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Mihai MAXIM

FAMILIA BRÂNCOVEANU
IN ALTE DOCUMENTE OTOMANE INEDITE
(1688, 1714, 1714 - 1715)

Cuvinte - cheie: domnitorul Constantin Brâncoveanu, doamna Maria
Brâncoveanu, memoriu - petiţie, martirul Brâncovenilor, confiscare, document
inedit,1688, 1714, 1714 - 1715.
Continuăm publicarea altor documente otomane inedite referitoare la familia
Brâncoveanu, la urmările arestării şi a martirului bărbaţilor Brâncoveni în august
1714, editare începută în AMS, XIII, 2014, Botoşani, pp. 58 - 68.
Documentul nr. 1
Bașbakanlık Osmanlı Arșivi (abreviat: BOA) / Arhiva Otomană a Președinției
Consiliului de Miniștri <al Republicii Turcia>, Istanbul, fond A.{DVN (Bāb-ı Asāfi.
Divān-ı Humāyun Kalemi / Poarta <Marelui> Vizir. Cancelaria Divanului Imperial),
dosya 190 / gömlek (cămașa) 23, din 15 Muharrem <1100> / 09.11.1688, st.n.: arz-ul
(memoriul, petiția, jalba, plângerea) Doamnei Maria (Domna Marya) către Divanul
Imperial contra unui zimmi (supus nemusulman dintr-un stat islamic) numit Istamu
(Estamo) pentru recuperarea sumei de 5 pungi (kese) de aspri (akça), împrumutați de
Doamna Maria și înregistrați în documentul (hüccet) kadiului de Istanbul. Potrivit
acestei cereri, se aprobă ca locțiitorul kadiului de Istanbul (Istanbul Kaymakamı) să
urmărească și să rezolve cauza menționată. Este vorba de Doamna Maria (Marica)
Brâncoveanu, deşi nu se pomenește deloc numele domnescului ei soţ.
Text:
„Sahh (stânga sus)
Devletlü ve saadetlü Sultanım Hazr (etleri sağ olsun!) Bu cariyeleriňiz bundan
akdem yedine fermān (-ı) ihsan olunub ve da`vası olan mürāfeʼa șerʼî olalar diyü
Istamu (Estamo) zimmiʼnin zimmetinde hüccet-i șeriʼye mücebince beș kise akça
hakkım olub virmekde taallül eder merhametlü Sultanımdan mercüdür ki Divān-ı
Humāyunʼda mürāfi olmak üzere Istanbul Kaymakamı izzetlü Pașa Hazretlerine
hitāben fermān-ı alileri sadr-ı șerif buyrula bākîʼ fermān saadetlü Sultanımıňdır.
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Este pentru a doua oară când iese la lumină din Arhiva Otomană (BOA) din
Istanbul un document privind pe Doamna Maria (Marica), soția lui Constantin
Brâncoveanu. Primul document este un arz (memoriu) adresat Divanului Imperial în
A.H. 1118 / A.D. 1706 de către Konstantin, voievodul de Eflāk (Țara Românească),
cu trimitere la un arz anterior adresat Divanului Imperial chiar de Doamna Maria
(Domna Marya) cu privire la necesitatea respectării proprietăților domnului Țării
Românești din Istanbul și din împrejurimi, act publicat de mine în seria volumelor de
documente turcești noi privitoare la relațiile româno - otomane şi în AMS, XIII,
2014, Botoşani, pp. 61 - 65. Acel document din 1706 ne releva, pentru prima oară,
intervenția directă a unei Doamne a Țării Românești în raporturile oficiale româno otomane, prin adresare directă a unei plângeri (petiții) către Divanul Imperial.

(Stânga sus)
Sahh
Mukaddemā virilān emr-i ālî mücebince
Divān-ı Humāyunʼda mürāfeʼa …
Kaymakam Pașaʼya …
Fî 15 M(uharrem) … ”

Comentariu:

Traducere:

(Stânga sus:)
Autentic (sahh)
<Decizia sultanală:>
Potrivit înaltului ordin dat mai înainte, în vederea realizării procesului la Divanul
Imperial, să se scrie poruncă în acest sens…* lui Kaymakam Pașa.
<Dat> la 15 M(uharrem) (anul 1100) / 09.11.1688” (stil nou)

