων και του μερικού σφετερισμού 
του τασαρούφ στον οποίο είχαν προχωρήσει οι σπαχήδες.

Οι ισχυρότεροι των σπαχήδων στρατιωτικοί τιμαριούχοι έσπευσαν 
επιπλέον να αναλάβουν τη βραχύβια ενοικίαση των νέων φόρων, που 
εξήγγειλε ο Σουλτάνος για την αντιμετώπιση του δικού του οικονομικού 
προβλήματος. Μπορούσαν έτσι να εκμεταλλευθούν την ενοικίαση, για τη 
γρήγορη απόκτηση των πόρων με τους οποίους θα μπορούσαν να 
δωροδοκήσουν τους αξιωματούχους δούλους της Πύλης για την αναρρίχησή 
τους στην κεντρική διοίκηση. Η δωροδοκία ήταν απαραίτητη γιατί ως 
μουσουλμάνοι ή και ως Τούρκοι, οι στρατιωτικοί τιμαριούχοι ήταν 
αποκλεισμένοι από προνόμια και εξουσία πέραν εκείνων που συνόδευαν το 
απονεμηθέν από το σουλτάνο τιμαριωτικό αξίωμα.

Οι ακόμη ισχυρότεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των μουσουλμανικών 
κτήσεων, που δεν είχαν βέβαια ανάγκη απόκτησης περαιτέρω αξιωμάτων 
αλλά που επιδίωκαν την ενοικίαση, το έπρατταν για την προώθηση της 
αυτονόμησής τους από την Υψηλή Πύλη. Τάσεις αυτονόμησης υπήρχαν 
ανέκαθεν στις μουσουλμανικές κτήσεις, δηλαδή στα υποταγμένα σελτζούκικα 
εμιράτα της Μικράς Ασίας και κυρίως στο Κουρδιστάν, στη Συρία και στο 
Λίβανο, αλλά έλαβαν έντονο χαρακτήρα τον 17° αιώνα μετά την εξάντληση 
της οθωμανικής επεκτατικής ισχύος. Οι περιοχές αυτές ήταν μουσουλμανικές 
και οι ηγέτες τους δεν είχαν την ανάγκη παρέμβασης του στρατού του 
βασιλικού δουλικού οίκου για τον έλεγχό τους. Την σχέση με την Υψηλή Πύλη 
την ήθελαν μόνο στο μέτρο που τους νομιμοποιούσε ως ηγέτες απέναντι 
στους υπηκόους τους. Έτσι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από την 
ενοικίαση για την αυτονόμησή τους και όχι για την δωροδοκία των σκλάβων 
της Πύλης, χωρίς ταυτόχρονα να επιζητούν την απόσχιση από την 
αυτοκρατορία (με ορισμένες βέβαια εξαιρέσεις).

Η διαφθορά γενικά ήταν το μέσον στο οποίο κατέφυγαν οι τελευταίοι για 
την αντιμετώπιση των δικών τους οικονομικών προβλημάτων. Αυτοί 

συνέθεταν την ανώτερη και ανώτατη γραφειοκρατία κατά κάποιο τρόπο της 
αυτοκρατορίας, τον τρίτο πυλώνα της οθωμανικής διακυβέρνησης πέραν των 
σπαχήδων-γενίτσαρων και των ημιαυτόνομων ηγετών-υψηλόβαθμων 
τοπαρχών. Διαδραμάτισαν σοβαρό ρόλο κατά τον 17° αιώνα όταν οι
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σουλτάνοι άρχισαν να παραμελούν τα κυβερνητικά τους καθήκοντα και να 
πέφτουν θύματα της οργής γενιτσάρων και σπαχήδων μετά από στρατιωτικές 
ήττες.

Η Υψηλή Πύλη και οι δούλοι της κατάφεραν να διατηρήσουν τις ασιατικές 
κτήσεις δια της ενίσχυσης του σουνιτικού μουσουλμανικού στοιχείου, στο 
οποίο είχε προσκολληθεί επίσημα ο βασιλικός οίκος προς αντίδραση στον 
σιϊτισμό των Σαφαβή. Οι Σαφαβή ήταν κι αυτοί ένα μικρό τουρκομανικό φύλο, 
που ασπάσθηκαν τον σιϊτισμό, τον οποίο συνάντησαν αρχικά και διέδωσαν 
μετά κατά τη διάρκεια της επέκτασής τους στην Περσία και της ίδρυσης της 
ομώνυμης αυτοκρατορίας τους. Για την ανάσχεση της επεκτατικής τους 
ισχύος, η οθωμανική αυτοκρατορία δυτικά και η μογγολική αυτοκρατορία των 
Μουγκάλ που ίδρυσε ο Ταμερλάνος ανατολικά στις Ινδίες (βλέπε χάρτες 
Παραρτήματος Α), κήρυξαν στις αρχές του 16ου αιώνα ως επίσημο δόγμα το 
σουνιτικό.

Για την οθωμανική αυτοκρατορία, αυτό σήμανε τις θρησκευτικές 
αναστατώσεις, τις τάσεις αυτονόμησης στις ασιατικές περιοχές της, αλλά και 
την παύση της πολιτισμικής και θρησκευτικής προσέγγισης των υπόδουλων 
χριστιανικών λαών στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Προσέγγιση που έλαβε 
μεγάλες διαστάσεις δια των δερβίσηδων των διαφόρων σουφηδικών 
κινημάτων μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Ήταν η γνωστή 
τακτική των Τούρκων για την αφομοίωση κατακτημένων πληθυσμών, και 
επειδή αυτοί οι πληθυσμοί ήταν όσον αφορά τους Οθωμανούς χριστιανικοί, η 
τακτική προσέγγισης ίσως να κατέληγε και σε κάποια μορφή εκχριστιανισμού 
των Οθωμανών και σε μία χριστιανική τελικά αυτοκρατορία, αν δεν υπήρχε η 
ανάγκη καθυπόταξης των ασιατικών κτήσεων ειδικά μετά την εμφάνιση των 
Σαφαβή το 1499.

Προσκόλληση στον σουνιτισμό σήμαινε προσκόλληση στο επεκτατικό 
μιλιταριστικό πνεύμα των γαζήδων και αποξένωση από τους χριστιανούς 
υπηκόους. Όταν η Υψηλή Πύλη άρχισε να διαισθάνεται στα τέλη του 16ου 
αιώνα ότι κάτι έχει αλλάξει και ανέθεσε στον διακεκριμένο νομικό Koçi-bey να 
εξετάσει το θέμα, το υπόμνημά του (Risale) πρότεινε όχι την “καινοτομία” της 
προσαρμογής στη νοοτροπία της δεδομένης επικράτειας, αλλά την 

“επιστροφή στις ρίζες”, την αναγέννηση του πατροπαράδοτου πνεύματος των 
γαζήδων. Το αποτέλεσμα ήταν οι ακόμη δυσμενέστερες εξελίξεις για την
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αυτοκρατορία κατά τον 17° αιώνα και η απαρχή της βαθιάς διαίρεσης μεταξύ 
χριστιανών και μουσουλμάνων, που θα τους έφερνε στο τέλος να 
“συναντώνται μόνο στην κακία"5.

11.3.18ος Αιώνας: Ανεπιτυχής Προσπάθεια προσαρμογής και Παρακμή

Κατά τα τέλη ωστόσο του 17ου αιώνα παρατηρείται η εμφάνιση μιας 
αριστοκρατίας στις υψηλόβαθμες τάξεις του ‘askerî, που ήταν αρκετά 
καλλιεργημένη για να αντιληφθεί την ανάγκη καινοτομιών. Η αριστοκρατία 
αυτή είχε επηρεασθεί από την “πνευματική άνοδο” των Ελλήνων, που 
συνοδέυσε τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων της αυτοκρατορίας 
από Έλληνες κυρίως υπηκόους της, οι οποίοι διαδέχθηκαν μετά το 1570 τους 
Ραγουζαίους, Γενουάτες και άλλους στο εμπόριο, τη ναυτιλία και τα 
χρηματοοικονομικά. Οι καλλιεργημένοι αυτοί Οθωμανοί αξιωματούχοι 
κατάλαβαν ότι αντίθετα με την κρατούσα άποψη μεταξύ των Τούρκων και των 
στρατιωτικών, η επιχειρηματικότητα και εφευρετικότητα δεν είναι 
δραστηριότητες υποδεέστερες της κατάκτησης. Κατάλαβαν μέσα από τις 
στρατιωτικές αποτυχίες του 17ου αιώνα ότι ένας λόγος αυτών των αποτυχιών 

ήταν ο ανεπαρκέστατος ανεφοδιασμός του στρατού, λόγω αδυναμίας των 
αξιωματούχων του να αντιληφθούν και να μιμηθούν τον τρόπο που οι 

Έλληνες κεφαλαιοκράτες μετέφεραν πόρους από την Κωνσταντινούπολη στα 
μέτωπα αλλά και σ’ αυτήν καθεαυτή την Πόλη. Οι Έλληνες κεφαλαιοκράτες 
είχαν αναδειχθεί ως ο τέταρτος, ο οικονομικός, πυλώνας των οθωμανικών 
πραγμάτων.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα επιχειρήθηκε η φορολογική μεταρρύθμιση του 1695 
και η αναμόρφωση του στρατού σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που θα 
τον καθιστούσαν ισχυρό απέναντι στον εχθρό αλλά ανίσχυρο όσον αφορά τη 
διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας, όπως αρμόζει σε ένα κράτος σταθερών 
συνόρων. Ο Τριακονταετής Πόλεμος στην Ευρώπη είχε αναδείξει το ευκίνητο 

πεδινό πυροβολικό και το επαγγελματικό πεζικό ως το στρατιωτικό σχήμα 
που μπορούσε να αντέξει και στην πιο ορμητική επέλαση ιππικού σαν εκείνες 

των τουρκικών ορδών, που συνοδεύονταν από τεράστια αλλά δυσκίνητα

5 Coles, 1985, σελ.161
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πυροβόλα. Έπρεπε επομένως ο στρατός της αυτοκρατορίας να 
προσαρμοστεί οργανωτικά και τεχνολογικά στα νέα δεδομένα, που ήταν 
απαραίτητα για την αποτελεσματική άμυνα και όχι επέκταση μιας επικράτειας. 
Τα μεγάλα έξοδα του νέου στρατού θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με την 
ορθολογικοποίηση των φόρων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
αφού οι σπαχήδες και οι γενίτσαροι και άρα τα προνόμια που συντηρούσαν τη 
στρατιωτική δομή τη στηριζόμενη σε αυτούς, δεν είχαν καμιά θέση στη νέα 
περί στρατεύματος αντίληψη.

Όμως, η αντίδραση σπαχήδων και γενιτσάρων τάχα για τη διατήρηση των 
πατροπαράδοτων αρχών της αυτοκρατορίας, αλλά στην ουσία για τη 
διατήρηση της παρασιτικής γαιοκτησίας και των στείρων συντεχνιών, 
ανέτρεψε κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια στον στρατό ενώ εκείνη του 
φορολογικού συστήματος έγινε όργανο περαιτέρω αύξησης της δύναμης των 
ισχυρών του παλαιού κατεστημένου. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό, μιας και ο 
18ος αιώνας αποδείχθηκε καταλυτικός για τη διάλυση της αυτοκρατορίας και 
την οριστικοποίηση της ρήξης μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, με τους 
πρώτους να θεωρούν (ακόμη και οι πιο ευκατάστατοι εξ αυτών) τον εαυτό 
τους έρμαιο σ’ ένα κοινωνικοπολιτικό σύστημα "βίαιου και φιλήδονου 
παρασιτισμού”.

Η εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας ήταν εντυπωσιακή με τις Αίγυπτο, 
Τυνησία και Αλγερία να περιέρχονται στα χέρια κληρονομικών μπέηδων, την 
Αραβία στους Wahhabi, τον Λίβανο στους δικούς του εμίρηδες, την Συρία 

στους πασάδες της, το Ιράκ στη βεδουϊνική συνομοσπονδία των Muntafik, την 
Μικρά Ασία και το Κουρδιστάν στους κατά τόπους τοπάρχες και τα Βαλκάνια 
στους διαφόρους αγάδες με πιο αξιοσημείωτο τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων, 
ενώ η Υεμένη και τα νησιά του Αιγαίου (στα οποία ήταν έντονη η δυτική 
επιρροή) πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν τμήμα της 
αυτοκρατορίας. Αυτό που κράτησε την όποια συνοχή της αυτοκρατορίας 
μέχρι το Tanzimât, ήταν η ανοχή του οθωμανικού τύπου διακυβέρνησης στις 
μουσουλμανικές κτήσεις και η αδυναμία απαλλαγής από αυτή στις 
χριστιανικές πλην Ελλάδας, η οποία αποσχίσθηκε τελικά το 1829.

