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Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

Η παρουσίαση του Μαρίνου Σαριγιάννη στο Κεντρικό-Ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο

EDINA SZENDI ∗

(Απόσπασµα) Η παρουσίαση του Μαρίνου Σαριγιάννη αφορούσε τους τρεις αιώνες της Οθωµανικής
πολιτικής σκέψης από τον 14ο µέχρι τον 17ο αιώνα. Ιδιαίτερη προσοχή έδωσε στην αναπαράσταση όχι των
πέντε περισσότερο γνωστών φιλοσόφων και των ιδεών τους, αλλά σε αυτούς που είχαν παραµεληθεί
σηµαντικά σε προηγούµενες µελέτες. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του, παρουσίασε στο κοινό τις βασικές
θεωρίες της οθωµανικής πολιτικής σκέψης, από τον Αχµέτ µέχρι τον Λουτφί Πασά, έπειτα παρουσίασε πώς
η έννοια της πτώσης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας επηρέασε µεταγενέστερες ιδέες.
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Εισαγωγή
Η οµιλία του Μαρίνου Σαριγιάννη έλαβε µέρος στις 16 Οκτωβρίου 2014 ως µέρος της πρωτοβουλίας του
Κεντρικού- Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου, Τα Σύνορα της ∆ηµοκρατίας.1 Η οµιλία του εστίασε στην αλλαγή
και µελέτη της οθωµανικής πολιτικής σκέψης µέσα στους αιώνες. Υπογράµµισε, ότι η παρουσίαση της
οθωµανικής πολιτικής σκέψης εστίαζε αποκλειστικά στους “πέντε ή έξι κυρίαρχους συγγραφείς”,
αδιαφορώντας για λιγότερο γνωστούς φιλοσόφους. Στο παρελθόν, οι µελέτες για την οθωµανική πολιτική
σκέψη σταµάτησαν για ένα διάστηµα και το ενδιαφέρον για το θέµα αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες µόλις
δεκαετίες. Σύµφωνα µε τον Καθηγητή Σαριγιάννη, οι µελέτες για την οθωµανική πολιτική σκέψη έχουν δύο
µεγάλα µειονεκτήµατα, ή εµπόδια. Το ένα είναι, ότι οι ερευνητές εστιάζουν σε ένα περιορισµένο αριθµό
συγγραφέων, αδιαφορώντας για άλλους, και έτσι, είναι αδύνατο να δηµιουργήσουν µια περιεκτική µελέτη
για την οθωµανική πολιτική σκέψη. Το δεύτερο µειονέκτηµα είναι ο λεγόµενος “Τοπικός Οριενταλισµός”,
µε την έννοια ότι οι ερευνητές του 20ου αιώνα επικεντρώθηκαν σε ερευνητές της Μέσης Ανατολής, όπως
τους Αλ-Φαράµπι, Αλ-Γκαζάλι ή Ιµπν Χαλντούν. Ως εκ τούτου, Αραβολόγοι όπως ο Bernard Lewis ή ο
Erwin I. J. Rosenthal είδαν µόνο “είτε µια αποστειρωµένη συνέχεια και µίµηση των εξαιρετικών τους
αραβικών ή περσικών πρωτοτύπων είτε µια παράλογη σειρά συγκεκριµένων συµβουλών πάνω σε θέµατα
στρατιωτικά ή διοικητικά”, η οποία δεν είχε καµία αξία στον τοµέα της πολιτικής σκέψης. ∆εν έψαχναν για
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Ο Μαρίνος Σαριγιάννης είναι ο Βασικός Ερευνητής στο Πρόγραµµα των Οθωµανικών Μελετών του Ινστιτούτου
Μεσογειακών Σπουδών (Ίδρυµα Έρευνας και Τεχνολογίας - Ελλάδα), στο Ρέθυµνο, Ελλάδα. Έλαβε το Ph.D. από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και δίδαξε στο Ίονιο Πανεπιστήµιο (Κέρκυρα) και στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης (Ρέθυµνο). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν την ιστορία των κατώτερων αστικών στρωµάτων
της οθωµανικής Κωνσταντινούπολης και οθωµανικής ιστορίας και ιδεών, καθών επίσης και την ιστορία της
οθωµανικής Κρήτης. Σήµερα διεθύνει ένα πρόγραµµα πάνω στην ιστορία της πρώιµης σύγχρονης οθωµανικής
πολιτικής σκέψης στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, το οποίο θα παράγει µια µονογραφία στα µέσα του 2015.