„Această roabă a Voastră (cariyeleriňiz), căreia i s-a făcut favoarea să i se dea la
mână fermān și <potrivit acestuia> părțile împricinate <trebuie> să se adreseze
tribunalului, iar potrivit cu hogetul șeriatului (documentul emis de acesta), am
dreptul (hakkım) <la recuperarea> a 5 pungi (kise) de aspri (akça), aflați în datoria
(zimmetinde) <numitului> nemusulman (zimmi) Istamu (Estamo) care caută
<diverse> pretexte (taallül) ca să nu mi-i dea.
De la Sultanul meu rugămintea mea este ca, în vederea înfățișării părților
împricinate la Divanul Imperial pentru proces, să se emită înalt ordin împărătesc
către Excelența Sa gloriosul kaimakam al Istanbului…
În rest, porunca (fermān) aparține preafericitului meu Sultan.
(Petent)
Sărmana (bende)
Doamna Maria (Domna Marya).
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De data aceasta, cu documentul de față, avem o surpriză și mai mare, respectiv un
arz al aceleiași Doamne Maria către același Divan Imperial, dar chiar în perioada
când soțul Constantin se instala pe tronul Țării Românești și - lucru iarăși foarte
interesant - această petiție era redactată fără nici o referire la domnescul soț muntean
și privea o problemă strict financiară: recuperarea unui împrumut pe care îl acordase
unui nemusulman (zimmi) din Istanbul, un anume Istamu (Estamo), probabil un grec
Stamate (?). Avem de a face, așadar, cu cea mai veche intervenţie directă a unei
Doamne a Ţării Româneşti la Divanul Imperial.
Chiar dacă documentul este rupt în partea stângă, totuși, judecând după anul pus
de arhivistul clasificator și după documentele imediat anterioare și imediat ulterioare
din dosar și ferm datate cu anul 1100 / 1688, este limpede că e vorba de 15 Muhrrem
1100, adică 9 noiembrie 1688, stil nou, sau 31 octombrie 1688, stil vechi. (Este
important atunci când publicăm documentele turcești să dăm atât stilul nou, în care
sunt transformate datele Hegirei, cât și stilul vechi, la momentul respectiv cu 10 zile
anterior celui nou, având în vedere că în Moldova și în Țara Românească, spre
deosebire de Transilvania a continuat să se utilizeze și după 1582 calendarul iulian;
din păcate, turcologii noștri nu dau datele în ambele stiluri, ci doar în cel nou). În
cazul de față, referirea și la stilul vechi este foarte importantă pentru a înțelege
circumstanțele demersului Doamnei Maria și motivul pentru care ea nu face nici o
mențiune a soțului ei.
Într-adevăr, abia după 15 Muharrem 1100, mai precis în ultima decadă (evāhır =
21 - 30 Muharrem) a acestei luni, adică 15 - 24 noiembrie 1688, stil nou, 5 - 14
noiembrie, stil vechi, se emitea și fermān-ul (decizia sultanală, decretul imperial) de
numire a lui Constantin Brâncoveanu în demnitatea de Voievod al Țării Românești,
deși, de facto, Brâncoveanu fusese ales deja domn de către boieri, adică de către
„Țară”, încă din „octombrie” 1688, stil vechi, fiind, deci, acum, formal, doar
confirmat de sultan, fără ca acest termen, turcește mukarrer, să apară în firman,
pentru că decizia de numire, turcește tevcih, fusese luată anterior în Divanul Imperial,
potrivit procedurii de instalare în domnie. Or, această procedură, formală și egală,
nefiind încă încheiată atunci când Doamna Maria se adresa Divanului Imperial, era
normal și necesar ca ea să nu menționeze faptul că este soţia (zevce) voievodului
Ţării Româneşti, aşa cum o va face peste câţiva ani în arz-ul oficial către același
Divan Imperial, din 1706.
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Mai mult, Doamna Maria nu face nici o referire la Țara Românească sau la
poziția ei de soție voievodală, ci se prezintă ca o persoană particulară, care, din
proprie inițiativă, redeschide un proces la Divanul Imperial pentru recuperarea unei
sume împrumutate unui nemusulman (zimmi), probabil un grec. De aceea, inițial, la
21 iulie 2010, când mi-a trecut prin mână acest document, nici nu i-am dat atenție! În
fond, era unul dintre cele cca. 61.000 de documente (arz-uri, petiții), adresate
Divanului Imperial, în perioada Brâncoveanu - Cantemir, de către diverse persoane,
din toate colțurile uriașului imperiu, inclusiv femei / hatun (mame, soții, fiice,
musulmane sau creștine), care frecvent se adresau Divanului Imperial (repet, cea mai
înaltă instanță judiciară otomană după Padișah), pe cont propriu, în chestiuni privind
moșteniri încălcate, sume de bani împrumutate și nerestituite, abuzuri ale
autorităților etc. Așadar, arz-ul Doamnei Maria se încadra perfect în acest cortegiu
Documentul nr. 1. Bașbakanlık Osmanlı Arșivi (BOA), fond A.{DVN, dosya 190 /
gömlek (cămașa) 23, din 15 Muharrem <1100> / 09.11.1688, st.n., 31 octombrie
1688, st.v.: arz-ul Doamnei Maria (Domna Marya) către Divanul Imperial privind
recuperarea a 5 pungi de aspri împrumutate unui nemusulman, probabil grec, din
Istanbul.
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de petiții, fără a atrage atenția prin ceva că ar fi avut vreo legătură cu Țara
Românească, cu Constantin Brâncoveanu.
Dar, făcând un nou inventar al celor câteva sute de documente privind direct pe
Constantin Brâncoveanu şi epoca sa, brusc mi-a atras atenția faptul că, în formulele
tipice ale unui arz, inclusiv ale unuia elaborat de o femeie, apare, la petent, cuvântul
Domna, or, acest cuvânt - de la latinescul Domina = „stăpână”, „doamnă” - nu se
folosea în documentele turcești decât pentru soțiile voievozilor români, cum a relevat
într-un articol special consacrat acestui termen fostul director general, vreme
îndelungată, al Arhivei Otomane (fosta arhivă a marilor viziri), Midhat Sertoğlu, care
cunoștea atât de bine aceste documente, încât devenise el însuși o arhivă ambulantă.
La finele lui octombrie - debutul lui noiembrie 1688, când încă era în curs procedura
legală de numire a lui Constantin Brâncoveanu, soțul său, Maria (Marica) folosea
deja titlul de Doamnă / Domna, pentru că, acasă la ea, în Țara Românească, ea era
deja, pentru ai săi, Doamna Ţării Româneşti.
Se știe că, potrivit unui distins specialist, Matei Cazacu, Doamna Maria,
„frumoasa Marica din Negoeşti”, descindea „dintr-o familie de negustori greci
îmbogăţiţi și intraţi în rândurile boierimii, dând ţării şi un domn (pe Antonie din
Popești, 1669 - 1672)” de aceea apare firesc prin acest arz adresat Divanului
Imperial, Doamna Maria se plângea pentru o datorie (zimmet) nerestituită, contra
unui nemusulman / creștin (zimmi), pe nume Istamu / Estamo, care nu putea fi decât
un grec, supus otoman.
De ce Doamna Maria nu a căutat o rezolvare amiabilă a acestei probleme
financiare, eventual prin intermediul Patriarhiei Ecumenice? Răspunsul este că
asemenea pricini economico - financiare, dar chiar și unele cauze civile, precum
divorțurile, erau rezolvate mai rapid de către tribunalele musulmane (sing. șerʼ), față
de tărăgănările din Creștinătate, de care se plângea Guicciardini în secolul XVI, în
plus, executarea sentinței avea girul autorităților Statului Otoman, implicarea directă
și eficientă a acestora. În consecință, nu trebuie să ne mire faptul că Doamna Maria se
adresează într-o problemă financiară unui tribunal musulman, mai precis însuși
Divanului Imperial, instanța supremă.
Rezoluția dată în numele Padișahului aprobă solicitarea Doamnei Maria ca părțile
împricinate (litiganții) să se înfățișeze și să se judece chiar la Divanul Împărătesc.
Era mare suma restantă? Ce însemnau aceste 5 pungi (kise, kese) de aspri ce
urmau a fi recuperate de reclamantă? La 1688, o pungă de aspri (1 kise / kese akça)
echivala cu 40.000 de aspri, după Midhat Sertoğlu, sau cu 50.000 de aspri, dacă era
vorba de pungi zise grecești (Rumî), după Șevket Pamuk, ceea ce înseamnă un total
de 200.000 - 250.000 de aspri pentru cele 5 kese. Ce putere de cumpărare avea
aveastă sumă la 1688? Având în vedere prețul cailor din Țara Românească în acei
ani, mai precis anul 1694, potrivit Condicii de venituri și cheltuieli a Vistieriei lui
Constantin Brâncoveanu, cu 200.000 de aspri se puteau cumpăra atunci 200 „cai
proști” (de rând, de proastă calitate) sau minimum 140 „cai de mijloc”, iar cu
250.000 de aspri se puteau cumpăra cca. 250 „cai proști” sau minimum 166 „cai de
mijloc”, cifre care sunt, evident, medii și orientative.
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Constantin Brâncoveanu, cu 200.000 de aspri se puteau cumpăra atunci 200 „cai
proști” (de rând, de proastă calitate) sau minimum 140 „cai de mijloc”, iar cu
250.000 de aspri se puteau cumpăra cca. 250 „cai proști” sau minimum 166 „cai de
mijloc”, cifre care sunt, evident, medii și orientative.
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Așadar, suma respectivă reclamată de Doamna Maria nu era chiar neglijabilă,
meritând efortul deschiderii unui proces la Divanul Imperial, totuși nu poate fi vorba
de nici o comparație cu sumele uriașe pe care le reprezenta averea lui Altın Bey /
Prințul Aurului, cum era supranumit Constantin Brâncoveanu (vezi mai departe doc.
nr. 3 privind sumele confiscate după mazilirea și execuția acestuia).
Se afla Doamna Maria la Istanbul la 15 Muharrem 1100 / 9 noiembrie 1688, stil
nou (31 octombrie, stil vechi), adică atunci când se făcea înregistrarea petiției sale
contra acelui Istamu / Estamo, de la care aștepta recuperarea sumei amintite?
Probabil da, iar prezența ei acolo s-ar putea explica pentru a „unge” pe Sultan
(Süleyman II, 1687-1691), Marele Vizir (Tekirdağlı Bekri Mustafa Pașa, 2 mai 1688
- 25 octombrie 1689) și marii demnitari în vederea finalizării mai rapide a procedurii
otomane de numire a soțului său la domnia Țării Românești și apoi a elaborării
berāt-ului (diplomei, brevetului) oficial în acest sens, de către Cancelaria otomană,
care, potrivit procedurii obișnuite venea în țară abia după 2 - 3 luni.
Este interesant însă că Domna Marya nu apare drept debitoare, cum se întâmpla
de regulă la obținerea / cumpărarea unei noi domnii, ci drept creditoare, ceea ce
indică, din capul locului, solida situație financiară a familiei Brâncoveanu la 1688.
Faptul că Doamna Maria apare în acest document având tranzacții financiare cu acest
Istamu /Estamo, probabil un grec, confirmă, pe de o parte, ascendența sa grecească,
„din negustori îmbogăţiţi” (Matei Cazacu), dar și moștenirea unui spirit de afaceri,
care s-a asociat de minune cu remarcabilul simț antreprenorial al domnescului ei soț
(pentru acest spirit antreprenorial a se vedea mai departe, documentul nr. 2).
A compărut efectiv Doamna Maria la procesul din Divanul Imperial avându-l în
față pe datornicul Istamu (Stamate?)? Dacă aceasta era procedura, energica Doamnă
se va fi conformat. Arz-ul în sine, alcătuit de unul din arzuhalci-ii de la intrarea la
Înalta Poartă (acasă, în Țara Românească, după instalarea soțului la domnie, aceste
petiții puteau fi redactate de către secretarul de turcă al domnului, așa-zisul Divan
Efendisi), și unii și alții fiind cunoscători ai formulelor protocolare, ai „șabloanelor”
acestor arz-uri, care foloseau obișnuitele epitete pentru suplicanți de „robi”,
„roabă”, chiar când aceștia erau fețe domnești. Oricum ar fi, având în vedere
această „experienţă judiciară” a Doamnei Maria, nu ne mai miră noua ei suplică
dinainte de 1706, în legătură cu încălcarea proprietăților muntene de la Istanbul și
împrejurimi (vezi şi AMS, XIII, 2014, Botoşani, pp. 61 - 65).
Avem, deci, dovezi noi despre rolul acestei formidabile femei în domnia
Brâncoveanului; dacă e corect ce se spune că „o femeie te ridică sau te coboară”,
atunci Doamna Maria (Marica) din Negoeşti l-a ridicat pe Constantin Brâncoveanu
şi trebuie să presupunem că ea se va fi aflat deseori în spatele acţiunilor marelui
domn.
Într-un cuvânt, acest document inedit din 1688, aidoma celui din 1706, publicat
anterior (şi în AMS, XIII, 2014, Botoşani, pp. 61 - 65), confirmă spiritul independent
şi de iniţiativă, precum și energica personalitate ale acestei Doamne, altfel spus
rolul său important în istoria Ţării Româneţti între anii 1688 - 1728, trăsături care
aveau să fie ulterior relevate de multe alte acțiuni ale sale, inclusiv de acelea încununate de succes - privind recuperarea rămășițelor trupești ale domnescului ei
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„Ziua a treia <a săptămânii>

soț executat în august 1714, sustragerea de la confiscare a unor bunuri familiale
substanțiale și refacerea averilor familiei Brâncoveanu.