Στις μουσουλμανικές κτήσεις, οι διάφοροι τοπάρχες αντλούσαν κύρος από 
την αυτοκρατορία, η οποία τους επέτρεπε, ακούσια βέβαια, να δρουν ως 
τέτοιοι. Στη νοτιοανατολική Ευρώπη με τους χριστιανικούς πληθυσμούς της,
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η ισχύς των τοπαρχών ήταν κατά κανόνα περιορισμένη, διότι πάντα είχαν 
ανάγκη της συνδρομής της Υψηλής Πύλης για τον έλεγχο αυτών των 
πληθυσμών, που έφθασαν να εχθρεύονται τους μουσουλμάνους τόσο πολύ 
ώστε η μετοίκιση σε ορεινές δυσπρόσιτες για τους Οθωμανούς περιοχές και η 
ληστεία να λάβουν κατά τον 18° αιώνα τεράστιες διαστάσεις. Ο δείκτης του 
κόστους μεταφοράς ανήλθε από 100 στα τέλη του 16ου αιώνα σε 110 στα τέλη 
του 17ου, σε 201 το 1787 και σε 256 το 1813-18266. Επίσης, η ληστεία καθώς 
και η δυσκολία εξεύρεσης εργατών στις πεδιάδες έκανε τεράστιες 

καλλιεργήσιμες γαίες να παραμένουν ανεκμετάλλευτες και να πωλούνται "για 
μια πεντάρα”. Ήταν αυτή η ανοιχτή ρήξη χριστιανών και μουσουλμάνων τον 
18° αιώνα, καθώς και η λόγω κληρονομικότητας της ιδιότητας του γενίτσαρου 
εξασθένιση του παιδομαζώματος, που ανέτρεψαν τελικά την ταχύτατη 
πληθυσμιακή συρρίκνωση των χριστιανών κατά τους προηγούμενους αιώνες 
σκλαβιάς7.

Όταν με δύο λόγια η αυτοκρατορία εισήλθε στον 19° αιώνα ήταν ένα 
άναρχο μόρφωμα στο χείλος της κατάρρευσης. Το στρατιωτικοοικονομικό 
κατεστημένο που συνέβαλε στην εμπέδωση της γνωστής στους Οθωμανούς 

αλυσίδας "έλεγχος κράτους -> ισχυρός στρατός -> πλούτος -> ευημερία 

λαού” κατά την επεκτατική περίοδο της αυτοκρατορίας, την έσπασε όταν 
εξαντλήθηκε η επεκτατική της ισχύς. Το έπραξε αποδυναμώνοντας σιγά - 

σιγά την οικονομική υπόσταση τόσο της αυτοκρατορίας όσο και του κρατικού 
θησαυροφυλακίου. Το πώς συνδέεται η ιστορία των δημόσιων εσόδων της 
αυτοκρατορίας με την υπόλοιπη ιστορία, το είδαμε και προχωράμε τώρα στην 
αξιολόγηση του φορολογικού συστήματος ως τέτοιου.

6 Berov, 1975 - Palairet, 1997

7 McGoway, 1981. Για να είμαστε ακριβείς, άλλοι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι η πληθυσμιακή 
συρρίκνωση συνεχίστηκε μέχρι το 1834, Palairet, 1997

14



Δημόσια Έσοδα και Στρατιωτικός Τιμαριωτισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

III. Το σύστημα iltizâm: Η Βραχύβια Εκμίσθωση των Φόρων 
(1580/90-1695)

Το σύστημα ενοικίασης των φόρων που υιοθετήθηκε στα τέλη του 16ου 
αιώνα, ήταν το iltizâm σύμφωνα με το οποίο οι εκμισθωτές των φόρων 
(mültezim) ελάμβαναν με πλειστηριασμό το δικαίωμα είσπραξής τους κυρίως 
για ένα, τρία ή έξι χρόνια, με την περίοδο εκμίσθωσης να μπορεί να λήξει 
νωρίτερα αν εμφανιζόταν κάποιος που θα υποσχόταν στον σουλτάνο 
περισσότερους φόρους. Αυτό το σύστημα είχε αρχίσει να εφαρμόζεται 
αποσπασματικά από τα μέσα του 16ου αιώνα σε διάφορα μέρη όπου υπήρχαν 
άνθρωποι της εμπιστοσύνης του σουλτάνου, αλλά γενικεύτηκε στην δεκαετία 
1580/90. Η εκμίσθωση φόρων τοπικής εμβέλειας δινόταν αρκετές φορές και 
σε κάποιον ντόπιο ευκατάστατο ραγιά. Οι μεγάλοι όμως εκμισθωτές ήταν 
ισχυροί στρατιωτικοί τιμαριούχοι και γι’ αυτό ενδιαφέρονταν για τα 
βραχυπρόθεσμα μόνον οφέλη της ενοικίασης, υπερεκμεταλλευόμενοι τη 
φορολογική τους βάση, μιας και η βραχύβια ενοικίαση δεν επέτρεπε την 
επαρκή αντιστάθμιση της έλλειψης πολεμικής λείας.

Για να είμαστε ακριβέστεροι, η ταξική προέλευση των μεγάλων 
φοροεισπρακτόρων δεν είναι σαφής, αλλά μόνον οι ισχυροί στρατιωτικοί 
τιμαριούχοι θα είχαν κίνητρο οπορτουνιστικής κερδοσκοπικής αντιμετώπισης 
της ενοικίασης λόγω της έλλειψης πολεμικής λείας. Οι μεγάλοι εκμισθωτές 
δεν θα μπορούσαν να είναι ισχυροί ραγιάδες, διότι τέτοιοι ήταν οι Έλληνες, 
Αρμένιοι και Εβραίοι έμποροι και τραπεζίτες, που ήταν κάθε άλλο πάρα 
καιροσκόποι. Επίσης, οι κρατικοί υπάλληλοι, οι νομομαθείς και οι ουλεμάδες 
δεν είχαν την οικονομική επιφάνεια για την ανάληψη μεγάλης εκμίσθωσης, 
αλλά και αν είχαν, η αντιμετώπιση της φορολογικής τους βάσης θα ήταν 
ορθολογικότερη διότι δεν υπήρχε γι’ αυτούς το προηγούμενο της απόλαυσης 
πολεμικής λείας. Τέλος, οι ισχυροί mültezim δεν θα μπορούσαν να 
προέρχονται από τις τάξεις των γενιτσάρων, που ποτέ δεν πλούτισαν. Έτσι, 

οι μόνοι που θα μπορούσαν να αναλάβουν μεγάλη εκμίσθωση, θα πρέπει να 
ήταν κυρίως οι μεγάλοι στρατιωτικοί τιμαριούχοι. Στο Παράρτημα Β 
παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για το ύψος της εκμίσθωσης, από τα οποία 
φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκμισθώσεων αναλαμβανόταν από
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υψηλούς τιμαριούχους, ενώ ένα πολύ μικρό από σπαχήδες και ένα άλλο από 
ντόπιους ραγιάδες οικονομικής επιφάνειας καλύτερης των σπαχήδων αλλά 
μικρότερης των ισχυρών τιμαριούχων και ραγιάδων.

Η κατανόηση του İltizâm, θα γίνει μέσα από την μαθηματική παρουσίαση 
του προβλήματος ασύμμετρης πληροφόρησης που υπήρξε στην ανάθεση 
συλλογής των φόρων στην οθωμανική αυτοκρατορία. Αρχικά θα υποθέσουμε 
ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ασύμμετρης πληροφόρησης, δηλαδή α) ο 
σουλτάνος, που είναι ο εντολέας στην συγκεκριμένη σχέση, γνωρίζει τις 

συναρτήσεις εσόδων και κόστους του ενοικιαστή (mültezim), που είναι ο 
εντολοδόχος της σχέσης και β) μπορεί να παρακολουθήσει τη φορολογητέα 
ύλη.

Έστω, για απλούστευση, ότι ο συνολικός φόρος είναι: T=Q+alnQ με 

ae[1,+oo), όπου Q είναι η ετήσια δόση που πληρώνεται στο κρατικό 

θησαυροφυλάκιο και καθορίζεται από τον πλειστηριασμό ενώ alnQ είναι τα 
έσοδα που ιδιοποιείται ο ενοικιαστής. Ο συντελεστής α αντικατοπτρίζει την 
φοροεισπρακτική προσπάθειά του. Υποθέτουμε ακόμη ότι το κόστος 

■συλλογής των φόρων είναι: C(T)=c(Q+alnQ) με ce(0,1). Ο συντελεστής c 

διαφέρει μεταξύ των υποψήφιων ενοικιαστών ανάλογα με την εισπρακτική 
τους ικανότητα.

Έστω αρχικά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ασύμμετρης πληροφόρησης. Για 
.τον σουλτάνο είναι προτιμότερο τα συνολικά κρατικά έσοδα να είναι ανάλογα 
με τον συνολικό φόρο Τ. Έτσι εκτός από την προσυμφωνημένη ετήσια δόση 
Q (σταθερή πληρωμή: FP) πρέπει να περιλαμβάνουν και ένα επιπρόσθετο 

ποσό ίσο με μαίηΟ (μεταβλητή πληρωμή: VP) με pe(0,1-c). Αυτή η 
μεταβλητή πληρωμή μπορεί να θεωρηθεί ως φορολόγηση του εισοδήματος 
του ενοικιαστή και είναι τα δικαιώματα (royalty) που απαιτεί ο σουλτάνος από 
αυτόν, για την προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας παραχώρηση σε αυτόν 
της εκμίσθωσης των φόρων. Η παραχώρηση θα είναι προκαθορισμένης 
χρονικής διάρκειας, διότι όταν ο σουλτάνος δεν έχει πρόβλημα ασύμμετρης 

πληροφόρησης είναι σίγουρος ότι τα ετήσια κρατικά έσοδα είναι τα άριστα, 
οπότε δεν έχει λόγο να αλλάξει ενοικιαστή.

Κάτω από αυτές τις υποθέσεις η αντικειμενική συνάρτηση του σουλτάνου 
θα είναι:
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Εσ= FP+VP= Q+μαΙηΟ (1)
Η συνάρτηση κερδών του mültezim θα είναι:

nm= T-C(t)-FP-VP= Q+alnQ-c(Q+alnQ)-Q- palnQ= (l-c-p)alnQ-cQ (2)
Η άριστη ετήσια δόση Q*, που προσφέρει στον πλειστηριασμό ο ενοικιαστής 
προκειμένου να του ανατεθεί η συλλογή των φόρων, βρίσκεται αν 
παραγωγίσουμε την (2) ως προς Q:

g[k = 0=.(1-c-M>°_c = 0^Q-=O-c-M>° (3)
dQ Q c '

Ο καθορισμός δηλαδή του Q εξαρτάται από τον συντελεστή κόστους ο, το 
φορολογικό συντελεστή μ και τον συντελεστή α -το επίπεδο προσπάθειας του 
ενοικιαστή. Για να δούμε πως το καθένα από αυτά τα στοιχεία επηρεάζει το 
Q, παραγωγίζουμε διαδοχικά την (3) ως προς α,ο και μ. Έτσι:

βα = 1Ζ£-μ>0
3α c

3Q_-ac-(1-c- μ)α _ - ac - a + ca + μα _ - (1 - μ)α

και »=z£<o.
3μ c

Από αυτές τις ανισότητες προκύπτει θετική σχέση μεταξύ ετήσιας δόσης και 
προσπάθειας του ενοικιαστή και αρνητική σχέση όσον αφορά το κόστος και 
τον φορολογικό συντελεστή.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα σχέση είναι αυτή μεταξύ της προσπάθειας του 
ενοικιαστή α και του φορολογικού συντελεστή. Από την (3) λύνοντας ως προς

Q έχουμε α = ———. Παραγωγίζοντας το α ως προς μ λαμβάνουμε:
1-ο-μ

3α _ -(-1)cQ _ cQ 
3μ (1 — c — μ)2 (1-ο-μ)2

Δηλαδή, όσο αυξάνει ο φορολογικός συντελεστής μ, αυξάνει και η 
προσπάθεια του ενοικιαστή. Σε ενδεχόμενη αύξηση των δικαιωμάτων που 
απαιτεί ο σουλτάνος, ο ενοικιαστής αυξάνει την προσπάθεια του προκειμένου 
να καλύψει την απώλεια των εσόδων του. Κάτι τέτοιο οδηγεί βέβαια στην 
εξασθένιση της φορολογικής πηγής.

