DESPRE DREPTUL DE PROPRIETATE AL SUPUŞILOR OTOMANI
IN MOLDOVA ŞI ŢARA ROMÂNEASCĂ IN SEC. XV-XVIII.
MUSTAFA A. MEHMED

I. Consideraţiuni generale.
I n cadruJ raporturilor româno-tw-ceşti de aproape jumătate de mile
niu, statutul j uridi c al supuşilor otomani in Principate ocupă un loc
important.

Problema regimului supuşilor otomani î ş i are de fapt geneza in în
suşi principiul autonomiei ţăriloc române faţă de P•oaT tă , ceea ce s-a
maniifestat oa o reali tate istorică atît din considerente politico-econo
mice cit şi ca urmare a ceri n ţelor dreptului musulman privin d formele
de ·ooncretizlare a raporturilor di ntre mahomedani şi popoarele creştine 1 •
Ar fi , de sigur, deosebit de i mpo rt ant să se stabilească dacă normele refe
ritoare la supuşii otomani decurgeau direct din ruşa-zisele "Capi tulaţii"
ale Princi!patelor ou Poarta otomană sau ele s-au statornicit treptat, de
la caz la caz şi într-o perioadă mai mwt sau mai puţin î ndelungată .
Diferite as·peote ale regimului supuşilor otomani in ţări le rom âne au fost
discutate in trecut 2, iar in ultima vreme această chestiune s-a reluat in
tr...;o formă sau :a11Ja 3 . Dan- ceea re s-a intr€'prins .pînă aouma .în acest do
meniu este insuficient şi nu acoperă toate perioadele.
1 In legătură cu aceste probleme s-au publicat o serie de lucrări şi s-au făcut
remarci interesante. Este insă nevoie de o fundamentare mai amplă, pe baza unor
documente noi.
2 Dimitrie Cantemir, Descrterea Moldovei, p. Il. Cap. XVI ; Jean D. Condu
rachi, Cîteva cuvinte asupra condiţiei juridice a străinilor in Moldova şi Ţara
Românească pînă la Regulamentul Organic, 1918, Buc., 1 1 4 p. ; George G. Mîr
zescu, Condiţia juridică a streinilor in România, 1897, Buc. 128 p. ; C-tin D. Sără
ţeanu, Cetăţeni şi străini . . . , 1899, Buc. 47 pag. ; Mkhel B. Boeresco, Etude sur la
condition des etrangers d'apres la legislation Roumaine, 1899, Paris, 384 p. ; Mate�
M. Fotino, Condiţiunea juridică a străinilor in Principate, 1902, Buc. 51 p. ;
supuşilor otomani în Ţara
3 M. M. Alexandrescu-Dersca, Despre regimul
Românească în veac. al XVIII-lea, în "Studii", 1961, nr. 1, p. 87-113 ; Ion Radu
5 - Cercetări istorice
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De .Ja inceput trebuie menţionat fapt ul că regim ul proprietăţii supu
şilor otomani in Moldova şi Ţara R omânească este indisolubil legat de
condiţiile de intrare a aoestora în ţările române , deci, implicit , şi de
problema hotarelor flaţă de celelalte provi ncii turceşti, ca şi de exerci
tarea unui drept de negoţ în Prilncipate. AceiiBIŞi importanţă avea ş i îm
prejurarea în care un domn sau altul ocupa tronul Moldovei sau al Ţă
rii Româneşti.
Vari:aţiHe oonidiţihlo.r ma[ sus-amintite exercitau influenţă deosebită
asupra regimului proprietăţH, slăbindu-1 sau î ntărind u-1 , după cum îm
prejurările erau sau nu erau favorabile realizării vretmei stăpîniri . P e
de altă parte, încă de la în ceputurile i!Ilstaurării dominaţiei otomane asu
pra ţărilor române şi pînă la acordarea hatti-i-şerifurtlior am i ntite mai
sus s-a apl.ilcat în general un tratament diferit categoriilor diferite de su
puşi otomani, pornindu-se atit din considere nte etnico-religioase cit şi d e
la principiul prezenţei temporare sau definitive a acestor elemente pe
teritoriile de sub autor1tatea domnilor români. Este ştiut că supuşii oto 
mani de religie is1amică aveau în general un alt ll"eginl în ţările rom âne ,
în raport cu străinii nemusulmani (greci, armeni , evrei, sîrbi etc.) .
In lucrările de specialitate s-a luat adesea ca punct de plecare, în
această privmţă, relatarea lui Dimitrie Cantemir, care, referindu-se la
prezenţa unui mare număr de supuşi otomani la Iaşi şi în di ferite alte
tîrguri, menţion ează că " acestora nu le este permis nicid�um să cumpere
pămînt ori casă în vreun tîrg , ori salt, cu atît mai p uţin să-şi zidească
biserici , ori să facă rugăciuni publice" 4 • Di mi tri e Cantemir motivează, in
acelaqi timp, menţinerea unei asemenea tradiţii şi cu precizarea că "nJici
Curtea otom ană n�a pretins vreodată ca domnii Moldovei să permită
acest lucru" 5• E:x;plici n d cauzele scurgerii bal1lill.or peste hotare, prin inter
med:iJul negustorilor zişi gelepi (turci, evrE'i, armeni, greci etc.), Dimitrie
Oarutemir scrie, de asemenea : "Cum însă cea mai mare parte dintre dîn
şii nu poate poseda i n Moldova 'pămînt şi oase, cea mai mare parte a
baniloc se cheltuie în afară di n ţară " 6•
Cercetarea documentelor şi izvoarelor narative an.terioare sau poste
rioare lui Cantemilr duce la u nele constawi mai precise cu privire la