Traducere:

Notă:

„Yevm el-sālis
Fî 15 Ca (Cemāziülevvel)
sene 1126
Irād :
Guruș
………………………
4.500
ʼan zuhûr-u Sarāy-ı Fenār
Voyvoda-i Eflāk-ı sābık
………………………
………………………”

Comentând acest document privitor la Doamna Maria, pe care l-am prezentat cu
prilejul inaugurării Muzeului istoriei, culturii și spiritualității creștine la Dunărea de
Jos, din 27 noiembrie 2014, la Galați, Prea Fericirea Sa Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a făcut observația că documentul scoate în evidență nu doar
simțul afacerilor financiare, ci și spiritul de dreptate al energicei soții a Voievodului
Constantin Brâncoveanu, pentru că Doamna Maria a urmărit recuperarea /
retrocedarea unei sume pe care o deținea abuziv debitorul. Într-adevăr, în textul
turcesc al arz-ului adresat supremei instanțe judiciare (după Padișah), petenta se
exprimă astfel: potrivit documentului emis de Tribunalul musulman, „am dreptul
(hakkım) <la recuperarea> a 5 pungi (kise) de aspri (akça)”, aflați în datoria
numitului Istamu / Estamo, supus nemusulman (zimmi).

Documentul nr. 2
Bașbakanlık Osmanlı Arșivi (abreviat: BOA) / Arhiva Otomană a Președinției
Consiliului de Miniștri <al Republicii Turcia>, Istanbul, fond Kāmil Kepeci
(abreviat: KK), nr. 2.127 (Ruznāmçe Defteri/ Registrul de venituri și cheltuieli
zilnice <ale Vistieriei Centrale a Statului Otoman>), p. 53: înregistrarea în cadrul
veniturilor încasate în ziua de 15 Cemāziülevvel 1126 / 29.05.1714 st.n. sau
18.05.1714 st.v. a sumei de 4.500 guruși (lei, taleri, piaștri) pentru „Palatul din Fanar
(Sarāy-ı Fenār) al fostului Voievod al Țării Românești <Constantin Brâncoveanu>”.
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zilnice <ale Vistieriei Centrale a Statului Otoman>), p. 53: înregistrarea în cadrul
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(Sarāy-ı Fenār) al fostului Voievod al Țării Românești <Constantin Brâncoveanu>”.
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Notă:
soț executat în august 1714, sustragerea de la confiscare a unor bunuri familiale
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MIHAI MAXIM, FAMILIA BRÂNCOVEANU
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Documentul de față este important în primul rând pentru că, pentru prima oară în
actele oficiale ale Înaltei Porți, în care sunt menționate proprietățile brâncovenești
din Istanbul și împrejurimi, apare și „Casa din Fanar (hāne-i Fenār)” sub denumirea
de Sarāây = „Palat” (latinește: Palas, cum apare la Cantemir). Și prețul de achiziție
al proprietății, 4.500 de guruși (lei, taleri, piaștri) indică faptul că avem de-a face cu
o construcție mult mai mare și mai impozantă decât o vilă (yalı), inclusiv cea a lui
Dimitrie Cantemir din Ortaköy de pe Bosfor, confiscată și vândută de către Fiscul
Otoman contra sumei de 3.500 de guruși. Prin contrast, o altă proprietate
brâncovenească, cea de la Poarta Edirne (Edirne Kapusu) din apropiere era
menționată în documente ca o simplă „căsuță” (hāne-i sağır).
Oare acest Palat din Fanar
(Sarāy-ı Fenār), confiscat lui Constantin
Brâncoveanu în 1714, nu era chiar Palas-ul lui Dimitrie Cantemir?
E o ipoteză care mă bântuie de ani de zile, intrigat de faptul că, dacă în legătură cu
confiscarea proprietății lui Cantemir din Ortaköy, avem destul de multe documente
oficiale otomane, în schimb despre această proprietate din Fanar cunoscută azi sub
numele de Casa Cantemir (Kantemir Evi) din cartierul Fener - Balat, din apropierea
Patriahiei Ecumenice, restaurată recent cu bani europeni și turcești (nu și
românești!), nu avem nici cea mai mică mențiune documentară. Astăzi, această
proprietate este împărțită în două: partea inferioară aparține Republicii Turcia și a
fost transformată în Muzeul Cantemir, iar partea superioară, cea mai frumoasă, unde
se va fi aflat Biblioteca principelui cărturar, se găsește în proprietatea Patriarhiei
Greco - Ortodoxe de Ierusalim. Aceasta înseamnă că partea inferioară va fi fost
confiscată de Statul Otoman după defecțiunea lui Cantemir din 1711, iar partea
superioară a scăpat operațiunii müsādere prin transformarea ei în Fundație Pioasă
(Vakıf).
Când și cum a trecut fostul palat al lui Cantemir în proprietatea lui
Brâncoveanu? Să reexaminăm documentele disponibile.
Primul act otoman datează din 1690, așadar la numai doi ani de la venirea lui
Brâncoveanu la tronul Țării Românești, și el face mențiune de faptul că fostele
proprietăți din Istanbul ale lui Șerban Cantacuzino, moștenite de văduva acestuia, au
trecut în proprietatea lui Constantin Brâncoveanu la șederea sa, aprobată de Poartă.

În 15 Cemâziülevvel 1126
Venituri:
Guruși
………………………
4.500
proveniți de la Palatul din Fanar
(Sarāy-ı Fenār) al fostului Voievod
al Țării Românești
………………………
………………………”.

Comentariu:

Comentariu:
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Următorul document datează din 1697 - anul bătăliei de la Zentha, la care a
participat și Dimitrie Cantemir personal și anul în care acesta s-a logodit cu
Casandra, fiica defunctului domn Șerban Cantacuzino, cu care avea să se
căsătorească la Iași în 1699 - şi acest document constituie o poruncă adresată lui
Antioh Cantemir, domnul Moldovei, cerându-i să comunice Doamnei Cantacuzino,
aflată în Transilvania, faptul că i s-au restituit proprietățile (emlāk) de la Istanbul neprecizate însă - confiscate, pretinde actul, în mod abuziv anterior. Or, documentul
din 1690 preciza că aceste proprietăți fuseseră date lui Constantin Brâncoveanu, care
„a venit la Poartă” şi a obținut două din proprietățile „hainului” (trădătorului)
Șerban Cantacuzino: casa de la Poarta Edirne (Edirne Kapusu) și vila (yalı) din Kuru
Çeșme.
În Istoria Imperiului Otoman, principele Dimitrie Cantemir pretinde că a moștenit
- după căsătoria din 1699 cu Casandra Cantacuzino - un palat, construit parțial de
Șerban Cantacuzino, dar a cărui înălțare nu a putut continua, datorită faptului că
privea spre un palat sultanal de pe Bosfor, ceea ce contrazicea prescripțiilor islamice.
Cantemir a continuat această construcție, după stabilirea împreună cu Casandra la
Istanbul, grație legăturilor sale de prietenie cu înalţi dregători otomani (între care
chiar ginerele sultanului Ahmed III, faimosul Ali Paşa, care avea să-l execute pe
Brâncoveanu în 1714 și care îi era vecin la Ortaköy, potrivit cu Actul Imperial de
proprietate din 1712).

Următorul document datează din 1697 - anul bătăliei de la Zentha, la care a
participat și Dimitrie Cantemir personal și anul în care acesta s-a logodit cu
Casandra, fiica defunctului domn Șerban Cantacuzino, cu care avea să se
căsătorească la Iași în 1699 - şi acest document constituie o poruncă adresată lui
Antioh Cantemir, domnul Moldovei, cerându-i să comunice Doamnei Cantacuzino,
aflată în Transilvania, faptul că i s-au restituit proprietățile (emlāk) de la Istanbul neprecizate însă - confiscate, pretinde actul, în mod abuziv anterior. Or, documentul
din 1690 preciza că aceste proprietăți fuseseră date lui Constantin Brâncoveanu, care
„a venit la Poartă” şi a obținut două din proprietățile „hainului” (trădătorului)
Șerban Cantacuzino: casa de la Poarta Edirne (Edirne Kapusu) și vila (yalı) din Kuru
Çeșme.
În Istoria Imperiului Otoman, principele Dimitrie Cantemir pretinde că a moștenit
- după căsătoria din 1699 cu Casandra Cantacuzino - un palat, construit parțial de
Șerban Cantacuzino, dar a cărui înălțare nu a putut continua, datorită faptului că
privea spre un palat sultanal de pe Bosfor, ceea ce contrazicea prescripțiilor islamice.
Cantemir a continuat această construcție, după stabilirea împreună cu Casandra la
Istanbul, grație legăturilor sale de prietenie cu înalţi dregători otomani (între care
chiar ginerele sultanului Ahmed III, faimosul Ali Paşa, care avea să-l execute pe
Brâncoveanu în 1714 și care îi era vecin la Ortaköy, potrivit cu Actul Imperial de
proprietate din 1712).
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Bașbakanlık Osmanlı Arșivi (abreviat: BOA) / Arhiva Otomană a Președinției
Consiliului de Miniștri <al Republicii Turcia>, Istanbul, fond Maliyeden Müdevver
Defterler / Condici transferate de la Finanțe, nr. 22.429 = İrād Defteri / Registru de
venituri din A.H. 1125 - 1127 / A.D. 1714 - 1715, pp. 4 - 5: lista bunurilor confiscate
de către Vistieria Centrală a Statului Otoman fostului domn al Țării Românești
Constantin Brâncoveanu, în cadrul procedurii müsādere, aplicată hainilor
(trădătorilor) Islamului (nemusulmani sau musulmani); versiune engleză la Mihai
Maxim, Romano - Ottomanica. Essays & Documents from the Turkish Archives, The
Isis Press, Istanbul, 2001, pp. 173 - 197.
Documentul nr. 3
Documentul nr. 2, BOA, fond KK, nr. 2.127 (Ruznâmçe Defteri), p. 53, înregistrare
din 15 Ca 1126 / 29.05.1714 privind „Palatul din Fanar”, confiscat lui Constantin
Brâncoveanu.
Documentul nr. 2, BOA, fond KK, nr. 2.127 (Ruznâmçe Defteri), p. 53, înregistrare
din 15 Ca 1126 / 29.05.1714 privind „Palatul din Fanar”, confiscat lui Constantin
Brâncoveanu.