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το “νόηµα” της οθωµανικής πολιτικής σκέψης, αλλά για την “αξία” της. Αυτή η ιδέα τέθηκε σε εφαρµογή
από τη δηµοφιλή έννοια της πτώσης της Οθωµαντικής Αυτοκρατορίας από τον 16ο αιώνα και εξής. Στην
οµιλία του ο Καθηγητής Μαρίνος Σαριγιάννης διαχώρισε την οθωµανική πολιτική σκέψη σε τρεις
κατηγορίες, όπου εισήγαγε ποικίλες θεωρίες. Έτσι, η οθωµανική πολιτική σκέψη ερµηνεύτηκε µέσω αυτών
των ιδεολογιών.
Πριν σκιαγραφήσει τις θεωρίες της οθωµανικής πολιτικής σκέψης, ο Καθηγητής Σαριγιάννης έδωσε µια
λεπτοµερή επεξήγηση πως είναι η οθωµανική πολιτική σκέψη από την οπτική γωνία ενός Οθωµανού.
Ουσιαστικά, η πολιτική σκέψη είναι η “µελέτη της κοινωνίας, της πολιτείας και της πολιτικής, µε στόχο να
περιγράψει µια νόµιµη κυβέρνηση”. Οι στοχαστές της οθωµανικής πολιτικής, ωστόσο, ακολούθησαν µια
διαφορετική σειρά αξιών. Παρόλο που υπάρχουν ανάµεσά τους αυτοί που έχουν δηµιουργήσει περιεκτικά
συστήµατα, βασισµένα σε ηθικές και ιστορικές αξίες, η περισσότερη δουλειά αυτών των φιλοσόφων µοιάζει
µε ένα “διοικητικό εγχειρίδιο παρά µε κάτι άλλο”. Αυτό σηµαίνει ότι οι οθωµανοί συγγραφείς ακολουθούν
τη φωνηµική προσέγγιση, σε αντίθεση µε τη φωνητική προσέγγιση, η οποία είναι πιο δηµοφιλής στην
Ευρώπη.
Ο Σαριγιάννης, σύµφωνα µε την υπάρχουσα παράδοση µεταξύ των µελετών για την οθωµανική πολιτική
σκέψη, ξεκίνησε την οµιλία του µε τον Αχµέτ. Ο στοχαστής του 15ου αιώνα δηµιούργησε µια πολεµική
ιδεολογία σε σύνδεση µε τον Ιερό Πόλεµο και τους Πέρσες λογίους που έφτασαν στην εκκολαπτόµενη
Οθωµανική Αυτοκρατορία. Καθώς οι στρατιώτες είχαν µια πολύ συγκριτιστική νοοτροπία και ήταν πολύ
γνωστοί εξαιτίας των λεηλασιών τους, ο Αχµέτ ανέπτυξε στη θεωρία του για τη διαµάχη ανάµεσα στους
πολεµιστές Γκάτζι και τους λογίους οι οποίοι έπρεπε να βιώνουν σε ένα αυξανόµενα στρατιωτικό
περιβάλλον και αυξανόµενη αυτοκρατορική ιεραρχία η οποία είχε αρχίσει να κυριαρχεί στην οθωµανική
υποδοµή. Οι Πέρσες λόγιοι έφεραν τον αστικό τους πολιτισµό και πολιτικές ιδέες που ενίσχυσαν την αλλαγή
από τα φυλετικά εµιράτα σε αυτοκρατορία . Ο αρχικά περσική παράδοση για το “κάτοπτρο ηγεµόνος” είναι