Έστω τώρα ότι για το σύνολο πιθανών προσπαθειών (α-ι, a2,...,am) 

προκύπτει σύνολο (Qı,Q2.....Qn) πιθανών σταθερών ετήσιων δόσεων στο
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θησαυροφυλάκιο. Η αβεβαιότητα στην εκμίσθωση των φόρων εξαιτίας 
αστάθμητων παραγόντων (ιδιαιτερότητες της οθωμανικής επικράτειας) δίνεται 
θεωρώντας ότι η φύση προσδιορίζει το αποτέλεσμα για κάθε επίπεδο 
προσπάθειας α. Ορίζουμε Pj(a)=Prob(Qj Ια) η πιθανότητα να προσφερθεί Qj

η

για προσπάθεια α, με Pj(a)>0 για κάθε),α και ^Pj(a) = 1. Ουσιαστικά έχουμε
j=1

ένα υποπαίγνιο πλήρους πληροφόρησης, όπου ο κάθε παίκτης τη στιγμή του 
πλειστηριασμού επιλέγει την άριστη γι’ αυτόν στρατηγική. Πρώτοι δρουν οι 
υποψήφιοι ενοικιαστές οι οποίοι καταθέτουν τις προσφορές τους και στη 

συνέχεια ο σουλτάνος τις αξιολογεί.
Η προσφορά του κάθε ενοικιαστή για επίπεδο προσπάθειας α, το οποίο 

αρχικά επιθυμεί να καταβάλει, θα γίνει αφού λύσει το πρόβλημα 
αριστοποίησής του:

Max XPj(a)[(l-c-p)alnQj-cQj]
'Uj'j=1.... n j=1

υπό τους περιορισμούς

XPj(a)[(l-c-p)alnQj-CQj]>nnL (ι)
Η

Σρ/(Φι +MalnQj]>XPi(a')[Qi + μαΊη<3,] (η)
j=1 Μ

Σ Pj (a)[Q j +alnQj]< T (m)
M

O πρώτος περιορισμός είναι o αποκαλούμενος “περιορισμός συμμετοχής” 
(participation constraint), ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να θεωρηθούν ως 
“περιορισμοί κινήτρων” (incentive compatibility constraints). Σύμφωνα με τον 
πρώτο, ο οποίος είναι αυτονόητος, ο κάθε υποψήφιος ενοικιαστής θέτει ένα 
επίπεδο ελάχιστα αποδεκτών εσόδων ως αντιστάθμισμα της απώλειας 
πολεμικής λείας. Σύμφωνα με τον δεύτερο, ο κάθε υποψήφιος ενοικιαστής, 
σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις, φροντίζει η δική του προσφορά να είναι 
η μεγαλύτερη ώστε να επιλεγεί από τον σουλτάνο. Ο τρίτος περιορισμός, που 

επιβάλλεται από τον σουλτάνο στους υποψήφιους ενοικιαστές για να τους 
παραχωρήσει τη συλλογή φόρων για προκαθορισμένο χρόνο, τίθεται 

προκειμένου να αποφεύγεται η αφαίμαξη της φορολογικής πηγής. Τ είναι το
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μέγιστο επίπεδο φόρου που μπορεί να πληρώνει η φορολογική πηγή χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα και ανάπτυξή της.

Ο σουλτάνος δεν έχει παρά να δεχθεί την υψηλότερη προσφορά, 
γνωρίζοντας ότι είναι η άριστη επιλογή γι’ αυτόν, μιας και ξέρει ότι οι 
προσφορές από τους υποψήφιους ενοικιαστές είναι οι άριστες και δεν 
μπορούν να βελτιωθούν προς όφελος του, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
φορολογική πηγή ή χωρίς να προκληθεί η δυσφορία και αποχώρηση των 
υποψήφιων ενοικιαστών από τη διαδικασία του πλειστηριασμού. Στο 
συγκεκριμένο υπόδειγμα αντιστρέφεται ο ρόλος του εντολέα (principal) και του 
εντολοδόχου (agent). Αυτός που προτείνει το συμβόλαιο είναι ο εντολοδόχος 
και αυτός που το αποδέχεται ή το απορρίπτει είναι ο εντολέας.

Βέβαια, όλα τα παραπάνω θα ίσχυαν αν δεν υπήρχε ασύμμετρη 
πληροφόρηση και ο σουλτάνος μπορούσε να παρατηρεί τη φορολογητέα ύλη 
ως και το επίπεδο α της προσπάθειας που θα κατέβαλε ένας ενοικιαστής, κάτι 
που δεν ίσχυε στη πραγματικότητα. Επιπροσθέτως, δεν μπορούσε να 
γνωρίζει ούτε τις συναρτήσεις εσόδων και κόστους των ενοικιαστών. Άρα δεν 
ήταν σε θέση να γνωρίζει αν οι προσφορές γίνονταν βάσει του προβλήματος 
αριστοποίησής τους ή αν προσπαθούσαν να εξαπατήσουν το κράτος, 
προκειμένου να αυξήσουν τα δικά τους κέρδη. Ήταν λογικό λοιπόν, αφού δεν 
υπήρχε τρόπος ελέγχου των προσφορών, να υποθέτει ότι συμβαίνει το 
δεύτερο. Γι’ αυτό έπρεπε να βρει έναν τρόπο έμμεσου εξαναγκασμού των 
υποψήφιων ενοικιαστών, ώστε να αποκαλύψουν τις αληθινές συνθήκες 
φοροεισπρακτικής ικανότητάς τους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα από τον 
εξής ανταγωνισμό των ενοικιαστών: Με το να μην τους εξασφαλίζει τη
χρονική διάρκεια της μίσθωσης των φόρων, δημιουργείται η απειλή απώλειάς 
της από μία υψηλότερη προσφορά την επόμενη χρονιά. Προκειμένου να μην 
χάσει την ενοικίασή του, ο κάθε ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος εκ των 
πραγμάτων να καταθέσει προσφορά για την ετήσια δόση Q, η οποία 
αντανακλά λίγο ή πολύ την αληθινή φοροεισπρακτική του ικανότητα.

Έτσι το iltizâm συνδέθηκε με την καταπάτηση εκ μέρους του σουλτάνου 
του προκαθορισμένου χρόνου ενοικίασης, ως λύση στο πρόβλημα 
ασύμμετρης πληροφόρησης που αναλύσαμε παραπάνω. Τώρα η 
αντικειμενική συνάρτηση του σουλτάνου θα είναι Εσ= Q+d, όπου d είναι τα 
επιπρόσθετα έσοδα από την αλλαγή του ενοικιαστή, από την πιθανή αθέτηση
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της συμφωνίας, δηλαδή, d= Q'-Q, με Q'>Q, όπου Q' η ετήσια δόση του νέου 
ενοικιαστή και Q η ετήσια δόση του αρχικού ενοικιαστή. Σε περίπτωση μη 
αθέτησης της συμφωνίας ισχύει d=0. Η συνάρτηση των κερδών του 
ενοικιαστή θα είναι

nm= T-C(T)-FP= Q+alnQ-c(Q+alnQ)-Q= (l-c)alnQ-cQ.
To πρόβλημα αριστοποίησης του κάθε ενοικιαστή θα γίνει:

Ο πρώτος περιορισμός είναι ο περιορισμός συμμετοχής, που είναι ο ίδιος με 
προηγουμένως αν βέβαια αγνοήσουμε το φορολογικό συντελεστή μ της 
ετήσιας μεταβλητής πληρωμής, αφού πλέον ο σουλτάνος δεν έχει δικαιώματα 
από την προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας μίσθωση των φόρων. Ο 
δεύτερος περιορισμός είναι ο περιορισμός κινήτρων σύμφωνα με τον οποίο, η 
ετήσια δόση του συγκεκριμένου υποψήφιου ενοικιαστή είναι η μεγαλύτερη για 
το σουλτάνο, ο οποίος την αποδέχεται και δεν αλλάζει ενοικιαστή. Γι’ αυτό το 
λόγο d=0 στο αριστερό σκέλος της ανισότητας. Σε σύγκριση με 
προηγουμένως βλέπουμε ότι αγνοείται ο περιορισμός που εξασφαλίζει τη 
βιωσιμότητα και ανάπτυξη της φορολογικής πηγής. Αυτό γίνεται εξαιτίας του 
προβλήματος ασύμμετρης πληροφόρησης του σουλτάνου, που του στερεί τη 
δυνατότητα παρακολούθησης της φορολογητέας ύλης, με αποτέλεσμα την 
παραβίαση αυτού του περιορισμού από τον ενοικιαστή.

Ο ενοικιαστής ενδιαφέρεται να πλουτίσει μέσα στο βραχυχρόνιο διάστημα 
που έχει εκμισθώσει τους φόρους. Η προσφορά του θα βασίζεται στη σχέση: 
— (1 — c)aQ = λ-----—. Έτσι, προκειμένου ν’ αναλάβει την εκμίσθωση και κάτω από την

c
απειλή να την απολέσει νωρίτερα απ’ ότι έχει συμφωνηθεί, μπορεί να 

προσφέρει υψηλή ετήσια δόση Q και να εξασφαλίσει για τον εαυτό του τα 

κέρδη που επιθυμεί, εάν εντατικοποιήσει το επίπεδο α της προσπάθειάς του,

υπό τους περιορισμούς

ZP)(4(1-c)a|nQl-cQi]>[^ (ι)

£p,(a)[Q,]4;PMQi+d] (ιι)
ί=1
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εις βάρος της φορολογικής πηγής. Φαίνεται δηλαδή ότι το πρόβλημα στη 
διαδικασία πλειστηριασμού της βραχυχρόνιας ενοικίασης των φόρων 
ουσιαστικά οφείλεται στην αδυναμία ελέγχου του ενοικιαστή. Αυτή είναι μία 
από τις κύριες αιτίες για την αλλαγή του συστήματος ενοικίασης στα τέλη του 
17ου αιώνα. Έτσι το 1695, το σύστημα της βραχύβιας ενοικίασης των φόρων, 
το iltizâm, αντικαταστάθηκε από αυτό της ισόβιας ενοικίασης, το malikâne.
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IV. Το σύστημα malikâne: Η Ισόβια Εκμίσθωση των Φόρων 
(1695-1839)

Το malikâne8 απέβλεπε στη βελτίωση του iltizâm, μιας και προέβλεπε την 
ισόβια πλέον εκμίσθωση των φόρων. Και σε αυτό το σύστημα η εκμίσθωση 
γινόταν με τη διαδικασία του πλειστηριασμού με μία διαφορά. Στο iltizâm 
καθοριζόταν με πλειστηριασμό η ετήσια δόση που θα πληρωνόταν στο 
κράτος, ενώ στο malikâne η ετήσια δόση προκαθοριζόταν από το κράτος και 
δεν υπήρχε θέμα μεταβολής της. Αυτό που καθοριζόταν με πλειστηριασμό 
ήταν ένα εφάπαξ ποσό που έπρεπε να πληρωθεί από τους υποψήφιους 
ενοικιαστές προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα της ισόβιας συλλογής 
των φόρων.

Το ποσό αυτό, καλούμενο muaccele στις οθωμανικές δημοσιονομικές 
πηγές, αντικατόπτριζε την παρούσα αξία των οικονομικών οφελών που θα 
έχει ο κάθε ενοικιαστής από την ισόβια εκμίσθωση των διάφορων φόρων. Οι 

προσφορές γίνονταν βάσει των εκτιμήσεων των υποψήφιων ενοικιαστών για 
τα ετήσια έσοδα από την πρόσοδο, την ετήσια δόση που θα έπρεπε να 
πληρώνουν στο κράτος και το ύψος των καθαρών κερδών τους. Στην 
προσπάθειά τους αυτή είχαν αρωγό τους το κράτος, που τους προμήθευε με 
διάφορες πληροφορίες προκειμένου να κάνουν τις προβλέψεις τους, κάτι που 
εξυπηρετούσε και το ίδιο, αφού μείωνε την αβεβαιότητα των υποψήφιων 
ενοικιαστών, πράγμα που αντικατοπτριζόταν στις προσφορές τους για τον 
muaccele. Σ’ αυτό άλλωστε, αποσκοπούσε και ο προκαθορισμός από το 
κράτος των σταθερών ετήσιων δόσεων.

Το ύψος του muaccele προέκυπτε από τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
υποψήφιων ενοικιαστών, με την επιφύλαξη να μην είναι μικρότερος από ένα 
ελάχιστο όριο που ετίθετο από το κράτος και συνήθως κυμαινόταν σε ένα 
ποσό 2-8 φορές του ετήσιου καθαρού κέρδους. Όλες οι προσφορές 
καταγράφονταν σε έναν κατάλογο ανοικτό στο κοινό από μία υπηρεσία του 
θησαυροφυλακίου (defterdarlık), σε μία διαδικασία που διαρκούσε μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ώστε οι επίδοξοι ενοικιαστές να μπορούν να αποκτήσουν

8 Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα malikâne μπορούν να αντληθούν από: Genç, 
1975
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τη σχετική πληροφόρηση. Η συλλογή των φόρων παραχωρείτο σε αυτόν που 
έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά και αφού κατέθετε το ποσό, του δινόταν ένα 
πιστοποιητικό (berat) στο οποίο αναφέρονταν ρητά τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις του. Είχε το δικαίωμα να διαχειρίζεται την πρόσοδό του 
(mukataa) όπως επιθυμούσε, ακόμα και να την πουλούσε σε κάποιον άλλο, 
αρκεί να τηρούσε τους κανονισμούς που υπαγορεύονταν από τον νόμο και το 
berat. Ο μόνος κυβερνητικός αξιωματούχος που μπορούσε να ελέγχει και να 
παρεμβαίνει στις ενέργειες του ενοικιαστή ήταν ο καδής.