Documentul nr. 3
Bașbakanlık Osmanlı Arșivi (abreviat: BOA) / Arhiva Otomană a Președinției
Consiliului de Miniștri <al Republicii Turcia>, Istanbul, fond Maliyeden Müdevver
Defterler / Condici transferate de la Finanțe, nr. 22.429 = İrād Defteri / Registru de
venituri din A.H. 1125 - 1127 / A.D. 1714 - 1715, pp. 4 - 5: lista bunurilor confiscate
de către Vistieria Centrală a Statului Otoman fostului domn al Țării Românești
Constantin Brâncoveanu, în cadrul procedurii müsādere, aplicată hainilor
(trădătorilor) Islamului (nemusulmani sau musulmani); versiune engleză la Mihai
Maxim, Romano - Ottomanica. Essays & Documents from the Turkish Archives, The
Isis Press, Istanbul, 2001, pp. 173 - 197.
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nukûd-u altun-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık zuhûr der

Text:
„ ʽAn akçe-i nukûd ve eșyā ve evāni-i sim ve emlāk ve gayre-i Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık ve taahhüd-u etibāʼ-i mesfûr:

(V.) ʽAn akçe-i
nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık, zuhûr der nezd-i
hôd der Yedi Kulle der sene
1126
guruș:
33.750
fî 15 Ca sene 1126

(I.) ʽAn akçe-i

ʽan yed-i Kethüda-i Bāb-ı Eflāk gayr-i ez cizye teslim be-Hazine-i ʽĀmire (der)
sene 1125
guruș:
100.000

bā tevārih-i muhtelife

(IV.) ʽAn akçe-i

(II.) ʽAn akçe-i

162.796

nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık, ʽan cānib-i vilāyet-i hôd
be-maʼrifet-i Rüstem Ağa, ser-i çakırcıyān
kabz șud der sene 1126
guruș:
177.730
fî 15 Ca sene 1126

fî gurre-i Ș sene 1126

nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık be-mübāșeret-i
Mehmed Ağa, mirahor-i evvel, ve Hüseyin
Efendi, emin-i Matbah-ı (Āmire-i) sābık
āmed (der) sene 1126
guruș:

(III.) ʽAn akçe-i

(III.) ʽAn akçe-i

nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık be-mübāșeret-i
Mehmed Ağa, mirahor-i evvel, ve Hüseyin
Efendi, emin-i Matbah-ı (Āmire-i) sābık
āmed (der) sene 1126
guruș:
162.796
fî gurre-i Ș sene 1126

177.730

fî 15 Ca sene 1126

nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık, ʽan cānib-i vilāyet-i hôd
be-maʼrifet-i Rüstem Ağa, ser-i çakırcıyān
kabz șud der sene 1126
guruș:
(II.) ʽAn akçe-i

(IV.) ʽAn akçe-i
nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık, zuhûr der nezd-i
hôd der Yedi Kulle der sene
1126
guruș:
33.750
fî 15 Ca sene 1126
(V.) ʽAn akçe-i

ʽan yed-i Kethüda-i Bāb-ı Eflāk gayr-i ez cizye teslim be-Hazine-i ʽĀmire (der)
sene 1125
guruș:
100.000
bā tevārih-i muhtelife
(I.) ʽAn akçe-i
„ ʽAn akçe-i nukûd ve eșyā ve evāni-i sim ve emlāk ve gayre-i Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık ve taahhüd-u etibāʼ-i mesfûr:

nukûd-u altun-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık zuhûr der

Text:
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nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık der nezd-i Patrik,

nezd-i hôd der Yedi Kulle der sene
1126
guruș:
33.283
fî gurre-i C sene 1126

(X.) ʽAn akçe-i
nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ki ʽan cānib-i
Kantemir oğlu zuhûr kerde der
sene 1126
guruș:
4.349
fî 15 M sene 1227

(VI.) ʽAn akçe-i
nukûd-u altun-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, zuhûr der
nezd-i hôd der Yedi Kulle der sene
1126
guruș:
10.646
fî gurre-i C sene 1126

(IX.) ʽAn akçe-i
nukûd-u altun ki maʼincü yakalu ve hurda
ufaklu eșyā ve gayre zuhûr kerde
ve be Edirne āmed be-maʼrifet-i ser-i bostānî der sene 1126
guruș:
16.605
fî 18 C sene 1126

(VII.) ʽAn akçe-i
nukûd-u altun-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, der nezd-i hôd
der Yedi Kulle zuhûr kerde der sene
1126
guruș:
8.225
fî 18 C 1126

(VIII.) ʽAn akçe-i
8.225

fî 18 C 1126

nukûd-u altun-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, der nezd-i hôd
der Yedi Kulle zuhûr kerde der sene
1126
guruș:

(VIII.) ʽAn akçe-i
nukûd-u altun ki maʼincü yakalu ve hurda
ufaklu eșyā ve gayre zuhûr kerde
ve be Edirne āmed be-maʼrifet-i ser-i bostānî der sene 1126
guruș:
16.605
fî 18 C sene 1126

(VII.) ʽAn akçe-i
nukûd-u altun-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, zuhûr der
nezd-i hôd der Yedi Kulle der sene
1126
guruș:
10.646
fî gurre-i C sene 1126

(IX.) ʽAn akçe-i
nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ki ʽan cānib-i
Kantemir oğlu zuhûr kerde der
sene 1126
guruș:
4.349
fî 15 M sene 1227

(VI.) ʽAn akçe-i
nezd-i hôd der Yedi Kulle der sene
1126
guruș:
33.283
fî gurre-i C sene 1126

(X.) ʽAn akçe-i
nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık der nezd-i Patrik,
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nukûd-u İstanka, dohter-i Kostantin,

sākin-i Fenār, zuhûr kerde der sene
1126
guruș:
5.809
(fî) tevārih-i muhtelife

(XV.) ʽAn akçe-i
nukûd-u veled-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık der Kantemir
oğlu zuhûr kerde der sene 1126
guruș:
610
fî gurre-i S sene 1127

(XI.) ʽAn akçe-i
nukûd ki der hane-i Fenār der
dohter-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk (der) sābık, zuhûr kerde
der sene 1126
guruș:
4.500
fî 15 Ca sene 1126

(XIV.) ʽAn akçe-i
fazla-i zolota-i atîk ve Firengî altun
ʽan nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ʽan yed-i mîrāhor-i
evvel ve emin-i Matbah-ı (Āmire-i sābık) Hüseyin Efendi
āmed der sene 1126
guruș:
878
fî gurre-i Ș. sene 1126

(XII.) ʽAn akçe-i
zimme (-i) Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ʽan cānib-i
Istefan Voyvoda ber-mucib-i temessükāt-ı
hôd der sene 1126
guruș:
5.000
fî 10 R sene 1126

(XIII.) ʽAn akçe-i
zimme (-i) Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ʽan cānib-i
Istefan Voyvoda ber-mucib-i temessükāt-ı
hôd der sene 1126
guruș:
5.000
fî 10 R sene 1126

(XIII.) ʽAn akçe-i
fazla-i zolota-i atîk ve Firengî altun
ʽan nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ʽan yed-i mîrāhor-i
evvel ve emin-i Matbah-ı (Āmire-i sābık) Hüseyin Efendi
āmed der sene 1126
guruș:
878
fî gurre-i Ș. sene 1126

(XII.) ʽAn akçe-i
nukûd ki der hane-i Fenār der
dohter-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk (der) sābık, zuhûr kerde
der sene 1126
guruș:
4.500
fî 15 Ca sene 1126

(XIV.) ʽAn akçe-i
nukûd-u veled-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık der Kantemir
oğlu zuhûr kerde der sene 1126
guruș:
610
fî gurre-i S sene 1127