µία από τα παλαιότερα γραπτά είδη µε πολιτικό περιεχόµενο. Σε αυτά τα έργα κάποιος µπορεί να βρει
συµβουλές πάνω στο πως ένας µελλοντικός ηγέτης, ένας πρίγκηπας θα πρέπει να συµπεριφέρεται σύµφωνα
µε την περσική αντίληψη για τη δικαιοσύνη. Από αυτά, το πιο σηµαντικό έργο του Αχµέτ είναι αυτή που
περιγράφει µε λεπτοµέρειες τη θεωρία “κύκλος της δικαιοσύνης”, που επηρέασε δραστικά την ύστερη
οθωµανική πολιτική σκέψη. Αυτή η ιδεολογία αναφέρει, ότι για την ευηµερία της κοινωνίας ο σουλτάνος
πρέπει να είναι δίκαιος. Η δοµή του κύκλου είναι η εξής: στρατός, γιατί χωρίς αυτόν δεν υπάρχει βασιλιάς·
πλούτος, γιατί χωρίς αυτόν δεν υπάρχει στρατός· αγρότες, γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχει πλούτος, και οι
αγρότες χρειάζονται δικαιοσύνη για να ευηµερούν αυτά που προσφέρονται από τον βασιλιά. Έτσι, ο κύκλος
κλείνει.
∆εν είναι περίεργο, ότι παράλληλα µε την ανάπτυξη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας έγινε αναγκαία µια
πιο επεξεργασµένη ιδεολογία. Ο δηµιουργός αυτής της θεωρίας, ο Nasir al-Din Tusî, χρησιµοποίησε µια
σύνθεση αριστοτελικής Ηθικής και πλατωνικής πολιτικής και επιπλέον ενίσχυσε τις περσικές παραδόσεις
για να δηµιουργήσει µια περιεκτική ιδεολογία που θα περιελάµβανε ολόκληρη την ανθρώπινη κοινωνία.
Αναφέρει τις αρετές που πρέπει να έχει ένας ηγέτης, και εξηγεί το άτοµο και την κοινωνία. Το σύστηµα του
Tusî επικεντρώνεται γύρω από τις τρεις καταστάσεις του ανθρώπου, χρησιµοποιώντας τες για να
σκιαγραφήσει τα νοικοκυριά και την πολιτεία. Βασίζεται στην αντίληψη της αριστοτελικής ψυχής και στα
µέρη της. Ο Tusî σκιαγραφεί επίσης και τέσσερις θεµελιώδεις αρετές: τη σοφία, το θάρρος, την ειλικρίνεια
και τη δικαιοσύνη. Από αυτές τις τέσσερις, η δικαιοσύνη είτε ως συνδυασµός των άλλων τριών είτε ως
ξεχωριστή αρετή είναι ο κύριος εγγυητής της διακυβέρνησης. Επίσης µοιράζει την κοινωνία σε τέσσερις
κατηγορίες, και όλες τους σχετίζονται µε ένα στοιχείο. Έτσι, οι λόγιοι σχετίζονται µε το νερό, οι στρατιώτες
µε τη φωτιά, οι έµποροι µε τον αέρα και οι αγρότες µε τη γη. Όπως ακριβώς στη φύση, αυτά τα στοιχεία
πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία και στην κοινωνία για να παραµείνει λειτουργική.