Το βασικό πλεονέκτημα του νέου συστήματος ήταν ότι πρόσφερε 
ασφάλεια στον ενοικιαστή, ο οποίος ήξερε ότι, χωρίς καμία επιπρόσθετη μη 
προγραμματισμένη οικονομική θυσία, θα κατείχε το φόρο για όσο διάστημα 
επιθυμούσε, ακόμα και για όλη του τη ζωή. Τα μελλοντικά του έσοδα δεν θα 
επηρεάζονταν από εξωτερικούς κινδύνους, εκτός βέβαια με αυτούς που ήταν 
συνυφασμένοι με τον ίδιο το φόρο. Μάλιστα, ήταν η φύση του νέου 
συστήματος τέτοια που έλυνε από μόνη της το πρόβλημα αφαίμαξης της 
φορολογικής πηγής, αφού ήταν προς το συμφέρον του ενοικιαστή να παίρνει 
μέτρα που συνέβαλλαν στην ανάπτυξή της και στην αύξηση της 
παραγωγικότητας της, ώστε να μειώνονται οι εγγενείς κίνδυνοι και να 
αυξάνουν τα κέρδη του.

Επιπλέον, το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε σε μία περίοδο που η 
οθωμανική αυτοκρατορία είχε μεγάλο έλλειμμα στον προϋπολογισμό της, ως 
συνέπεια των μακροχρόνιων πολεμικών επιχειρήσεων. Έτσι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την εφαρμογή του malikâne ως μία προσπάθεια εσωτερικού 
δανεισμού του κράτους από τους ενοικιαστές, καθώς ήταν σαν να εισπράττει 
προκαταβολικά από αυτούς, παραχωρώντας τους τα πιθανά μελλοντικά 
κέρδη. Ο μόνος κίνδυνος που αντιμετώπιζε το κράτος ήταν αυτός του 
κόστους ευκαιρίας από την πιθανότητα ανάπτυξης της φορολογικής πηγής σε 
βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που είχε προβλεφθεί. Όμως το 1695 το κράτος 
βρισκόταν στο μέσο ενός δωδεκαετούς πολέμου και περισσότερο 
ανησυχούσε για την χρηματοδότηση των άμεσων αναγκών του παρά για τις 

μελλοντικές απώλειες εσόδων.

Το νέο σύστημα όμως, είχε ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δημιουργούσε 
συμβόλαια αποκεντρωμένης δομής, τα οποία είναι επιβλαβή (όπως
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αποδεικνύουν οι Macho-Stadler και Perez-Castrillo9) στην 
αποτελεσματικότητα της σχέσης μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου, αφού 
επιτρέπουν την συμφωνία μεταξύ των εντολοδόχων. Στην περίπτωσή μας, 
αυτό γινόταν με την υπενοικίαση των φόρων αφού ο εντολέας συμβάλλεται με 

έναν εντολοδόχο και αυτός με τη σειρά του με έναν δεύτερο εντολοδόχο. 
Επιπλέον η συγκεντρωτικής δομής σχέση υπαγορεύεται από το γεγονός ότι 
τα συμβόλαια μεταξύ κράτους - ενοικιαστή - υπενοικιαστή, γίνονταν 
διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα, σε ένα περιβάλλον που σε μεγάλο βαθμό 
διαμορφώνεται τυχαία και με εντολοδόχους που αποστρέφονται τον κίνδυνο 
(risk-averse). Κατάσταση για την οποία ενδείκνυνται τα συγκεντρωτικής 

δομής συμβόλαια. Η λανθασμένη επιλογή συμβολαίων εκτός από την 
απώλεια της αποτελεσματικότερης σχέσης είχε και μία ακόμη συνέπεια, που 
σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον στρατιωτικοοικονομικό χαρακτήρα της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο σουλτάνος δεν μπόρεσε να ελέγξει τους 
εντολοδόχους και δεν κατάφερε να αποτρέψει την ισχυροποίηση κάποιων εξ 
αυτών, με αποτέλεσμα, όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, να τεθεί σε 
κίνδυνο η συνοχή της αυτοκρατορίας.

Ο θεσμός γενικά της ενοικίασης των φόρων δεν ενδείκνυται για την 
συλλογή τους αν και υπήρχε από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 
Αποτελεί μεταβίβαση μέρους της κρατικής εξουσίας στους ενοικιαστές, όπως 
οι publicani των Ρωμαίων και οι fermiers της προεπαναστατικής Γαλλίας. Το 
πρόβλημα, όπως επισημαίνει ο Adam Smith (1776, σελ. 308-309), είναι 

πάντα με τους ενοικιαστές: “Για την ενοικίαση ενός τομέα δημοσίων εσόδων 
είναι απαραίτητο είτε ένα μεγάλο κεφάλαιο είτε ένα μεγάλο δάνειο. Και μόνο 
αυτές οι προϋποθέσεις περιορίζουν τον ανταγωνισμό για μια τέτοια 
επιχείρηση σε λίγους ανθρώπους... που θεωρούν ωφελιμότερο για τα 
συμφέροντά τους να ενωθούν, να γίνουν συνέταιροι αντί ανταγωνιστές, και 
όταν το ενοίκιο καθορίζεται κατόπιν δημοπρασίας να προσφέρουν ένα ποσό 
που είναι πολύ κατώτερο της πραγματικής αξίας. Οι ενοικιαστές των 
δημοσίων προσόδων ουδέποτε θεωρούν αρκετά αυστηρούς τους νόμους με 
τους οποίους τιμωρείται κάθε απόπειρα αποφυγής της πληρωμής των 
φόρων. Δεν έχουν έλεος για τους φορολογούμενους, οι οποίοι δεν είναι

9 Macho - Stadler και Perez - Castrillo, 1998
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υπήκοοι τους και των οποίων η γενική χρεοκοπία δεν θα τους ενδιέφερε εάν 
συνέβαινε την επόμενη μέρα που λήγει η ενοικίαση.” Αυτό βέβαια σημαίνει 
αφαίμαξη της φορολογητέας ύλης που μόνον η απευθείας συλλογή των 
φόρων από το κράτος μπορεί ν’ αποφύγει, αφού ‘‘...ακόμη και ο χειρότερος 
κυρίαρχος αισθάνεται για το λαό του περισσότερη συμπάθεια απ’ ό,τι θα 
μπορούσε να περιμένει από τους ενοικιαστές των προσόδων του. Γνωρίζει, 
ότι το μεγαλείο του οίκου του εξαρτάται από την ευημερία του λαού του. Έτσι 
ουδέποτε θα καταστρέφει ουσιαστικά αυτή την ευημερία για οποιαδήποτε 

πρόσκαιρα, εγωιστικά ωφελήματα.” (Adam Smith, 1776, σελ. 309)
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V. Επίλογος

Αυτή είναι με δύο λόγια η άδοξη ιστορία του οθωμανικού 
θησαυροφυλακίου μέχρι το πρώτο τρίτο του 19ου αιώνα. Ιστορία την οποία 
διαμόρφωσε ο στρατιωτικός τιμαριωτικός φεουδαλισμός στον οποίο 

θεμελιώθηκε η οθωμανική αυτοκρατορία. Η αυθαιρεσία των σπαχήδων είχε 
φτάσει σε τέτοιο σημείο τις παραμονές του Tanzimât το 1839 ώστε να πλήττει 
τους χριστιανούς υπηκόους με τέτοιες παραεισπράξεις και έκτακτους φόρους, 
όπως “...το εδαφονόμιο (τέλη για μεταβίβαση γαιών), ζευγολόγιο (εδαφικός 
φόρος ανάλογος της γονιμότητας του εδάφους), νεμπάκ (φόρος μη γεωργών 
παρακεντέδων), ιπποφορβή (ποσοστά για συντήρηση ίππων του σπαχή), 
νόμιστρο (δόσιμο κτηνοτροφών ποιμνίων, κλπ.), Ρεμσί γιασλάκ (ποσοστό 
από τη συγκομιδή ξερού χόρτου), φόρος διαχείρισης (συνήθη ζώα), 
προβατονόμιο, μελισσονόμιο (μέρος παραγωγής μελισσοπαραγωγών), η 
χοιροδεκατία, ο φόρος επί των μύλων, το δικαίωμα διαχειμάσεως 
καλλιεργητών από άλλα σαντζάκια, φόρος παρθενοφθορείας, οι αγγαρείες και 
μεταφορά της παραγωγής σε αποθήκες του σπαχή, πρόστιμα για την αλλαγή 
επαγγέλματος και στρεμματονόμιο (έγγειος φόρος) ως αποζημίωση για την 
απώλεια της δεκάτης10.”

Εκείνο όμως που είχε μεγαλύτερη σημασία ήταν η πλήρης ιδιοποίηση του 
τασαρούφ των μικροκαλλιεργητών από τους σπαχήδες και τους άλλους 

τιμαριούχους του askerî. Ενώ οι διάφορες φοροεισπράξεις ποτέ δεν 
κατάφεραν να μετατρέψουν το 10% της δεκάτης παραπάνω από 12,5%, η 
βίαιη ιδιοποίηση του τασαρούφ κατάφερε να μετατρέψει το τιμαριωτικό 
σύστημα σε σύστημα τσιφλικιών, όπου όμως οι τσιφλικούχοι δεν 
συμπεριφέρονταν ως αγροτικοί καπιταλιστές τόσο εντός όσο και εκτός 
τσιφλικιού. Μεταχειρίζονταν τους κολίγους ως σκλάβους, χωρίς ταυτόχρονα 
να αποβλέπουν στην εμπορευματοποίηση των πλεονασμάτών τους (την 
οποία βέβαια δεν ευνοούσε και η ρευστότητα των καταστάσεων). Στα δε 
μεγάλα αστικά κέντρα της αυτοκρατορίας, τον πρώτο λόγο τον είχαν όπως 

πάντα οι γενίτσαροι, παρεμποδίζοντας οποιαδήποτε νεωτεριστική

10 Σακελλαρόπουλος, 1991, σελ. 266
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πρωτοβουλία του σουλτάνου, και αρνούμενοι εκ πεποιθήσεως να γίνουν 
φορείς συσσώρευσης κεφαλαίου.

Ούτε η σφαγή των γενιτσάρων στις 16 Ιουνίου του 1826, ούτε η σταδιακή 
αποδυνάμωση των σπαχήδων, την οποία πέτυχαν οι μεταρρυθμίσεις του 
Tanzimât, του Hati Hümayüm και του “νόμου περί γαιών” τον 19° αιώνα, 
κατάφεραν να επιλύσουν τα χρόνια προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί τους 
δύο προηγούμενους αιώνες. Είχε ήδη δρομολογηθεί η απελευθέρωση όχι 
μόνο των υποταγμένων χριστιανών της Βαλκανικής, αλλά και των αραβικών 
κτήσεων, ενώ οι Νεότουρκοι καθοδηγητές αυτού του συνοθυλεύματος 
εξισλαμισμένων λαών και φυλών που απέμεινε ως Τουρκία σε όποια εδάφη 
είχαν απομείνει στην αυτοκρατορία των αρχών του 20ου αιώνα, φρόντισαν να 
θάψουν καλά και το πνεύμα των μεταρρυθμίσεων.

Τις μεταρρυθμίσεις για την συσσώρευση πλούτου όχι μέσω των 
κατακτήσεων και της ιδιοποίησης αλλότριων πόρων, αλλά μέσω της 

επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης και άρα τις 
μεταρρυθμίσεις αποδυνάμωσης των στρατιωτικών, τις είδαν οι Νεότουρκοι ως 
ζημιωτική των Τούρκων και ως επωφελή για τους χριστιανούς της Τουρκίας. 
Έπρεπε επομένως οι χριστιανοί να “φύγουν από τη μέση”, για να μείνουν τα 
οφέλη της όποιας μεταρρύθμισης αποκλειστικά στους Τούρκους. Η 
οικονομική δραστηριότητα της επικράτειας που πριν άνηκε στους χριστιανούς, 

αναλαμβάνεται τώρα από τον στρατό, ο οποίος επομένως ανακτά και τον 
πρωταγωνιστικό πολιτικό του ρόλο που είχε χάσει τον 19° αιώνα. 
Δημιούργησαν έτσι οι Νεότουρκοι με αρχηγό τον Μουσταφά Κεμάλ (Atatürk) 
μία μιλιταριστική Τουρκία, μία κατάσταση πολύ κοντά σ’ εκείνη στην οποία 
είχε θεμελιωθεί η οθωμανική αυτοκρατορία, την οποία θα ζήλευε και ο 
Koçi-bey του 17ου αιώνα.