(XI.) ʽAn akçe-i
sākin-i Fenār, zuhûr kerde der sene
1126
guruș:
5.809
(fî) tevārih-i muhtelife

(XV.) ʽAn akçe-i
nukûd-u İstanka, dohter-i Kostantin,
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Voyvoda-i Eflāk der sābık,
der nezd-i Nikola zimmî, hazinedar-ı
mesfûr(e), der sene 1126
guruș:
1.046
(fî) tevārih-i muhtelife

bahā-i evāni-i sim ʽan eșyā-i
Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık ve sim-i eșyā-i
vezir-i sābık Hasan Pașa
be Darbhāne teslim șude der sene
1126
guruș:
5.000
fî gurre-i Receb sene 1126

(XVI.) ʽAn akçe-i
nukûd-u Nikola zimmi, hazinedār-ı
dohter-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk (der) sābık ʽbe canib-i İzmir
firār kerde der sene 1126
guruș:
605
fî 8 Ra sene 1127

(XIX.) ʽAn akçe-i
evāni-i sim ve altun sebûke
ʽan eșyā-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık be Darbhāne
teslim șude der sene 1126
guruș:
19.140
(fî) tevārih-i muhtelife

(XVII.) ʽAn akçe-i
taahhüd-ü etibaʼ-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık ki ʽan mahbus
hāne-i ser-i gulām-ı bāki der sene
1127
guruș:
50.000
fî tevārih-i muhtelife

(XVIII.) ʽAn akçe-i
taahhüd-ü etibaʼ-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık ki ʽan mahbus
hāne-i ser-i gulām-ı bāki der sene
1127
guruș:
50.000
fî tevārih-i muhtelife

(XVIII.) ʽAn akçe-i
evāni-i sim ve altun sebûke
ʽan eșyā-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık be Darbhāne
teslim șude der sene 1126
guruș:
19.140
(fî) tevārih-i muhtelife

(XVII.) ʽAn akçe-i
nukûd-u Nikola zimmi, hazinedār-ı
dohter-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk (der) sābık ʽbe canib-i İzmir
firār kerde der sene 1126
guruș:
605
fî 8 Ra sene 1127

(XIX.) ʽAn akçe-i
bahā-i evāni-i sim ʽan eșyā-i
Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık ve sim-i eșyā-i
vezir-i sābık Hasan Pașa
be Darbhāne teslim șude der sene
1126
guruș:
5.000
fî gurre-i Receb sene 1126

(XVI.) ʽAn akçe-i
1.046

(fî) tevārih-i muhtelife

Voyvoda-i Eflāk der sābık,
der nezd-i Nikola zimmî, hazinedar-ı
mesfûr(e), der sene 1126
guruș:
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bahā-i hamr-ı Kostantin, Voyvoda-i
(XX.) ʽAn akçe-i

(XXIV.) ʽAn akçe-i

bahā-i evāni-i sim ʽan eșyā-i
Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık ve sim-i eșyā-i Vezir-i
sābık Hasan Pașa ve
sim-i maʼden-i Sidrekıpsi
ve Karatova be Darbhāne teslim
șude (der) sene 1126
guruș:
2.941
fî 23 N sene 1126

bahā-i hantu ve arabahā-i
kilār ve kapaklu (-i) Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ʽan cānib-i
Mîrî fürûht șude (der) sene 1126
guruș:
750
fî 18 C sene 1126
(XXIII.) ʽAn akçe-i
bahā-i bargirān-ı etibaʼ-i Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık,
ʽan cānib-i mîrî fürûht șude
(der) sene 1126
guruș:
4.594
(fî) tevārih-i muhtelife

(XXI.) ʽAn akçe-i
bahā-i cāmehā ve yalı ve çiftlik,
ʽan emlāk-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ve be Istefan
Voyvoda hālā fürûht șude
(der) sene 1126
guruș:
30.000
(fî) tevārih-i muhtelife

(XXII.) ʽAn akçe-i
bahā-i cāmehā ve yalı ve çiftlik,
ʽan emlāk-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ve be Istefan
Voyvoda hālā fürûht șude
(der) sene 1126
guruș:
30.000
(fî) tevārih-i muhtelife

(XXII.) ʽAn akçe-i
bahā-i bargirān-ı etibaʼ-i Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık,
ʽan cānib-i mîrî fürûht șude
(der) sene 1126
guruș:
4.594
(fî) tevārih-i muhtelife

(XXI.) ʽAn akçe-i
bahā-i evāni-i sim ʽan eșyā-i
Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık ve sim-i eșyā-i Vezir-i
sābık Hasan Pașa ve
sim-i maʼden-i Sidrekıpsi
ve Karatova be Darbhāne teslim
șude (der) sene 1126
guruș:
2.941
fî 23 N sene 1126

(XXIII.) ʽAn akçe-i
bahā-i hantu ve arabahā-i
kilār ve kapaklu (-i) Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ʽan cānib-i
Mîrî fürûht șude (der) sene 1126
guruș:
750
fî 18 C sene 1126
(XXIV.) ʽAn akçe-i

(XX.) ʽAn akçe-i

bahā-i hamr-ı Kostantin, Voyvoda-i
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bahā-i Kitāb-ı Nasāra ʽan eșyā-i
Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık, der hāne-i mesfu(r)
der Fenār ve Kuru Çeșme mevcûd
ʽan cānib-i Mîrî ahz șude (der) sene 1126
guruș:

Eflāk der sābık, der vilāyet-i
hôd fürûht șude (der) sene 1126
guruș:
5.000
fî 15 Z sene 1126
(XXV.) ʽAn akçe-i

(XXVIII.) ʽAn akçe-i

bahā-i sim-i kușāk-ı
șātır ve gaddāre maʼ sim-i
eğer ʽan eșyā-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, be Ahmed Pașa,
muhassıl-ı Aydın, fürûht șude
guruș:
1.229
fî gurre-i Ș sene 1126

kem-ayār-ı altun ʽan cānib-i Darbhāne ʽan
fazla-i nukûd-u Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık,
be-maʼrifet-i Mehmed Ağa, mirahor-i evvel,
āmede ve Darbhāne(de) tebdil șude
sene 1126
guruș:
655
fî 8 L sene 1127

(XXVI.) ʽAn akçe-i
bahā-i eșyā-i ve cevāhir-i Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık,
der sene(1)126 ʽan cānib-i Mehmed Ağa,
Kethüda-i Hazine-i Enderûn-u
Hümāyün teslim-i Hazine șude
guruș:
80.332
fî tevārih-i muhtelife

(XXVII.) ʽAn akçe-i
bahā-i eșyā-i ve cevāhir-i Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık,
der sene(1)126 ʽan cānib-i Mehmed Ağa,
Kethüda-i Hazine-i Enderûn-u
Hümāyün teslim-i Hazine șude
guruș:
80.332
fî tevārih-i muhtelife

(XXVII.) ʽAn akçe-i
kem-ayār-ı altun ʽan cānib-i Darbhāne ʽan
fazla-i nukûd-u Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık,
be-maʼrifet-i Mehmed Ağa, mirahor-i evvel,
āmede ve Darbhāne(de) tebdil șude
sene 1126
guruș:
655
fî 8 L sene 1127

(XXVI.) ʽAn akçe-i
bahā-i sim-i kușāk-ı
șātır ve gaddāre maʼ sim-i
eğer ʽan eșyā-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, be Ahmed Pașa,
muhassıl-ı Aydın, fürûht șude
guruș:
1.229
fî gurre-i Ș sene 1126

(XXVIII.) ʽAn akçe-i

(XXV.) ʽAn akçe-i

bahā-i Kitāb-ı Nasāra ʽan eșyā-i
Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık, der hāne-i mesfu(r)
der Fenār ve Kuru Çeșme mevcûd
ʽan cānib-i Mîrî ahz șude (der) sene 1126
guruș:

Eflāk der sābık, der vilāyet-i
hôd fürûht șude (der) sene 1126
guruș:
5.000
fî 15 Z sene 1126
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fî 17 S sene 1126

(XXIX.) ʽAn akçe-i
bahā-i elmās-ı bilezik ve elmās-ı
küpe ve zümre (sümrüt)-i küpe ʽan muhallefāt-ı Voyvoda-i
Eflāk der sābık der nezd-i Nikola,
hazinedar-ı dohter-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk (der) sābık (der) sene 1127
guruș:
2.108
fî 8 Ra sene 1127

(Yekün)
(P. 4, pe partea dreaptă) (P. 5, pe partea stângă)
bahā-i eșyā-i Kostantin Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ve Halil
Pașa, Vali-i Cidde sabık
(der) sene 1126
guruș:
2.050
fî 18 R sene 1127

(XXX.) ʽAn akçe-i
bahā-i eșyā-i Kostantin
Voyvoda-i Eflāk der ʽsābık,
ʽan cānib-i mîrî fürûht șüde der sene
1126
guruș:
47.873
fî tevārih-i muhtelife
776
48.649
364 Rikāb