Τον 16ο αιώνα µια νέα πολιτική τάση δηµιουργήθηκε ανάµεσα στο νοµικό και γραφειοκρατικό
καθεστώς. Αυτή η τάση βασίστηκε στη Σαρία και παραδόξως διερεύνησε τη δυνατότητα της “κοσµικής
νοµοθεσίας”. Παρ’όλα αυτά, η κοσµική νοµοθεσία που φαντάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν επίσης κάτι
σαν σύνθεση, καθώς οι σουλτάνοι είχαν εκδόσει έδικτα και κανονισµούς στο παρελθόν. Η εστίαση του
έργου του Ebusuud Efendi ήταν να βρει σε αυτά τα έδικτα και κανονισµούς αυτά που αντιτίθενται στη Σαρία
και να τα αναδιατάξει ανάλογα. Ο 16ος αιώνας είδε και τη δηµιουργία ενός καινούριου κινήµατος στο είδος
του “κατόπτρου ηγεµόνος”, το οποίο άλλαξε την εστίαση από τον ηγεµόνα στους θεσµούς. Στο Âsafnâme ο
Λουτφί Πασάς καταγράφει τις υποχρεώσεις και ευθύνες ενός υψηλού αξιωµατούχου (Grand Vezier). Σε
αυτά τα τέσσερα κεφάλαια εντοπίζονται τα επιθυµητά προσόντα ενός Grand Vezier, και επιπλέον θέµατα
σχετικά µε το στρατό, το ταµείο και τους αγρότες. Παρόλο που δεν στερείται τελείως τέτοιων διόδων, το
έργο περιλαµβάνει σχετικά µικρό αριθµό ηθικών σκέψεων ή θεωριών. Ένα τέτοιο απόσπασµα, ίσως το πιο
σηµαντικό από όλα, είναι η αυστηρή διαµερισµατοποίηση της κοινωνίας σε φορολογητέες και µη τάξεις.
Έτσι, για την κοινωνία χρησιµοποιεί µόνο δυο κατηγορίες αντί για τέσσερις.
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Από τις αρχές του 17ου αιώνα η πτώση έγινε µια κυβερνητική κεντρική ιδέα στην οθωµανική πολιτική
σκέψη. Το στρατιωτικό αδιέξοδο, οι εξεγέρσεις των γιανίτσαρων και των αγροτών, τα οικονοµικά
ερωτήµατα και τα προβλήµατα του τριαδικού συστήµατος όλα έδειχναν µια θεαµατική πτώση από τον
σουλεϊµανικό “Χρυσό Αιώνα”. Αυτή η ιδέα της πτώσης ήταν τόσο ισχυρή που ήταν παρούσα µέχρι τον 20ο
αιώνα. Η έµφαση του Λουτφί Πασά στους θεσµούς ακολουθήθηκε από µια σειρά δοκιµίων που περιέγραφαν
τις διαφορές της σύγχρονής τους κοινωνίας από τον “Χρυσό αιώνα”. Το έργο του Μουσταφά Αλί είναι ένα
µείγµα ηθικών συµβουλών, κοινωνικής κριτικής και συγκεκριµένες συµβουλές στη διοίκηση, σε οικονοµικά
και κοινωνικά θέµατα. Η περιγραφή του και η καταδίκη των αλλαγών στον “παλαιό νόµο” συµπεριλαµβάνει
και γελοιογραφίες συγκεκριµένων ανώτερων υπαλλήλων. Ο Αλί δηλώνει ότι ο Μεχµέτ Β’ του ζήτησε να
δηµιουργήσει ένα νόµιµο κώδικα, η δηµοσίευση του οποίου θα σταµατούσε την πτώση από το να αγγίξει
ξανά την αυτοκρατορία. Αυτό θα γίνει, αν οι διάδοχοι του Μεχµέτ δεν αλλάξουν τον κώδικα ή αν οι ξένοι
µένουν µακριά από το να εισβάλλουν στην αυτοκρατορία. Το δοκίµιο του Hasan Kafi el-Akhisari διατηρεί
µια παρόµοια οπτική γωνία, τονίζει όµως ότι η πτώση µπορεί επίσης να κινείται από την κοινωνική
κινητικότητα ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις ή στη δωροδοκία. Το έργο του Akhisari είναι ιδιαίτερο γιατί
συµβουλεύει την Οθωµανική Αυτοκρατορία να υιοθετήσει το ∆υτικό οπλισµό έτσι ώστε να είναι πιο
επιτυχηµένοι στους πολέµους.
Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα η ιδανικοποίηση του “παλαιού νόµου” και ο σουλεϊµανικός “Χρυσός
Αιώνας” πήραν καινούριες διαστάσεις. Ο πιο διάσηµος συγγραφέας ο οποίος έγραψε για τους κινδύνους της
αποστασιοποίησης από τον “παλαιό νόµο” ήταν ο Koçi Bey. Αυτός και οι ακόλουθοί του, όχι µόνο
περιέγραψαν τα σφάλµατα της τωρινής τους κατάστασης αλλά επίσης έθεσαν και νόµους ώστε να
ακολουθηθούν από την κυβέρνηση. Τα έργα τους, δεν ονοµάστηκαν τυχαία “βιβλία του νόµου” καθώς
ενέχουν ένα είδος ad hoc συντάγµατος για το σουλτάνο. Ο “παλαιός νόµος” ήταν πάνω από τη δύναµη του
κυβερνήτη και έτσι περιόριζε την εξουσία του. Ωστόσο, αυτόν τον υπονοούµενο θεσµό συχνά ο σουλτάνος
τον παραµελούσε και έτσι δεν ήταν πολύ αποτελεσµατικός.
Μια πιο γενική και φιλοσοφική τάση εµφανίστηκε ξανά στην οθωµανική πολιτική σκέψη περίπου τη
δεκαετία 1650, που θυµίζει το σύστηµα του Nasir al-Din Tusî. Τέτοιο είναι το έργο του Kâtib Çelebi, ο
οποίος για πρώτη φορά στην οθωµανική πολιτική σκέψη έδωσε µια συστηµατική εισαγωγή για τα
“πολιτειακά επίπεδα” του Ιµπν Χαλντούν. Σύµφωνα µε αυτό, υπάρχουν τρία πολιτειακά επίπεδα: η
ανάπτυξη, η σταθεροποίηση και η πτώση. Η τελευταία θεωρία που ανέφερε στην οµιλία του ο Καθηγητής
Σαριγιάννης ήταν η ιατρική παροµοίωση του Çelebi. Αυτή η θεωρία χωρίζει την κοινωνία σε τέσσερις
κατηγορίες που λειτουργούν σαν πυλώνες και σχετίζονται όλες µε ένα υγρό που βρίσκεται στο ανθρώπινο
σώµα. Έτσι, οι λόγιοι συµβολίζονται µε το αίµα, ο στρατός µε το φλέγµα, οι έµποροι µε την κίτρινη χολή
και οι αγρότες µε τη µαύρη χολή. Η έµφαση δίνεται, για άλλη µια φορά, στην ισορροπία αυτών των υγρών
και κοινωνικών τάξεων, γιατί η κοινωνία όπως το ανθρώπινο σώµα, είναι µόνο λειτουργική αν τα συστατικά
της είναι σε ισορροπία.
Συµπέρασµα
Η οµιλία του καθηγητή Μαρίνου Σαριγιάννη πάνω σε αυτούς τους αιώνες της οθωµανικής πολιτικής
σκέψης συµπεριέλαβε µια τεράστια χρονική περίοδο, µε πολυάριθµους φιλοσόφους που επηρέασαν και µε
θεωρίες. Η σηµασία των περσικών παραδόσεων µπορεί να γίνει αντιληπτή µέσω των ιδεολογιών. Ιδιαίτερη
σηµασία δίνεται σε αυτήν την οµιλία γιατί ασχολείται κυρίως µε λιγότερο γνωστές θεωρίες και στοχαστές,
αντίθετα µε τις περισσότερες οθωµανικές µελέτες. Η παρουσίαση έδειξε την έναρξη, την αλλαγή και την
εξέλιξη αυτών των σκοτεινών ιδεών, υπογραµµίζοντας ότι συχνά συνυπήρχαν στην οθωµανική κοινωνία.
Μεταφράστηκε από την Μαρία Βαρδαλά (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης).
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