Μόνο που αυτή ακριβώς η κατάσταση ευθύνεται για την κατάρρευση της 
αυτοκρατορίας και για τόσους πολέμους με τους γείτονές της, όχι οι 
μουσουλμάνοι ή οι χριστιανοί. Αυτό ακριβώς είναι που δεν κατάλαβαν οι 
Νεότουρκοι, ότι εκσυγχρονισμός σημαίνει επιχειρηματικότητα και οικονομική 
ανάπτυξη ανεξάρτητα του θρησκεύματος των εμπλεκομένων, αρκεί αυτοί να 
μην είναι στρατιωτικοί. Κάτι, βέβαια, που έχει γίνει αντιληπτό σήμερα στην 
Τουρκία, αλλά που προσποιούνται ότι αγνοούν οι κρατούντες της χώρας. 
Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους στρατιωτικούς του κεμαλικού καθεστώτος, που
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αφενός δεν τους συμφέρει ο εκδημοκρατισμός και αφετέρου φοβούνται ότι με 
τον εκδημοκρατισμό θα επικρατήσει τόσο ο ισλαμικός φονταμενταλισμός όσο 
και μία τάση αυτονόμησης των διαφόρων συνειδητοποιημένων εθνικά 
μειονοτήτων εις βάρος πάντα της όποιας αναπτυξιακής προοπτικής ενέχει ο 
εκδημοκρατισμός. Οι φόβοι αυτοί είναι βέβαια βάσιμοι και δικαιολογούν την 

παραμονή του κεμαλικού καθεστώτος στην εξουσία, ως το μόνο καθεστώς 
που μπορεί να αναβάλει την κατάρρευση της Τουρκίας, με πραξικοπήματα 
των στρατιωτικών του όπως εκείνα των γενιτσάρων και με πολέμους εναντίον 
των γειτόνων, για να μπορεί το καθεστώς να δικαιολογεί τη συνέχισή του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Σ’ αυτό το παράρτημα περιέχονται δύο χάρτες, που κάνουν 
παραστατικότερη την σύντομη ιστορική επισκόπηση που επιχειρείται στο 
Μέρος II. Ο πρώτος παρουσιάζει την εδαφική επέκτασή της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας στην διάρκεια των αιώνων και προέρχεται από την παρακάτω 
πηγή: “Ιστορικός Άτλας” Παύλου Καρολίδου, Εκδόσεις Λουκόπουλου, Έτος 
1927, Αθήνα. Ο δεύτερος χάρτης παρουσιάζει τις τρεις μεγάλες
μουσουλμανικές αυτοκρατορίες του 16ου αιώνα -την οθωμανική, των Σαφαβή 
και των Μουγκάλ (Μογγόλων)- και τις μεταξύ τους συγκρούσεις. Η πηγή από 
την οποία προέρχεται ο χάρτης είναι η: “ Άτλας της Παγκόσμιας Ιστορίας”, 
Έκδοση 2000, Τεύχος 5, Εφημερίδα καθημερινή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ο πίνακας που ακολουθεί, οφείλεται στον Murat Çizakça11 και περιέχει 
δεδομένα βραχύβιας ενοικίασης φόρων για τις γεωγραφικές περιοχές της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Στο δείγμα δεν περιλαμβάνονται η Βόρεια 
Αφρική, η Hijaz και η Lahsa λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων. Συνολικά 
περιέχονται 134 διαφορετικοί φόροι και 525 καταχωρήσεις. Τα στοιχεία, που 
προέρχονται από τα αρχεία του οθωμανικού Υπουργείου Οικονομικών, 
παρατίθενται αυτούσια και όχι μεταφρασμένα εξαιτίας της δυσκολίας 
μετάφρασης των τοπωνυμίων.

Παρατηρώντας την ετήσια δόση (arm-price) για τα ποσά που εκφράζονται 
σε άσπρα (akçes) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροεισπρακτική ικανότητα 
των σπαχήδων έφθανε μέχρι τα 19.999 άσπρα και ότι τα ζιαμέτια απέδιδαν 
από 20.000 έως 99.999 άσπρα, προκύπτει ότι το κύριο μέρος των 
εκμισθώσεων το αναλάμβαναν οι μεγάλοι στρατιωτικοί τιμαριούχοι. 
Εκμισθώσεις κάτω από 20.000 άσπρα μπορούσαν να αναληφθούν από 
σπαχήδες, ενώ οι λίγο μεγαλύτερες από ντόπιους ραγιάδες οικονομικής 
επιφάνειας μεγαλύτερης των σπαχήδων, αλλά μικρότερης των ισχυρών 
τιμαριούχων και ραγιάδων.

Επίσης, από τα δεδομένα του πίνακα μπορούμε να ενημερωθούμε για τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των υποψήφιων ενοικιαστών, συγκρίνοντας τη 
σχεδιασμένη χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης (intended duration) με την 
πραγματική χρονική διάρκεια (actual duration). Αν ο mültezim έχανε την 
εκμίσθωση πριν την συμφωνημένη χρονική διάρκεια, τότε, ceteris paribus, 
υπήρχε έντονος ανταγωνισμός. Η σχέση μεταξύ σχεδιασμένης και 
πραγματικής χρονικής διάρκειας δεν μπορεί από μόνη της να μας παρέχει 
αξιόπιστη πληροφόρηση για τον ανταγωνισμό, λόγω ενδεχόμενης αδυναμίας 
του mültezim εξαιτίας θανάτου, αρρώστιας κλπ. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
λάβουμε υπόψη και την τιμή που καθορίζεται από τον πλειστηριασμό (auction 

price). Μια συνεχώς αυξανόμενη τιμή υποδηλώνει έντονο ανταγωνισμό, ενώ 
μία στάσιμη ή πτωτική τιμή φανερώνει την έλλειψή του.

11 Çizakça, 1993
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ax-farm Year Price Currency Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

oca landing stage customs 1593 2500000 Akçes 6 years 1 year 416666

oca landing stage customs 1594 2600000 Akçes 6 years 3 years 433333
oca landing stage customs 1597 2700000 Akçes 6 years ? 450000

.nabolu landing stage 1589 1000000 Akçes 6 years <1 166666

.nabolu landing stage 1595 1085000 Akçes 6 years <1 180833

.nabolu landing stage 1595 1095000 Akçes 6 years <1 182500

.nabolu landing stage 1595 1105000 Akçes 6 years <1 184166

.nabolu landing stage 1595 1155000 Akçes 6 years <1 192500

nabolu landing stage 1595 1165000 Akçes 6 years <1 194166
.nabolu landing stage 1595 1465000 Akçes 6 years 3 years 244166
knabolu landing stage 1598 1565000 Akçes 6 years 1 year 260833

.nabolu landing stage 1599 1665000 Akçes 6 years 8 year 277500

.nabolu landing stage 1607 1200000 Akçes 6 years <1 200000

.nabolu landing stage 1607 1660000 Akçes 6 years 6 years 276666

.nabolu landing stage 1614 1810000 Akçes 9 years 201111

.nabolu landing stage 1614 200112 Akçes 1 year 200112

linop customs and etc. 1604 1465000 Akçes 3 years <1 346666

Sinop customs and etc. 1604 1060000 Akçes 3 years ? 353333

Sinop customs and etc. 1610 1580988 Akçes 6 years <1 263498

Sinop customs and etc. 1610 1800000 Akçes 9 years 200000

Sinop customs and etc. 1614 1581000 Akçes 6 years 263500

Sinop customs and etc. 1616 2371482 Akçes 9 years 3 years 263498

knabolu landing stage (zarar-i kasaban) 1614 10000 Akçes 1 year <1 10000

knabolu landing stage (zarar-i kasaban) 1614 180000 Akçes 9 years 7 year 20000

knabolu landing stage (zarar-i kasaban) 1621 27777 Akçes 1 year ? 27777

/loton landing stage 1605 50000 Akçes 50000
/loton landing stage and etc. 1613 20000 Akçes ? ? ?

/loton landing stage and etc. 1614 3000000 Akçes 6 years 3 years 500000
/loton landing stage and etc. 1617 3600000 Akçes 9 years 9 years 400000

/loton landing stage and etc. 1625 402222 Akçes ? 1 year 402222

Sinop customs and etc. 1618 1580988 Akçes 6 years ? 263498

Sinop customs and etc. 1618 1580988 Akçes 6 years 5 years 263498

Sinop customs and etc. 1623 930460 Akçes 3 years 3 years 310153
Sinop customs and etc. 1626 310153 Akçes 1 year 310153

Sinop customs and etc. 1638 550320 Akçes 1 year ? 550320
Sinop customs and etc. 1662 594610 Akçes 1 year 6 years 594610
oca landing stage customs 1594 2600000 Akçes 6 years 3 years 433333

oca landing stage customs 1593 2500000 Akçes 6 years 1 year 416666
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Tax-farm Year Price Currency Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

oca landing stage customs 1594 2600000 Akçes 6 years 3 years 433333
oca landing stage customs 1597 2700000 Akçes 6 years ? 450000
iebolu landing stage customs 1617 325000 Akçes 3 years <1 108333
lebolu landing stage customs 1617 330000 Akçes 3 years ? 110000
skenderun landing stage 1622 40000 Grus-U Tam 6 years 1 year 416666
jkenderun landing stage 1666 1300000 Akçes 1 year ? 1300000
skenderun landing stage 1674 1318200 Akçes 1 year 1318200
lyprus landing stage and salt work and etc. 1624 2300000 Akçes 1 year 2300000
iergos landing stage 1604 231100 Akçes 6 years <1 38517
iergos landing stage 1604 236100 Akçes 6 years 3 years 39350
ialonica customs 1591 8700000 Akçes 6 years 6 years 1450000
ialonica customs 1594 9200000 Akçes 6 years <1 1533333
ialonica customs 1596 9360000 Akçes 6 years 4 years 1560000
ialonica customs 1596 8710000 Akçes 6 years 1451666
alonica customs+ the fisheries+ zarar-i 1606 15267362 Akçes ? 1 year ?
kasabiye
alonica customs+ the fisheries+ zarar-i 1607 14667362 Akçes 6 years <1 2444560
kasabiye
alonica customs+ the fisheries+ zarar-i 1607 15267362 Akçes 6 years 6 years 2544560
kasabiye
alonica customs+ the fisheries+ zarar-i 1613 22021003 Akçes 9 years <1 2444555
kasabiye
alonica customs+ the fisheries+ zarar-i 1613 30002493 Akçes 9 years 3 years 3333610
kasabiye
alonica customs+ the fisheries+ zarar-i 1616 27000000 Akçes 9 years 4 years 3000000
kasabiye
alonica customs+ the fisheries+ zarar-i 1616 13800000 Akçes 6 years 4 years 2300000
kasabiye
alonica customs+ the fisheries+ zarar-i 1617 6000000 Akçes 2 years 2 years 3000000
kasabiye
alonica customs+ the fisheries+ zarar-i 1619 14200000 Akçes 6 years <1 2366666
kasabiye

alonica customs+ the fisheries+ zarar-i 1619 13358329 Akçes 3024527
kasabiye
alonica customs+ the fisheries+ zarar-i 1626 ? ?
kasabiye
alonica customs+ the fisheries+ zarar-i 1697 7050000 Akçes 1 year 7050000
kasabiye
alonica dye-house 1617 14000 Akçes 6 years 3 years 2333

alonica dye-house 1619 14000 Akçes 3 years ? 4666
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ax-farm Year Price Currency Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

alonica salt works 1595 28780555 Akçes 8,25 years <1 3488552
alonica salt works 1595 28980555 Akçes 8,25 years <1 3512794
alonica salt works 1595 35422221 Akçes 9 years <1 3935802
alonica salt works 1595 35422221 Akçes 9 years 2 years 3935802
alonica salt works 1597 24614814 Akçes 6 years <1 4102469
alonica salt works 1597 27550621 Akçes 7 years 5 years 3935803
alonica salt works 1602 51000000 Akçes 6 years 2 years 8500000
alonica salt works 1604 30714814 Akçes 6 years 1 year 5119135
alonica salt works 1605 46200000 Akçes 6 years 3 years 7700000
alonica salt works 1608 40200000 Akçes 6 years 4300000
alonica salt works 1615 25800000 Akçes 6 years 4 years 4300000
alonica salt works 1617 9205566 Akçes 9 years 2 years 1022840
alonica salt works 1618 23400000 Akçes 6 years <1 3900000
alonica salt works 1618 24650000 Akçes 6 years 4108333
alonica candle works 1571 87000 Akçes 3 years 3 years 29000