(XXXI.) ʽAn akçe-i
bahā-i eșyā-i Kostantin
Voyvoda-i Eflāk der ʽsābık,
ʽan cānib-i mîrî fürûht șüde der sene
1126
guruș:
47.873
fî tevārih-i muhtelife
776
48.649
364 Rikāb

(XXXI.) ʽAn akçe-i
bahā-i eșyā-i Kostantin Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ve Halil
Pașa, Vali-i Cidde sabık
(der) sene 1126
guruș:
2.050
fî 18 R sene 1127

(XXX.) ʽAn akçe-i
bahā-i elmās-ı bilezik ve elmās-ı
küpe ve zümre (sümrüt)-i küpe ʽan muhallefāt-ı Voyvoda-i
Eflāk der sābık der nezd-i Nikola,
hazinedar-ı dohter-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk (der) sābık (der) sene 1127
guruș:
2.108
fî 8 Ra sene 1127

(P. 4, pe partea dreaptă) (P. 5, pe partea stângă)
(Yekün)

(XXIX.) ʽAn akçe-i
126

fî 17 S sene 1126
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(II.) Din banii
818.570 guruș”
(XIX.)
5.000 (+)
(XX.)
2.941
(XXI.) 30.000
(XXII.) 4.594
(XXIII.)
750
(XXIV.) 5.000
48.286 (+)
(XXV.) 1.229
(XXVI.) 80.332
(XXVII.) 655
130.502 (+)
(XXVIII.) 126
(XXIX.) 2.108
(XXX.) 48.649
181.385 (+)
(XXXI.) 2.050
183.435

(I.) 100.000 (+)
(II.) 177.730
(III.) 162.796
440.526 (+)
(IV.) 33.750
(V.) 33.283
(VI.) 10.646
518.205 (+)
(VII.) 8.225
(VIII.) 16.605
(IX.) 4.349
547.385 (+)
(X.)
5.791
(XI.) 4.500
(XII.) 5.000
(XIII.)
878
563.734 (+)
(XIV.)
610
(XV.)
1.046
(XVI.)
605
(XVII.) 50.000
(XVIII.)19.140
635.135

guruș:

guruș:

(Topyekün:
635.135 (+)
183.435

(XIX.)
5.000 (+)
(XX.)
2.941
(XXI.) 30.000
(XXII.) 4.594
(XXIII.)
750
(XXIV.) 5.000
48.286 (+)
(XXV.) 1.229
(XXVI.) 80.332
(XXVII.) 655
130.502 (+)
(XXVIII.) 126
(XXIX.) 2.108
(XXX.) 48.649
181.385 (+)
(XXXI.) 2.050
183.435

Traducere:

(I.) 100.000 (+)
(II.) 177.730
(III.) 162.796
440.526 (+)
(IV.) 33.750
(V.) 33.283
(VI.) 10.646
518.205 (+)
(VII.) 8.225
(VIII.) 16.605
(IX.) 4.349
547.385 (+)
(X.)
5.791
(XI.) 4.500
(XII.) 5.000
(XIII.)
878
563.734 (+)
(XIV.)
610
(XV.)
1.046
(XVI.)
605
(XVII.) 50.000
(XVIII.)19.140
635.135

„Din banii in numerar (nukûd) și de pe lucrurile și vasele de argint și
pământurile (emlāk) și altele ale lui Costantin, fostul Voievod al Țării Românești
(Eflāk), şi de la unele obligaţii ale supuşilor sus-numitului.

guruș:

(I.) Din banii
primiți din mâna kethüdā-lei Țării Românești la Poartă (kethüdā-i Bāb-ı Eflāk)
în afară de cizye, predați (teslim) la Vistieria Imperială (de Stat), <în contul anului>
1125
guruși:
100.000 <încasați> la date diferite.

guruș:

(Topyekün:
635.135 (+)
183.435
818.570 guruș”

Traducere:
„Din banii in numerar (nukûd) și de pe lucrurile și vasele de argint și
pământurile (emlāk) și altele ale lui Costantin, fostul Voievod al Țării Românești
(Eflāk), şi de la unele obligaţii ale supuşilor sus-numitului.
(I.) Din banii
primiți din mâna kethüdā-lei Țării Românești la Poartă (kethüdā-i Bāb-ı Eflāk)
în afară de cizye, predați (teslim) la Vistieria Imperială (de Stat), <în contul anului>
1125
guruși:
100.000 <încasați> la date diferite.
(II.) Din banii
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(VIII.) Din banii
în numerar galbeni (altun), care, împreună cu (unele) lucruri mărunte și altele au
fost scoase la iveală (de la sus - numitul) și au ajuns la Edirne, prin grija lui ser-i
bostānî în anul 1126
guruşi:
16.605 <încasaţi> la 18 C(Cemāziülāhır) 1126.

în numerar, ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care, prin grija lui
Rüstem Ağa, ser-i çakırcıyān (șeful șoimarilor), au fost aduși din vilaietul susnumitului (la Vistieria Imperială) în anul <în contul anului> 1126
guruși:
177.730 <încasați> la 15 Ca 1126.

(VII.) Din banii
în numerar (nukûd), galbeni (altun) ai lui Costantin, fostul Voievod de Eflāk, care
au fost dați la iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruşi:
8.225 <încasaţi> la 18 C(Cemāziülāhır) 1126.

(III.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care, prin grija
lui Mehmed Ağa, Marele Imbrihor (Mirāhor-i evvel), și a lui Hüseyin Efendi, fostul
Intendent (Emin) al Bucătăriei Imperiale (Matbāh-ı ʽĀmire), <bani care> au sosit <la
Vistieria Imperială> în anul 1126
guruși:
162.796 <încasați> în ultima zi (gurre) a lunii Șaban 1126.
(IV.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care au fost dați la
iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruși:
33.750 <încasați> la 15 Ca (Cemāziülevvel) 1126.
(V.) Din banii
în numerar (nukûd), galbeni (altun) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care
au fost dați la iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruşi:
33.283 <încasaţi> în ultima zi (gurre) a lunii C(Cemāziülāhır) 1126.
(VI.) Din banii
în numerar (nukûd), galbeni (altun) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care
au fost dați la iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruşi:
10.646 <încasați> în ultima zi (gurre) a lunii C(Cemāziülāhır) 1126.
(VII.) Din banii
în numerar (nukûd), galbeni (altun) ai lui Costantin, fostul Voievod de Eflāk, care
au fost dați la iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruşi:
8.225 <încasaţi> la 18 C(Cemāziülāhır) 1126.
(VIII.) Din banii
în numerar galbeni (altun), care, împreună cu (unele) lucruri mărunte și altele au
fost scoase la iveală (de la sus - numitul) și au ajuns la Edirne, prin grija lui ser-i
bostānî în anul 1126
guruşi:
16.605 <încasaţi> la 18 C(Cemāziülāhır) 1126.

(VI.) Din banii
în numerar (nukûd), galbeni (altun) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care
au fost dați la iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruşi:
10.646 <încasați> în ultima zi (gurre) a lunii C(Cemāziülāhır) 1126.
(V.) Din banii
în numerar (nukûd), galbeni (altun) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care
au fost dați la iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruşi:
33.283 <încasaţi> în ultima zi (gurre) a lunii C(Cemāziülāhır) 1126.
(IV.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care au fost dați la
iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruși:
33.750 <încasați> la 15 Ca (Cemāziülevvel) 1126.
(III.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care, prin grija
lui Mehmed Ağa, Marele Imbrihor (Mirāhor-i evvel), și a lui Hüseyin Efendi, fostul
Intendent (Emin) al Bucătăriei Imperiale (Matbāh-ı ʽĀmire), <bani care> au sosit <la
Vistieria Imperială> în anul 1126
guruși:
162.796 <încasați> în ultima zi (gurre) a lunii Șaban 1126.
în numerar, ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care, prin grija lui
Rüstem Ağa, ser-i çakırcıyān (șeful șoimarilor), au fost aduși din vilaietul susnumitului (la Vistieria Imperială) în anul <în contul anului> 1126
guruși:
177.730 <încasați> la 15 Ca 1126.
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(XVI.) Din banii
în numerar ai lui Nikola, nemusulmanul (zimmi), vistiernicul (hazinedar) fiicei lui
Kostantin, fostul Voievod de Eflâk, (vistiernic), care a fugit la Izmir, în anul 1126

(IX.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care au fost dați la
iveală (predați) de către Kantemiroğlu în anul 1126
guruşi:
4.349 <încasaţi> la 15 M(uharrem) 1126.

(XV.) Din banii
în numerar ai Stancăi (Istanka), fiica (dohter) lui Kostantin, fostul Voievod de
Eflāk, (primiți) prin grija lui Nikola nemusulman (zimmi), vistiernicul (hazinedar) al
sus-numitei, în anul 1126
guruşi:
1.046 <încasaţi> la date diferite.

(X.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk,pe care i-a scos la
iveală Patriarhul, locuitor al Fanarului (sākin-i Fenār), în anul 1126
guruşi:
5.809 <încasaţi> la diferite date.