regimul de proprietate al supuşi.Jl.or otomani in Moldova sau Ţara Româ
neas că . Astfel, ţiiliÎ-nd seamă de faptul că Dunărea con&tituia un hotar
natural intre teritoriile turceşti şi ţările române, supuşii otomani nu au
avut in geili€!11a l siguranţa stăpînirii ţinJUturHor de pe malul sting al Du
nării. De .aceea ei au pus accentul mai mult pe latu,ra oomerdală, fără
a căuta să s e stabilească in Princi pate in praporţii de masă. De altfel,
nici puterea suzerană otomană nu a i.:nsii.s tat asupra politicii de coloni
zare masivă a ţărilor române ou elemente s trăine, îndeosebi musulmane,
aşa cum s-a procedat în cazul altor regiuni din Balcani. Cu toate acestea,

Mircea, Sur les circonstances dans lesquelles les Turcs sont restes en Valachie
jusqu'au debyt du XVII-e siecle, în "Revue des Etudes Sud-Est Europeennes",
tome V, 1967, .rlr. 1 - 2, p. 77-86 ş.a.
• D. Cantemir, Descrierea Moldovei, P. II, cap. XVI.
5

6

Ibidem.
Ibidem.
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ori de cite ori condiţiile au fost favorabile, supuşii otomani au incercat
să se stabilească in Moldova sau Ţara Românească, temporar sau defi
nitiv, şi să intre în stăpînirea unor proprietăţi, folosind în aC€5/t scop
diferi·te mij loace.
II.

ProprietăţUe supuşilor otomani şi răscumpărarea lor.

ln cazul :intrării supuşilor otomani in s tăpînirea 'Unor pr(JprJefMi s-a
mani�t adeseori o puternică reacţie internă, concretizată in strădu
inţa forţelor sociale de aci, de multe ori şi cu sprijinul domniei, de a-i

depos·eda mai dEM"€me SlaiU mai · tJîrziu pe supuşii O'tlomani de · aoeste

proprietăţi.
Un document din 1 5 1 7 dat de.. Neagoe Basarab vine să confi�rme
cele arătate mai sus chiar şi atunci cind ele să refereau la raporturile
directe ale domruei însăşi cu puterea centrală otomană. Astfel, cu pri!le 
jul danii.lor făcute mănăstirili Govora, Nea:goe Basamb adaugă la aceasta
şi "jumăltlate d.!in partea domnească" a unei bălţi pe care, sprme el, "am
scos-o domillia mea de la impăratU!.l turcesc" 7•
lJneori, fi e in virtutea dreptului suzeranităţii, fie din nevoi fi.scale,
sultanii recurgeau la confiscarea averilor anumitor categorii de băştinaş i .
&ilificator în această privinţă este actul dat in 1 570., sub Bogdan Lăpuş
neanu, in care se vorbeşte de omul trimis în Moldova de sultanul SeJ.im
al II-'lea in anul 1 568 "ca să ia toate lrucrurile călugăriioc şi ale mănăsti
rilor, cele mişcătoare şi cele nemişcătoare, cite sînrt ale călugărilor : me
to�, mori, livezi, vii, gl'ădini, ogoare ·şi celelalte" 8• Semruificativ este
aci faptul că averile confiscate au fost vîndute unor oameni socotiţi stră
ini de ţari. "Le-au vîndut deci pe acestea toate - se arată în document celor din afară, nemilostivdi , ca fiind bunuri ale stăpînirii" 9•
Indiferent de cauzele care îi determlinau pe sul,tam să-şi declare
dreptul de stăpînire asupra bunurilor închinate mănăstiri lor din Orient,
cert · este că, î n urma j albei călugăTilor mănăstirii in cauză, domnul şi
mama aoestUiia le-au răscumpărat cu 165.000 de aspri "din mîinile celor
care le SltăpinealL din afară" 10•
In legătură cu fenomenul răscumpărării merită să :fiie semnal ate şi o
serie de alte cazuri. Unul, de pildă, este legat de procesul egumermlui
mănăstirii Menedic, din Ţara Românească, pentru satul numit Cosainul,
al cărui stăpîn fiind dator unui negustor turc cu 70.000 de aspri, "turcul
acela a vrut să i8 satul Cosainul pentru acei mai sus zişi aspri" 11• Deşi
la rejudecarea pii"OcesuJ.ui voievodruJ. Alexandru II Mi1'tcea nu dă cîştig de
cauză egumenului respectiv, totuşi, mărturia acestuia dovedeşte posibili
tatea intervenţiei domnHor in astfel de si.tuaţii. Astfel, susţinînd cauza
părţii sale, egumenul Simeon afirma că, în contul datoriei , interveni se
·