alonica candle works 1574 87500 Akçes 3 years 29166
alonica candle works 1585 73000 Akçes 3 years 3 years 24333
alonica candle works 1588 160000 Akçes 6 years 3 years 26666
alonica candle works 1591 180000 Akçes 6 years 3 years 30000
alonica candle works 1594 185000 Akçes 6 years <1 30833
alonica candle works 1594 280500 Akçes 9 years 9 years 31166
alonica candle works 1603 217000 Akçes 6 years 36166

alonica woolens stamp tax 1572 3 years

alonica woolens stamp tax 1575 285000 Akçes 3 years 6 years 95000

alonica woolens stamp tax 1581 166666 Akçes 2 years 2 years 83333
alonica woolens stamp tax 1583 960000 Akçes 3 years 320000
alonica woolens stamp tax 1592 622000 Akçes 6 years <1 103666
alonica woolens stamp tax 1592 645000 Akçes 6 years 3 years 107500
alonica woolens stamp tax 1595 982500 Akçes 9 years 9 years 109166
alonica woolens stamp tax 1604 700000 Akçes 6 years 2 years 116666
alonica woolens stamp tax 1606 1089666 Akçes 6 years 181611
alonica ihtisab 1576 52032 Akçes 3 years 8 years 17344
alonica ihtisab 1584 825000 Akçes 4 years 4 years 206250
alonica ihtisab 1587 630000 Akçes 3 years 3 years 210000
alonica ihtisab 1590 655000 Akçes 3 years 2 years 218333
alonica ihtisab 1590 1335000 Akçes 6 years 2 years 222500
alonica ihtisab 1592 1345000 Akçes 6 years 3 years 224166
alonica ihtisab 1595 1355000 Akçes 6 years <1 225833
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Fax-farm Year Price Currency Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

Balonica ihtisab 1595 2062500 Akçes 9 years 3 years 229166
Balonica ihtisab 1598 1400000 Akçes 6 years 5 years 233333
Balonica ihtisab 1603 1828000 Akçes 6 years 2 years 304666
Balonica ihtisab 1605 1828000 Akçes 6 years 304666
Balonica ihtisab 1615 2050000 Akçes 9 years 227777
Balonica ihtisab 1632 282832 Akçes 1 year 282832
Balonica bozahane-i miri 1617 14000 Akçes 3 years 1 year 4666
Balonica bozahane-i miri 1617 14000 Akçes 3 years 4666
Balonica wine, arak & coffee tax 1613 500000 Akçes 1 year 500000
Balonica wine, arak & coffee tax 1617 500000 Akçes 1 year 500000
Balonica wine, arak & coffee tax 1623 500000 Akçes 1 year 500000
Balonica valonia trees 1614 600000 Akçes 6 years 6 years 100000
Balonica valonia trees 1619 600000 Akçes 6 years 100000
Balonica royal shops 1592 34000 Akçes 6 years 3 years 5666
Balonica royal shops 1592
Dye-house of Baghdad 1546 360000 Pare ? 3 years 3 years 120000
Dye-house of Baghdad 1549 420500 Pare? 3 years 140166
Dye-house of Baghdad 1554 Pare? 140166
Dye-house of Baghdad 1674 4730 Grus-U Tam 1 year 4730
Dye-house of Baghdad 1695 6803 Grus-U Tam

Dye-house of Baghdad 1551 400000 Pare? 3 years 3 years 133333
Baghdad customs 1640 31650 Grus-U Tam 1 year 31650
Baghdad customs 1642 31651 Grus-U Tam 1 year 31651
Baghdad customs 1643 31650 Grus-U Tam 1 year 31650
iaghdad customs 1645 80000 Grus-U Tam 1 year 80000
iaghdad customs 1664 40000 Grus-U Tam 1 year 40000
iaghdad customs 1674 40000 Grus-U Tam 1 year 40000
iaghdad customs 1676 40000 Grus-U Tam 1 year 40000
Iaghdad customs 1691 50000 Li
Iaghdad tanneries 1546 285000 Pare? 3 years 3 years 95000
Iaghdad tanneries 1549 298000 Pare? 3 years 4 years 99333
Iaghdad tanneries 1553 199000 Pare? 3 years 66333
Iaghdad, the black gate 1550 60000 Pare? 3 years 4 years 20000
Iaghdad, the black gate 1553 46500 Pare? 3 years 15500
Iaghdad, the black gate 1548 70000 Pare? 3 years 23333
Iaghdad, the black gate 1552 68000 Pare? 3 years 22666
Iaghdad, the black gate 1553 50000 Pare? 3 years 16666
Iaghdad, imperial silk 1554 330333 Pare? 1 year 330333
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rax-farm Year Price Currency Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

Baghdad, ashamat 1553 1324948 Pare? 1324948
Baghdad, ihtisab 1553 38000 Pare? 38000
Baghdad, ihtisab 1553 46333 Akçes 1 year 46333
Baghdad, ihtisab 1553 52526 ? 1 year 52526
Jirecik, dye house 1551 8000 ? 1 year 8000
Jirecik, tannery 1551 240 ? 1 year 240
Jirecik, landing stage 1551 180000 Akçes 1 year 180000
Jirecik, shipping customs at Rumkale 1551 5500 Akçes 1 year 5500
Men landing stage, Yemen 1599 11811 S. Hasene 1 year <1 11811
Men landing stage, Yemen 1599 12525 S. Hasene 1 year 12525
'ax revenue of Hazzan Yemen 1598 6030 S. Hasene 1 year 1 year 6030
'ax revenue of Hazzan Yemen 1599 6030 S. Hasene 1 year 6030
Hazzan landing stage Yemen 1598 2600 S. Hasene 1 year 1 year 2600
Hazzan landing stage Yemen 1599 2600 S. Hasene 1 year 1 year 2600
.anding stage of Hor. Yemen 1598 400 S. Hasene 1 year 1 year 400
.anding stage of Hor. Yemen 1599 400 S. Hasene 1 year <1 400
.anding stage of Hor. Yemen 1600 486 S. Hasene 1 year 486
.anding stage of Hor. Yemen 1600 486 S. Hasene 1 year 486
.anding stage of Mahya? and Fersan island, 1598 2100 S. Hasene 1 year 2100
Yemen
.anding stage of Mahya? and Fersan island, 1599 2100 S. Hasene 1 year <1 2100
Yemen
.anding stage of Mocha harbor, Yemen 1598 80000 S. Hasene 1 year 1 year 80000
.anding stage of Mocha harbor, Yemen 1599 90000 S. Hasene 1 year 90000
îeytulmal of Mocha harbor, Yemen 1598 5388 S. Hasene 1 year 1 year 5388
.anding stage of Suleyf & etc. Yemen 1598 1500 S. Hasene 1 year 1500
.anding stage of Suleyf & etc. Yemen 1599 1080 S. Hasene 1 year 1 year 1080
.anding stage of Hadire & etc. Yemen 1598 5600 S. Hasene 1 year 5600
.anding stage of Hadire & etc. Yemen 1599 5600 S. Hasene 1 year 5600
Revenue of Vilayet-i beyet-el faki? el-Kebir, 1599 8300 S. Hasene 1 year 8300
Yemen

Revenue of Vilayet-i beyet-el faki? el-Sagir, 1599 15100 S. Hasene 1 year 15100
Yemen
Revenue of shipping between Mocha and Suez, 1598 3265 S. Hasene 1 year 3265
Yemen
anding stage of sihr and hadramud and etc. 1598 2000 S. Hasene 1 year 2000
Yemen
Revenue of all the landing stages of Yemen 1008 118193 S. Hasene 1 year 118193
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Tax-farm Year Price Currency Intended Actual Ann-price
duration duration

"otal revenue of all landing stages+ tax-farms, 1599 339542 S. Hasene 1 year 339542
Yemen
Revenue of the royal shops, Musul 1610 8000 1 year 8000

htisab, Musul 1610 50000

"otal revenue of all the tax-farms of Musul 1646 532058

Customs, Edirne 1579 3 years

Customs, Edirne 1589 2020000 Akçes 6 years 2 years 336666

Customs, Edirne 1591 2020000 Akçes 6 years 336666

Customs, Edirne 1596 338013 Akçes 9 years 3 years 37557

Customs, Edirne 1599 6355000 Akçes 6 years 1059166
îahdle work, Edirne 1590 225342 Akçes 6 years 6 years 225342
handle work, Edirne 1599 291684 Akçes 6 years 7 years 48614

handle work, Edirne 1606 600000 Akçes 6 years 1 year 100000
handle work, Edirne 1607 610000 Akçes 3 years <1 203333
handle work, Edirne 1607 1224000 Akçes 6 years 204000

htisab, Edirne 1592 130000 Akçes 1 year 130000

htisab, Edirne 1596 333333 Akçes 1 year 333333

htisab, Edirne 1602 810000 Akçes 6 years 135000

htisab, Edirne 1607 390000 Akçes 3 years 1 year 130000

ıtisab, Edirne 1608 450000 Akçes 3 years 2 year 150000
ıtisab, Edirne 1610 300000 Akçes 3 years 100000
htisab, Edirne 1614 400000 Akçes 3 years 133333
htisab, Edirne 1620 435000 Akçes 3 years 145000
htisab, Edirne 1625 457000 Akçes 3 years 152333
htisab, Edirne 1659 182333 Akçes 1 year 3 years 182333
htisab, Edime 1661 182333 Akçes 1 year 182333
htisab, Edirne 1664 182333 Akçes 1 year 182333
ıtisab, Edirne 1669 182360 Akçes 1 year 182360
htisab, Edirne 1684 135000 Akçes 1 year 135000
)ye-house, Edirne 1591 120830 Akçes 6 years 20138
Weaponry, Edirne 1590 1115000 Akçes 6 years 5 years 185833
Weaponry, Edirne 1595 1225000 Akçes 6 years 1 year 204166
Weaponry, Edirne 1596 1200000 Akçes 6 years 200000
îogasi stamp tax, Edirne 1615 13333 Akçes 1 year 13333
Jogasi stamp tax, Edirne 1627 24333 Akçes 1 year 24333
Woolen cloth stamp tax, Edirne 1592 170000 Akçes 3 years 56666
Woolen cloth stamp tax, Edirne 1592 200000 Akçes 3 years 66666
>alonica customs 1596 11032000 Akçes 6 years 1838666
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ax-farm

anding stages of Nalçi and Isakçi 
anding stages of Nalçi and Isakçi 
anding stages of Nalçi and Isakçi 
anding stages of Nalçi and Isakçi 
anding stages of Nalçi and Isakçi 
anding stages of Nalçi and Isakçi 
anding stages of Nalçi and Isakçi 
anding stages of Nalçi and Isakçi 

anding stages of Nalçi and Isakçi 
anding stages of Nalçi and Isakçi 
anding stages of Nalçi and Isakçi 
andle work, Nigbolu & Silistre 
andle work, Nigbolu & Silistre 

andingstage of Raçik? 
anding stage of Raçik? 
anding stage of Raçik? 
anding stage of Raçik? 
anding ştage of Raçik? 
andirtg stage of Raçik? 
andingstage of Raçik? 
anding stage of Raçik? 
anding stage of Nigbolu 
anding stage of Nigbolu 
anding stage of Nigbolu 
anding stage, of Nigbolu 
anding stage of Nigbolu 
anding stage of Nigbolu 
anding stage of Nigbolu 
anding stage of Nigbolu 
anding stage of Nigbolu 
anding stage of Nigbolu & Raçik 
3nding stage of Nigbolu & Raçik 
anding stage of Nigbolu & Raçik 
anding stage of Nigbolu & Raçik 
anding stage of Nigbolu & Raçik 
anding stage of Nigbolu & Raçik 

anding stage of Nigbolu & Raçik 
anding stage, Rusçuk

Year Price Currency

1562 2030000 Akçes
1570 2668000 Akçes
1573 2703000 Akçes
1576 2920000 Akçes
1579 3000000 Akçes
1582 4000000 Akçes
1583 3000000 Akçes
1585 2300000 Akçes
1596 1500000 Akçes
1597 11740000 Akçes
1579 3000000 Akçes
1520 18000 Akçes
1528 15000 Akçes
1562 2654362 Akçes
1570 2100000 Akçes
1573 2100000 Akçes
1577 2200000 Akçes
1580 2400000 Akçes
1583 2100000 Akçes
1592 5000000 Akçes
1597 3000000 Akçes
1564 2700000 Akçes
1568 2000000 Akçes

1570 2100000 Akçes
1574 2300000 Akçes
1577 2500000 Akçes
1592 6600000 Akçes
1597 3000000 Akçes
1583 2800000 Akçes
1597 6000000 Akçes
1606 14625000 Akçes
1608 13425000 Akçes
1631 1540573 Akçes