(XIV.) Din banii
în numerar (nukûd) ai fiului (veled) lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care au
fost dați la iveală la (der) Kantemiroğlu în anul 1126
guruşi:
610 <încasaţi> în prima zi (gurre) a lunii S(afer) 1127.

(XI.) Din banii
în numerar (nukûd) care au fost scoși la iveală în casa din Fanar (der hāne-i
Fenār), a fiicei (dohter) lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, în anul 1126
guruşi:
4.500 <încasaţi>
la 15 Ca (Cemāziülevvel) 1126.

(XIII.) Din banii
(rezultați) din fazla (diferența dintre cursul de încasare și cel de plată - M.M.) de
la zolota-i atik și firengî altun din banii în numerar ai lui Kostantin, fostul Voievod
de Eflāk, (primiți) din mâna Marelui Imrahor (Mirāhor-i Evvel) (Mehmed Ağa) și a
(fostului) Intendent (Emin) al Bucătăriei Imperiale Hüseyin Efendi, (bani) sosiți
(āmed) în anul 1126
guruşi:
878 <încasaţi> în prima zi a lunii (gurre) Ș(aban) a anului 1126.

(XIII.) Din banii
(rezultați) din fazla (diferența dintre cursul de încasare și cel de plată - M.M.) de
la zolota-i atik și firengî altun din banii în numerar ai lui Kostantin, fostul Voievod
de Eflāk, (primiți) din mâna Marelui Imrahor (Mirāhor-i Evvel) (Mehmed Ağa) și a
(fostului) Intendent (Emin) al Bucătăriei Imperiale Hüseyin Efendi, (bani) sosiți
(āmed) în anul 1126
guruşi:
878 <încasaţi> în prima zi a lunii (gurre) Ș(aban) a anului 1126.

(XI.) Din banii
în numerar (nukûd) care au fost scoși la iveală în casa din Fanar (der hāne-i
Fenār), a fiicei (dohter) lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, în anul 1126
guruşi:
4.500 <încasaţi>
la 15 Ca (Cemāziülevvel) 1126.

(XIV.) Din banii
în numerar (nukûd) ai fiului (veled) lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care au
fost dați la iveală la (der) Kantemiroğlu în anul 1126
guruşi:
610 <încasaţi> în prima zi (gurre) a lunii S(afer) 1127.

(X.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk,pe care i-a scos la
iveală Patriarhul, locuitor al Fanarului (sākin-i Fenār), în anul 1126
guruşi:
5.809 <încasaţi> la diferite date.

(XV.) Din banii
în numerar ai Stancăi (Istanka), fiica (dohter) lui Kostantin, fostul Voievod de
Eflāk, (primiți) prin grija lui Nikola nemusulman (zimmi), vistiernicul (hazinedar) al
sus-numitei, în anul 1126
guruşi:
1.046 <încasaţi> la date diferite.

(IX.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care au fost dați la
iveală (predați) de către Kantemiroğlu în anul 1126
guruşi:
4.349 <încasaţi> la 15 M(uharrem) 1126.

(XVI.) Din banii
în numerar ai lui Nikola, nemusulmanul (zimmi), vistiernicul (hazinedar) fiicei lui
Kostantin, fostul Voievod de Eflâk, (vistiernic), care a fugit la Izmir, în anul 1126
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guruşi:
605 <încasaţi> 8 Rebiülevvel 1127.
(XVII.) Din banii
în numerar ai supușilor - datornici (taahhüd-ü etibaʼ) ai lui Kostantin, fostul domn
al Țării Românești, care (au fost aduși) din închisoarea datornicilor (ʽan
mahbushāne-i ser-i gulām-ı bāki) în anul 1127
guruşi:
50.000 <încasaţi> la date diferite.
(XVIII.) Din banii
de pe vase de argint (evāni-i sim) și de pe lingouri de aur (altun-u sebukî) (făcând
parte) din bunurile (eșyā) lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești, <vase și
lingouri> care au fost predate (teslim şude) la Monetăria (Darbhāne) <Imperială> în
anul 1126
guruşi:
19.140 <încasaţi> la date diferite.
(XIX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) vaselor de argint (provenind) din lucrurile
lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești și din argintul (sim) lucrurilor fostului
Vezir Hasan Pașa, (argint) care a fost predat la Monetărie în anul 1126
guruşi:
5.000 <încasaţi> în prima zi (gurre) a lunii Receb 1126.
(XX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) vaselor de argint (provenind) din lucrurile
lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești, și din argintul (sim) lucrurilor fostului
Vezir Hasan Pașa și de la mina (maden) Sidrekıpsı și Karatova, (argint) care a fost
predat la Monetărie în anul 1126
guruşi:
2.941 <încasaţi> la 23 N (Ramazan) anul 1126.
(XXI.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) veșmintelor (cāmehā) și a vilei (yalı) și a
„fermei” (çiftlik), aparținând proprietăților (emlāk) lui Kostantin, fostul domn al Țării
Românești, care au fost vândute (fürüht) lui Ștefan (Istefan) <Cantacuzino>,
Voievodul de acum (al Țării Românești), în anul 1126
guruşi:
30.000 <încasaţi> la date diferite.

(XXI.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) veșmintelor (cāmehā) și a vilei (yalı) și a
„fermei” (çiftlik), aparținând proprietăților (emlāk) lui Kostantin, fostul domn al Țării
Românești, care au fost vândute (fürüht) lui Ștefan (Istefan) <Cantacuzino>,
Voievodul de acum (al Țării Românești), în anul 1126
guruşi:
30.000 <încasaţi> la date diferite.
(XX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) vaselor de argint (provenind) din lucrurile
lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești, și din argintul (sim) lucrurilor fostului
Vezir Hasan Pașa și de la mina (maden) Sidrekıpsı și Karatova, (argint) care a fost
predat la Monetărie în anul 1126
guruşi:
2.941 <încasaţi> la 23 N (Ramazan) anul 1126.
(XIX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) vaselor de argint (provenind) din lucrurile
lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești și din argintul (sim) lucrurilor fostului
Vezir Hasan Pașa, (argint) care a fost predat la Monetărie în anul 1126
guruşi:
5.000 <încasaţi> în prima zi (gurre) a lunii Receb 1126.
(XVIII.) Din banii
de pe vase de argint (evāni-i sim) și de pe lingouri de aur (altun-u sebukî) (făcând
parte) din bunurile (eșyā) lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești, <vase și
lingouri> care au fost predate (teslim şude) la Monetăria (Darbhāne) <Imperială> în
anul 1126
guruşi:
19.140 <încasaţi> la date diferite.
(XVII.) Din banii
în numerar ai supușilor - datornici (taahhüd-ü etibaʼ) ai lui Kostantin, fostul domn
al Țării Românești, care (au fost aduși) din închisoarea datornicilor (ʽan
mahbushāne-i ser-i gulām-ı bāki) în anul 1127
guruşi:
50.000 <încasaţi> la date diferite.
guruşi:
605 <încasaţi> 8 Rebiülevvel 1127.
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(XXVII.) Din banii
(reprezentând) kem-ayār-ı altun (confiscat) de către Monetărie (Darbhāne),
provenit (de la) fazla-i nukûd (de la monedele) lui Kostantin, fostul Voievod al Țării
Românești, (și care) au fost aduse și preschimbate (tebdil) la Monetărie prin grija lui
Mehmed Ağa, Marele Imbrihor (Mirāhor-i evvel) în anul 1126,
guruşi:
655 <încasaţi > la 8 Şevval anul 1127.

(XXII.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) cailor supușilor (bargirān-ı etibaʽ) lui
Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, care au fost vânduți de către fiscul
<otoman> (ʽan cānib-i mîrî) în anul 1126
guruşi:
4.594 <încasaţi> la date diferite.

(XXVI.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) lucrurilor (eșyâ) și bijuteriilor (cevāhir) lui
Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, (confiscate) în anul (1)126 (și care) au
fost predate (teslim) la Vistierie (Hazine) de către Mehmed Ağa, reprezentantul
Vistieriei Imperiale Interioare (Kethüda-i Hazine-i Enderûn-u Hümāyün),
guruşi:
80.332 <încasaţi > la date diferite.

(XXIII.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) faetoanelor (cociilor, tc. hantu) și a carelor
de transport provizii (arabahā-i kilār) și a căruțelor cu coviltir (kapaklu) ale lui
Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, care au fost vândute (fürüht) de către
fisc (mirî) în anul 1126
guruşi:
750 <încasaţi> la 18 C(emāziülāhır) 1126.
(XXIV.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) vinului (hamr) lui Kostantin, fostul domn al
Țării Românești, (care) a fost vândut în vilaietul său, în anul 1126
guruşi:
5000 <încasaţi> la 15 Zilhicce 1126.

(XXV.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea argintului (baha-i sim) de la cingătorile de argint
ale pajilor (şātır) și de la paloșele (gaddāre) dimpreună cu argintul învelitorilor de șa
(eğer) provenind de la lucrurile lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești, (argint
care) a fost vândut lui Ahmed Pașa, muhassıl (strângătorul de taxe și impozite) din
Aydın,
guruşi:
1.229 < încasaţi > în prima zi (gurre) a lui Ș(aban) anul 1126.