1631 1168239 Akçes
1635 1250000 Akçes
1638 1250000 Akçes
1642 5000000 Akçes

1603 2400000 Akçes

Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

3 years 8 years 676666
3 years 3 years 889333
3 years 3 years 901000
3 years 3 years 973333
3 years 3 years 1000000
4 years 1 year 1000000
3 years 3 years 1000000
3 years 766666
3 years 500000
6 years 3 years 1956666
3 years 3 years 1000000
3 years 6000
3 years 5000
3 years 884787
3 years 3 years 700000
3 years 4 years 700000
3 years 3 years 733333
3 years 800000
3 years 700000
6 years 5 years 833333
6 years 500000
3 years 4 years 900000
3 years 2 years 666666
3 years 700000
3 years 3 years 766666
3 years 833333
6 years 5 years 1100000
6 years 500000
3 years 933333
6 years 100000
9 years 1625000
9 years 1491666
1 year <1 1540573
1 year 1168239
1 year 1250000
1 year 1250000
4 years 1250000
6 years 5 years 400000
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Tax-farm Year Price Currency Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

.anding stage, Rusçuk 1608 5200000 Akçes 9 years 577777

.anding stage, Rusçuk 1631 595000 Akçes 1 year 595000

.anding stage, Rusçuk 1631 490000 Akçes 1 year 490000

.anding stage, Semendre 1582 700000 Akçes 3 years 233333

.anding stage, Semendre 1606 600000 Akçes 3 years 200000

.anding stage, Semendre 1613 228940 Akçes 1 year 228940

.anding stage, Silistre 1535 800000 Akçes 3 years 4 years 266666

.anding stage, Silistre 1539 630000 Akçes 3 years 3 years 210000

.anding stage, Silistre 1542 900000 Akçes 3 years 300000

.anding stage, Silistre 1545 950000 Akçes 3 years 2 years 316666

.anding stage, Silistre 1545 950000 Akçes 3 years 2 years 316666
Landing stage, Silistre 1547 1075000 Akçes 3 years 1 year 358333
^anding stage, Silistre 1548 1210000 Akçes 3 years 2 years 403333
.anding stage, Silistre 1553 940000 Akçes 3 years 3 years 313333
.anding stage, Silistre 1556 1008563 Akçes 3 years 3 years 336187

.anding stage, Silistre 1569 2050000 Akçes 3 years 683333

.anding stage, Silistre 1581 3000000 Akçes 3 years 3 years 100000

.anding stage, Silistre 1584 3000000 Akçes 3 years 100000

.anding stage, Silistre 1600 3400000 Akçes 6 years 3 years 566666

.anding stage, Silistre 1603 8390950 Akçes 9 years 3 years 932327

.anding stage, Silistre 1610 1114564 Akçes 1 year 1114564

.anding stage, Silistre 1614 10156490 Akçes 9 years 1128498

.anding stage, Silistre 1631 1000000 Akçes 1 year 1000000
Customs, Nigbolu and Silistre 1578 161000 Akçes 3 years 3 years 53666
Customs, Nigbolu and Silistre 1581 164000 Akçes 3 years 54666
3orts of Yerköy & Tunakan? 1545 885000 Akçes 3 years 295000
^rts of Yerköy & Tunakan? 1551 920000 Akçes 3 years 4 years 306666
3orts of Yerköy & Tunakan? 1554 800000 Akçes 3 years 2 years 266666
3orts of Yerköy & Tunakan? 1556 909862 Akçes 3 years 3 years 303287
Ports of Yerköy & Tunakan? 1559 1130000 Akçes 3 years 376666
3orts of Yerköy & Tunakan? 1568 1610000 Akçes 3 years 1 year 536666
3orts of Yerköy & Tunakan? 1569 1680000 Akçes 3 years 560000
Ports of Yerköy & Tunakan? 1574 1720000 Akçes 3 years 6 years 573333
3orts of Yerköy & Tunakan? 1577 2000000 Akçes 3 years 3 years 666666
Ports of Yerköy & Tunakan? 1580 2000000 Akçes 3 years 3 years 666666
Ports of Yerköy & Tunakan? 1583 2000000 Akçes 3 years 666666
Ports of Yerköy & Tunakan? 1591 2700000 Akçes 3 years 900000
3orts of Vidin & Feth-i İslam 1652 2580000 Akçes 3 years 2 years 860000
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Tax-farm Year Price Currency Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

3orts of Vidin & Feth-i Islam 1567 3106000 Akçes 3 years 3 years 1035333
^rts of Vidin & Feth-i Islam 1570 3206000 Akçes 3 years 3 years 1068666
^rts of Vidin & Feth-i Islam 1573 3356000 Akçes 3 years 1 year 1118666
3orts of Vidin & Feth-i Islam 1573 3406000 Akçes 3 years 1 year 1113533
3orts of Vidin & Feth-i Islam 1578 3126000 Akçes 3 years 1042000
3orts of Vidin & Feth-i Islam 1592 10400000 Akçes 6 years 2 years 1733333
3orts of Vidin & Feth-i Islam 1597 5200000 Akçes 6 years 866666
3orts of Vidin & Feth-i Islam 1636 1287666 Akçes 1 year 1287666
3orts of Vidin & Feth-i Islam 1646 704333 Akçes 1 year 704333
3ortsof Kili 1577 6225000 Akçes 3 years 3 years 2075000
3orts of Kili 1580 6225000 Akçes 3 years 3 years 2075000
3orts of Kili 1583 8300000 Akçes 4 years 2075000
3orts of Kili 1601 11900000 Akçes 6 years 3 years 1983333
3orts of Kili 1604 6050000 Akçes 3 years 2016666
^orts of Kili 1604 12600000 Akçes 6 years 2100000
3ofts of Akerman 1573 4900000 Akçes 3 years 3 years 1633333
3orts of Akerman 1576 4975000 Akçes 3 years 4 years 1658333
3orts of Akerman 1580 5150000 Akçes 3 years 3 years 1716666
aorts of Akerman 1595 15100000 Akçes 6 years 6 years 2516666
Jorts of Akerman 1604 8400000 Akçes 6 years 1400000
Sulfur mines of Ohri 1613 2400 Akçes 6 years 400
Silk scale of Ohri 1609 115000 Akçes 3 years 3 years 38333
Silk scale of Ohri 1612 115000 Akçes 3 years 4 years 38333
Silk scale of Ohri 1616 130000 Akçes 3 years 43333
Silk scale of Ohri 1625 130000 Akçes 3 years 43333
Handle works & ihtisab of Filibe 1631 200000 Akçes 1 year 1 year 200000
Handle works & ihtisab of Filibe 1634 200000 Akçes 1 year 3 years 200000
Handle works & ihtisab of Filibe 1636 200000 Akçes 1 year 200000
Hloth customs & bac-i baraz of Filibe 1569 91940 Akçes 1 year 2 years 91940
Hloth customs & bac-i baraz of Filibe 1571 91940 Akçes 1 year 91940
Salt works of Saruhan 1574 1250000 Akçes 3 years 3 years 416666
Salt works of Saruhan 1577 1300000 Akçes 3 years 433333
Salt works of Saruhan 1617 3600000 Akçes 6 years 600000
Salt works of Saruhan 1577 1300000 Akçes 3 years 433333
Hustoms of Erzerum and Cizye-i gurcistan 1607 1000000 Akçes 3 years 1 year 333333
Hustoms of Erzerum and Cizye-i gurcistan 1610 3900000 Akçes 1 year 1 year 3900000
Hustoms of Erzerum and Cizye-i gurcistan 1630 3600000 Akçes 1 year 1 year 3600000
Hustoms of Erzerum and Cizye-i gurcistan 1633 80000 Grus 1 year 1 year 80000
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'ax-farm Year Price Currency Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

Customs of Erzerum and Cizye-i gurcistan 1635 80000 Grus-kamil 1 year 1 year 80000
Customs of Erzerum and Cizye-i gurcistan 1674 96094 Grus-tam 1 year 2 years 96094
/lint of Erzurum 1608 2166666 Akçes 1 year 2166666
/lint of Erzurum 1628 3000000 Akçes 1 year 3000000
)ye house and ihtisab of Hasankale, Erzurum 1630 52000 Akçes 1 year 52000
lye house and ihtisab of Hasankale, Erzurum 1634 52000 Akçes 1 year 2 years 52000
)ye house and ihtisab of Hasankale, Erzurum 1643 85288 Akçes 1 year 85288
dum works of Karahisari-i sarki, Erzurum 1607 1033333 Akçes 1 year 1 year 1033333
dum works of Karahisari-i sarki, Erzurum 1608 1200000 Akçes 1 year 1200000
dum works of Karahisari-i sarki, Erzurum 1612 1392492 Akçes 1 year 1392492
dum works of Karahisari-i sarki, Erzurum 1629 800000 Akçes 1 year 1 year 800000
dum works of Karahisari-i sarki, Erzurum 1630 800000 Akçes 1 year 800000
dum works of Karahisari-i sarki, Erzurum 1631 1382650 Akçes 1 year 1382650
dum works of Karahisari-i sarki, Erzurum 1636 1382650 Akçes 1 year 1382650
lilk customs of the fortress of Ardahan, 1630 45000 Grus 1 year <1 45000
Erzurum

>ilk customs of the fortress of Ardahan, 1630 50000 Grus 1 year 50000
Erzurum
'ax-farm of Antakya, Aleppo 1627 699018 Akçes? 1 year 699018

Europeans’ camel tax, Aleppo 1581 320000 Akçes? 4 years 4 years 80000

Europeans’ camel tax, Aleppo 1585 309000 Akçes? 4 years 77250

Europeans’ camel tax, Aleppo 1585 314000 Akçes? 4 years 2 years 78500

Europeans’ camel tax, Aleppo 1587 314000 Akçes? 4 years 1 year 78500

Europeans’ camel tax, Aleppo 1590 354000 Akçes? 4 years 88500

lac-i siyah, Aleppo 1581 306366 Akçes 3 years 3 years 102122

Jac-i siyah, Aleppo 1585 415333 Akçes 4 years 1 year 103833
iac-i siyah, Aleppo 1585 415333 Akçes 4 years 2 years 103833
lac-i siyah, Aleppo 1587 244000 Akçes 3 years 2 years 81333
lac-i siyah, Aleppo 1589 256200 Akçes 3 years 2 years 85400
lac-i siyah, Aleppo 1591 256200 Akçes 3 years 85400
lac-i siyah, Aleppo 1609 915264 Akçes 9 years 101696
'he mint, Aleppo 1584 6167000 Akçes 3 years 1 year 85400
'he mint, Aleppo 1590 1760000 Akçes 3 years 101696
itisab, Aleppo 1607 4919024 Akçes 8 years 614878
itisab, Aleppo 1631 216000 Akçes 1 year 1 year 216000
itisab, Aleppo 1635 270000 Akçes 1 year 270000

loffee tax, Aleppo 1634 2500 Grus-u kam 1 year 2500
laravan customs of Damascus and Aleppo 1602 141000 Gold piece 3 years 47000
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fax-farm Year Price Currency Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

Huseyf? Han, Aleppo 1617 325000 Pares? 1 year 325000

Huseyf? Han, Aleppo 1617 325000 Pares? 1 year 325000
Dilaver pasa han, yusuf pasa han, sultan osman 
han

1635 100000 Pares? 1 year 100000

rlour market of Aleppo 1583 426299 Pare/Akçe? 3 years 1 year 142099

:lcur market of Aleppo 1584 387000 Pare/Akçe? 4 years 2 years 96750

rlour market of Aleppo 1585 487000 Pare/Akçe? 4 years 1 year 121750

:lour market of Aleppo 1586 611750 Pare/Akçe? 5 years 3 years 122350

:lour market of Aleppo 1589 501400 Pare/Akçe? 4 years 2 years 125350

:lour market of Aleppo 1591 501400 Pare/Akçe? 4 years 1 year 125350

:lour market of Aleppo 1592 324000 Pare/Akçe? 3 years 108000

Silver and lead mines, Aleppo 1587 1182000 Pare/Akçe? 6 years 197000

Dlive oil and soap, Aleppo 1581 475000 Pare/Akçe? 4 years 2 years 118750

Dlive oil and soap, Aleppo 1583 827500 Pare/Akçe? 4 years 2 years 118750

Dlive oil and soap, Aleppo 1587 400000 Pare/Akçe? 4 years 1 year 100000

Dlivd oil and soap, Aleppo 1588 408000 Pare/Akçe? 4 years 1 year 102000

Dlive oil and soap, Aleppo 1589 408000 Pare/Akçe? 4 years 2 years 107000

Dlive oil and soap, Aleppo 1591 433000 Pare/Akçe? 4 years 1 year 108250

Dlive oil and soap, Aleppo 1592 438000 Pare/Akçe? 4 years 109500

Dotton' & processed leather, Aleppo 1631 100000 Pare/Akçe? 1 year 100000

Dye-house, Damascus 1562 165000 Akçes 3 years 55000

Dye-house, Damascus 1563 175000 Akçes 3 years 1 year 58333

Dye-house, Damascus 1564 180000 Akçes 3 years 1 year 60000

Dye-hduse, Damascus 1567 185000 Akçes 3 years 3 years 61666

Spices and Pilgrimage road tax, Damascus 1642 4500 Esedi Grus 1 year 4500

Stamp tax & simsariye, Damascus 1612 3659 Hasene sik 1 year 3659

Stamp tax & simsariye, Damascus 1636 6711 Esedi Grus 1 year 6711

Stamp tax & simsariye, Damascus 1643 6711 Esedi Grus 1 year 6711

'he mint, Damascus 1562 282000 Akçes 3 years 1 year 94000
"he mint, Damascus 1563 287000 Akçes 3 years 3 years 95666