(XXV.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea argintului (baha-i sim) de la cingătorile de argint
ale pajilor (şātır) și de la paloșele (gaddāre) dimpreună cu argintul învelitorilor de șa
(eğer) provenind de la lucrurile lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești, (argint
care) a fost vândut lui Ahmed Pașa, muhassıl (strângătorul de taxe și impozite) din
Aydın,
guruşi:
1.229 < încasaţi > în prima zi (gurre) a lui Ș(aban) anul 1126.

(XXIII.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) faetoanelor (cociilor, tc. hantu) și a carelor
de transport provizii (arabahā-i kilār) și a căruțelor cu coviltir (kapaklu) ale lui
Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, care au fost vândute (fürüht) de către
fisc (mirî) în anul 1126
guruşi:
750 <încasaţi> la 18 C(emāziülāhır) 1126.
(XXIV.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) vinului (hamr) lui Kostantin, fostul domn al
Țării Românești, (care) a fost vândut în vilaietul său, în anul 1126
guruşi:
5000 <încasaţi> la 15 Zilhicce 1126.

(XXVI.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) lucrurilor (eșyâ) și bijuteriilor (cevāhir) lui
Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, (confiscate) în anul (1)126 (și care) au
fost predate (teslim) la Vistierie (Hazine) de către Mehmed Ağa, reprezentantul
Vistieriei Imperiale Interioare (Kethüda-i Hazine-i Enderûn-u Hümāyün),
guruşi:
80.332 <încasaţi > la date diferite.

(XXII.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) cailor supușilor (bargirān-ı etibaʽ) lui
Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, care au fost vânduți de către fiscul
<otoman> (ʽan cānib-i mîrî) în anul 1126
guruşi:
4.594 <încasaţi> la date diferite.

(XXVII.) Din banii
(reprezentând) kem-ayār-ı altun (confiscat) de către Monetărie (Darbhāne),
provenit (de la) fazla-i nukûd (de la monedele) lui Kostantin, fostul Voievod al Țării
Românești, (și care) au fost aduse și preschimbate (tebdil) la Monetărie prin grija lui
Mehmed Ağa, Marele Imbrihor (Mirāhor-i evvel) în anul 1126,
guruşi:
655 <încasaţi > la 8 Şevval anul 1127.
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guruși:
(I.) 100.000 (+)
(II.) 177.730
(III.) 162.796
440.526 (+)
(IV.) 33.750

(XXVIII.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) Cărţii Creştinilor (Kitāb-ı Nasara)
(provenind) din lucrurile (eşyā) lui Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești,
existente (mevcûd) în casa (hāne) din Fanar (Fenār) și (în vila de la) Kuru Çeșme (și
care) au fost confiscate de către Fisc (ʼan cānib-i Mîrî ahz şude) în anul 1126,
guruşi:
126 <încasaţi > la 17 (Ramaza)n anul 1126.
(XXIX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) diamantului (elmās) inelului (bilezik) și a
diamantului de la cerceii (küpe) și a smaraldului (zümre) cerceilor, (rămași) din
moștenirea (muhallefāt) lui Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, prin
mijlocirea (der nezd) lui Nikola, vistiernicul (hazinedar) fiicei (dohter) lui Kostantin,
fostul Voievod al Țării Românești, în anul 1127,
guruşi:
2.108 <încasaţi > la 8 Rebiülevvel anul 1127.
(XXX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) lucrurilor (eşyā) lui Kostantin, fostul
Voievod al Țării Românești, vândute de către Fisc (Mirî), în anul 1126,
guruşi:
47.873 < încasaţi > la date diferite
+ 776 (fazla)
48.649
+ 364 (Rikāb)
(XXXI.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) lucrurilor (eşyā) lui Kostantin, fostul
Voievod al Țării Românești, și (a bunurilor confiscate) lui Halil Pașa, fostul Valiu,
de Cidde, în anul 1126,
guruşi:
2.050 < încasaţi > la 18 R(ebiülāhır) anul 1127.

(P. 4, pe partea dreaptă)

guruși:
(XIX.) 5.000 (+)
(XX.) 2.941
(XXI.) 30.000
(XXII.) 4.594
(XXIII.)
750
(P. 5, pe partea stângă)

Total = tc. Yekün):
(XXXI.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) lucrurilor (eşyā) lui Kostantin, fostul
Voievod al Țării Românești, și (a bunurilor confiscate) lui Halil Pașa, fostul Valiu,
de Cidde, în anul 1126,
guruşi:
2.050 < încasaţi > la 18 R(ebiülāhır) anul 1127.
(XXX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) lucrurilor (eşyā) lui Kostantin, fostul
Voievod al Țării Românești, vândute de către Fisc (Mirî), în anul 1126,
guruşi:
47.873 < încasaţi > la date diferite
+ 776 (fazla)
48.649
+ 364 (Rikāb)
(XXIX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) diamantului (elmās) inelului (bilezik) și a
diamantului de la cerceii (küpe) și a smaraldului (zümre) cerceilor, (rămași) din
moștenirea (muhallefāt) lui Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, prin
mijlocirea (der nezd) lui Nikola, vistiernicul (hazinedar) fiicei (dohter) lui Kostantin,
fostul Voievod al Țării Românești, în anul 1127,
guruşi:
2.108 <încasaţi > la 8 Rebiülevvel anul 1127.
(XXVIII.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) Cărţii Creştinilor (Kitāb-ı Nasara)
(provenind) din lucrurile (eşyā) lui Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești,
existente (mevcûd) în casa (hāne) din Fanar (Fenār) și (în vila de la) Kuru Çeșme (și
care) au fost confiscate de către Fisc (ʼan cānib-i Mîrî ahz şude) în anul 1126,
guruşi:
126 <încasaţi > la 17 (Ramaza)n anul 1126.
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Total = tc. Yekün):
(P. 4, pe partea dreaptă)
guruși:
(I.) 100.000 (+)
(II.) 177.730
(III.) 162.796
440.526 (+)
(IV.) 33.750

(P. 5, pe partea stângă)
guruși:
(XIX.) 5.000 (+)
(XX.) 2.941
(XXI.) 30.000
(XXII.) 4.594
(XXIII.)
750
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Despre aplicarea acestei proceduri müsādere în cazul domnilor români începând
cu anul 1545 (Radu Paisie și a asociatului său la domnie, Pătrașcu Vodă), am dat
detalii în Mihai Maxim, Romano - Ottomanica. Essays & Documents From The
Turkish Archives, The Isis Press, Istanbul, 2001, pp. 194 - 195.
Pentru întreprinderea unei asemenea operațiuni, era nevoie de justificare legală
obținută prin fetvā (sentința legală, în conformitate cu dreptul islamic) emisă de către
Șeyh ül-Islām, jurisconsultul otoman suprem (fac din nou precizarea că occidentalii
greșesc atunci când îl consideră pe acest Șeyh ül-Islām sau Marele Muftiu drept şeful
Comunităţii musulmane, pe când, în realitate, acest șef a rămas totdeauna Padișahul,
care reunea în aceeași persoană atât atribuțiile de șef al statului, cât și cele de șef al
Comunității Islamice, cu alte cuvinte de șef religios, spre deosebire de lumea
occidentală, unde nu exista această dualitate a puterii: acolo Papa era șeful spiritual,
în timp ce Împăratul reprezenta „brațul înarmat” al Creștinătății, adică era șeful
laic.

(XXIV.) 5.000
48.286 (+)
(XXV.) 1.229
(XXVI.) 80.332
(XXVII.) 655
130.502 (+)
(XXVIII.) 126
(XXIX.) 2.108
(XXX.) 48.649
181.385 (+)
(XXXI.) 2.050
183.435

Comentariu:

(Topyekün:
635.135 (+)
183.435

818.570 guruși”

818.570 guruși”

(Topyekün:
635.135 (+)
183.435

(V.) 33.283
(VI.) 10.646
518.205 (+)
(VII.) 8.225
(VIII.) 16.605
(IX.) 4.349
547.385 (+)
(X.)
5.791
(XI.) 4.500
(XII.) 5.000
(XIII.)
878
563.734 (+)
(XIV.)
610
(XV.) 1.046
(XVI.)
605
(XVII.) 50.000
(XVIII.)19.140
635.135
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THE BRÂNCOVEANU’S FAMILY IN OTHER UNPUBLISHED
OTTOMAN DOCUMENTS (1688, 1714, 1714 - 1715)
(Summary)
Three new ottoman documents are published:
I. 1688: the ‘arz of princess Maria Brâncoveanu to Imperial Council, for the
recovery of one lended sum of money;
II. 1714: the registering of sum of money of guruș by ottomans, for „The Palace
of Fanar” - (Sarāy-ı Fenār), ruled by Constantin Brâncoveanu;
III. <1714 - 1715>: the list of seized goods by ottomans from the former prince
of Valachia, Constantin Brâncoveanu, in müsādere (confiscation) procedure.
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