'he mint, Damascus 1566 287616 Akçes 4 years 1 year 71904

Customs, Damascus 1561 386460 Akçes? 5 years 5 years 77292

Customs, Damascus 1566 236876 Akçes? 3 years ? 78958

itisab, Damascus 1561 1198170 Akçes 4 years 2 years 299542

itisab, Damascus 1563 1233170 Akçes 4 years 2 years 308292

itisab, Damascus 1565 1233170 Akçes 4 years 308292
itisab, Damascus 1611 8555 Hasene sik 1 year 1 year 8555

itisab, Damascus 1636 5160 Esedi Grus 1 year 5160
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Fax-farm Year Price Currency Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

Bilk scale, Damascus 1562 881170 Akçes 5 years 5 years 176234

Bilk scale, Damascus 1567 534072 Akçes 3 years 178024

Silk scale,. Damascus 1612 3880 Hasene sik 1 year 3880

Bilk scale, Damascus 1636 3680 Esedi Grus 1 year 3680

Bilk scale.,, Damascus 1643 4320 Esedi Grus 1 year 4320

Market dues and coffee tax, Damascus 1612 4328 Hasene sik 1 year

3ort of Trablussam 1596 1360000 Akçes 1 year 1360000

3ort of Trablussam 1603 1360000 Akçes 1 year 1360000

3ort of Trablussam 1625 30000 Esedi Grus 1 year 30000

3ort of Trablussam 1630 30000 Esedi Grus 1 year 1 year 30000

3ort of Trablussam 1631 30000 Esedi Grus 1 year 1 year 30000

3ort of Trablussam 1635 25000 Esedi Grus 1 year 25000

3ort of Trablussam 1644 36725 Esedi Grus 1 year 36725

Frablussam, general 1625 21680000 Akçes 1 year 1 year 0

Danubian· ports, total 1550 9000000 Akçes 3 years 1 year 3000000

Danubian ports, total 1551 9000000 Akçes 3 years 3000000

3ort of Varna, Ibrail and Isakçi 1586 1606000 Akçes 3 years 1 year 535333

3ort of Varna, Ibrail and Isakçi 1587 3500000 Akçes 6 years 585333

3ort of Uskub 1580 2318200 Akçes 3 years 3 years 772733

3ortof Uskub 1583 2188200 Akçes 3 years 729400

Port of Uskub 1626 264166 Akçes 1 year 264166

3ort of Estergon 1608 410000 Akçes 3 years 136666

3ort of Budapest 1606 750000 Akçes? 3 years 250000

3ort of Beograd 1550 0 0

3ort of Beograd 1550 1030000 Akçes 3 years 343333

3ort of Beograd 1568 2720000 Akçes 3 years 906666

Port of Beograd 1581 4208235 Akçes 3 years 3 years 1402745

Customs of Dubrovnik merchants 1592 304200 Akçes 3 years 101400

Customs of Dubrovnik merchants 1595 304200 Akçes 3 years 4 years 101400

Customs of Dubrovnik merchants 1599 304200 Akçes 3 years 101400

Port and customs of Sinop 1589 640000 Akçes 3 years 213333
Port and customs of Sinop 1592 660000 Akçes 3 years 220000

Port and customs of Sinop 1649 554610 Akçes 1 year 554610

Port and customs of Trabzon 1608 3000000 Akçes 3 years 2 years 1000000

3ort and customs of Trabzon 1610 2500000 Akçes 1 year 1 year 2500000

Port and customs of Trabzon 1611 2500000 Akçes 1 year 2500000

Port and customs of Trabzon 1630 500000 ? 1 year 1 year 500000

3ort and customs of Trabzon 1631 500000 ? 1 year 500000

44



Δημόσια Έσοδα και Στρατιωτικός Τιμαριωτισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

'ax-farm Year Price Currency Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

’ort and customs of Trabzon 1642 600000 ? 6 years 1 year 100000
’ort and customs of Trabzon 1643 615000 ? 1 year 615000
5ort and customs of Trabzon 1663 608400 ? 1 year 608400
’ort and customs of Trabzon 1674 608445 ? 1 year 608445
’ort and customs of Trabzon 1697 558400 ? 1 year 558400
Customs, port of Basra 1690 9000000 Sahi/hesti? 1 year 9000000
îteel works, Somakov 1579 1626868 Akçes 3 years 3 years 542289

îteel works, Somakov 1582 1636868 Akçes 3 years 3 years 542289
îteel works, Somakov 1585 1540000 Akçes 3 years 513333
îteel works, Somakov 1608 400000 Akçes 1 year 400000
îteel works, Somakov 1627 409000 Akçes 1 year 409000

îteel works, Somakov 1630 409000 Akçes 1 year 1 year 409000
iteel works, Somakov 1631 409000 Akçes 1 year 1 year 409000
îteel works, Somakov 1632 409000 Akçes 1 year 1 year 409000
îteel works, Somakov 1633 409000 Akçes 1 year 409000
steel works, Somakov 1637 409000 Akçes 1 year 409000
steel works, Somakov 1642 409000 Akçes 1 year 409000

îteel works, Somakov 1644 409000 Akçes 1 year 409000
)ye-house, Malatya 1617 18000 Akçes 1 year 18000
)ye-house, Malatya 1625 18000 Akçes 1 year 18000
'ax-farm of Malatya 1622 2300000 Akçes 1 year 2300000
'ax-farm of Malatya 1625 2300000 Akçes 1 year 1 year 2300000
'ax-farm of Malatya 1626 2300000 1 year 2300000
5ort and customs, Antalya 1552 649230 Akçes 3 years 216410
’ort and customs, Antalya 1561 1060000 Akçes 3 years 2 years 353333
’ort and customs, Antalya 1563 1170000 Akçes 3 years 390000
’ort and customs, Antalya 1577 1566000 Akçes 3 years 3 years 522000
’ort and customs, Antalya 1580 1576000 Akçes 3 years 3 years 525333
’ort and customs, Antalya 1585 1400000 Akçes 3 years 3 years 466666
’ort and customs, Antalya 1588 1600000 Akçes 3 years 3 years 533333
’ort and customs, Antalya 1594 1600000 Akçes 3 years 533333
’ort and customs, Antalya 1607 1700000 Akçes 3 years 566666
’ort and customs, Antalya 1615 2302605 Akçes 3 years 767535
’ort and customs, Antalya 1664 1030021 Akçes 1 year 3 years 1030021
eather works & coffee houses, Cyprus 1624 172000 Akçes 1 year 172000
>alt works and port of Aydin 1571 1520000 Akçe/Pare 3 years 3 years 506666
>alt works and port of Aydin 1577 2100000 Akçe/Pare 3 years 3 years 700000
îoffee, bogasi stamp, Aydin 1676 800000 Akçe/Pare 1 year 1 year 800000
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Tax-farm

Coffee, bogasi stamp, Aydın
Coffee, bogasi stamp, Aydin
Coffee, bogasi stamp, Aydin
Ihtisab, Humus
Ihtisab, Humus
Ihtisab, Humus
Ihtisab, Humus
Ihtisab, Humus
Tax-farm of Hama and Siriz
Tax-farm of Hama and Siriz
Tax-farm of Hama and Siriz
Tax-farm of Hama and Siriz
Silk scale, Amasya
Silk scale, Amasya
Stamp tax (surh cloth), Amasya
Stamp tax (surh cloth), Amasya
Dandle works & gates, Istanbul
Candle works & gates, Istanbul
Candle works & gates, Istanbul
Candle works & gates, Istanbul
Candle works & gates, Istanbul
Candle works & gates, Istanbul
Pencik,. Istanbul
Pencik,. Istanbul
Riisum-u reft, Istanbul
Riisum-u reft;. Istanbul
Weaponry, resm-i Kantar, Istanbul
Weaponry, resm-i Kantar, Istanbul
Weaponry, resm-i Kantar, Istanbul
Customs, Galata & Istanbul
Customs, Galata & Istanbul
Customs, Aleppo
Customs, Aleppo
Customs, Aleppo
Customs, Aleppo
Customs, Aleppo
Customs, Aleppo

Customs, Aleppo

Year Price Currency

1681 800000 Akçe/Pare
1684 800000 Akçe/Pare
1686 900000 Akçe/Pare
1625 170 Grus Esedi
1630 2000 Grus Esedi
1631 2000 Grus Esedi
1631 2210 Grus Esedi
1644 2200 Grus Esedi
1623 45000 Kamil Grus
1628 30000 Grus Esedi
1629 30000 Esedi Grus
1630 30000 Esedi Grus
1624 150000
1634 150000
1644 60 Grus Tam
1645 60 Riyal
1624 1590000 Akçes?
1626 530000 Akçes?
1661 450000 Akçes?
1664 450000 Akçes?
1667 450000 Akçes?
1669 450000 Akçes?
1586 19650000 Akçes
1589 19650000 Akçes
1590 3000000 Akçes
1594 4383334 Akçes
1586 2625000 Akçes
1589 4000000 Akçes
1595 2716666 Akçes
1594 95000000 Akçes
1597 100000000 Akçes
1617 4713221 Akçes?
1630 4713221 Akçes?
1631 4713221 Akçes
1634 4713221 Akçes?
1635 4713221 Akçes?
1646 4713221 Akçes?
1674 4713221 Akçes?

Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

1 year 2 years 800000
1 year 2 years 800000
1 year 1 year 900000
1 month 2040
1 year 1 year 2000
1 year <1 2000
1 year 2210
1 year 2200
1 year 45000
1 year 1 year 30000
1 year 1 year 30000
1 year 30000
1 year 150000
1 year 150000
1 year 1 year 60
1 year 1 year 60
3 years 2 years 530000
1 year 530000
1 year 450000
1 year 450000
1 year 450000
1 year 450000
9 years 3 years 2183333
9 years 2183333
6 years 3 years 500000
6 years 730555
6 years 3 years 437500
9 years 444444
6 years 452777
6 years 2 years 15833333
6 years 2 years 16666666
1 year 1 year 4713221
1 year 1 year 4713221
1 year 4713221
1 year 1 year 4713221
1 year 4713221
1 year 4713221
1 year 4713221

46



Δημόσια Έσοδα και Στρατιωτικός Τιμαριωτισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

Tax-farm Year Price Currency Intended
duration

Actual
duration

Ann-price

Bilk scale, Aleppo 1617 1850000 Akçes? 1 year 1850000
Bilk scale, Aleppo 1617 1850000 Akçes? 1 year 1850000
Bilk scale, Aleppo 1631 1850000 Akçes? 1 year 1850000
Bilk scale, Aleppo 1634 1850000 Akçes? 1 year 1 year 1850000
Bilk scale, Aleppo 1635 1850000 Akçes? 1 year 1850000
Bilk scale, Aleppo 1646 1850000 Akçes? 1 year 1850000
Bilk scale, Aleppo 1674 1850000 Akçes? 1 year 1850000
Stamp tax, Aleppo 1617 325000 Akçes? 1 year 325000
Stamp tax, Aleppo 1617 325000 Akçes? 1 year 325000
Stamp tax, Aleppo 1630 325000 Akçes? 1 year 1 year 325000
Stamp tax, Aleppo 1631 325000 Akçes? 1 year 325000
Stamp tax, Aleppo 1634 325000 Akçes? 1 year 325000
t/lazu mills, Aleppo 1581 22500 Akçes? 3 years 3 years 7500
i/lazu mills, Aleppo 1584 22500 Akçes? 3 years 3 years 7500
ylazu mills, Aleppo 1586 22500 Akçes? 3 years 2 years 7500
t/lazu mills, Aleppo 1588 20000 Akçes? 3 years 3 years 6666
vlazu mills, Aleppo 1591 20000 Akçes? 3 years 1 year 6666
\Aazu mills, Aleppo 1592 22500 Akçes? 3 years 7500
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