7 Documente privind istoria României, B (In continuare se va cita D.l.R.B.),
Ţara Românească, sec. XVI, vol. I, p. 129, doc. din 30 oct. 1517.
XVI, vol. II, p. 235, doc. din aug. " 1 570.
8 Ibidem, A. Moldova, sec.
·
9 · Ibidem, p. 236.
to Ibidem, p. 236 şi 237.
,, Ibfdem, vol. IV, p. 102, doc. din 9 mai 1573.
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Vintilă valievod (�n mai 1 574) care, potrivit declaraţie-i egumenul ui , na
înapoialt mai sus-zişii aspri acelui turc şi a dat satul Cosainul la sfînta

mănăstire Menedic"

12•

Tot în a doua jumătate a veacului al XVI -lea întîlnim turei care îşi
extinseseră stăpînirea lor în îrn.prejwimile unei biserici. "Intru aceea
- precizează însă Mihnea Turcitul - răposatul părintele domllliei mele
l...JB.u scos de Ja acei turci şi au mill:uit pe j upan Dragomir dvornic ou acei
loc ce s--au zis mai sus" . . . 13 •
Aoeste răsaumpă•rări se răsfringeau uneori şi asupra supuşilor oto
mani de altă credinţă de cit cea musulmană . Aşa a fost pe vremea lui
Mihai Viteazul c azul negUSitorului grec din Bucureşti, Mavrichi , fiul lui
Manta, care, luînd în stă.pîntire satul Dralea pentru datoria de 1 30.000 de
aspri a vornicului Danciu, ,1a voit - spune un document din 26 martie
1 6 26, - să ia şi alte sate, căci nu se implinea mai sus zisul preţ al as
prilor" 14 • Dar a in tervenit Mihai Viteazul, care nlll-'8 voit să lase ca să
intre străinii în satele boi ereşti, ci a dat l\!Lihail voievod a<ceşti mai sus
�i 1 30.000 aspri în mîna lu i Mavrichi negustorul dinaintea tuturor
boierilor şi a ţării domniei mele" 15•
Faptul ll"ăscumpărării bunu i'illor de diferite feluri trecute în mîinile
supu-şilor otomanâ este iJOdiiciul că în perioadele aminttilte îi surprindem pe
aceştia cu unEil.e proprietăţi mai mari sau mai mici în c uprinsul ţărilor
române. Dar străduinţa dom ni lor şi a celorlalte pături sociale i nteme. de
a face uz, în asemenea cazuri, de dreptul de răscumpărare fie plătind
SIUme însemna•te , care să convină posesor:iJor, fie shlindu-i să accepte
tranzacţiile propuse, arată că stăpînirile respective nu erau rezultatul
unei libertăţi absolute a supuşilor otomani în ţările române.
•

Un exemplu de stăpînire a diferitelOi" categorii de bunuri Jmobili
are ni-l oferă şi un oarecare Ali Turcul. Astfel, în -cîteva documente
dirutre anii 1 5 8 5-87, emise de M ihnea Turcitul, se arată că Ali (Ală)
Turoul ţinuse mai înainte , la Berindeşti, pe Bumu, W'l. vad cu moară şi o
grădină, precum şi o odnă 16• Deplina Sltăpinire a acestor bunuri îi garan
tase şi dreptul de a dispune de ele după voie. ALi Turcul s-a şi folosit
de dreptul său de "dominum plenum", vînzînd în 1 587 marelui vornic
de atunci " o ocină, două roate de moară şi vaduJ. de moară", după ce le
cumpărase de la băştinaşi, împreună cu " grădi nă" şi " ocină" 17•
Ali Turcul a fost m ultă vreme s tăpîn ul unor bunuri tn Ţara Româ
nească, deoarece ch iar şi în primele diecenii ale veacu1u.i al XVII-lea îl
S'UII1prindem aci cu tranzacţii de posesiuni. Astfiel , într-'Un document emis
12
13

14

Ibidem.
Ibidem, p. 461, doc. din 12 martie 1580.
Documenta Romaniae Historica B. Ţara Românească, vol. XXI, Bucureşti,

Editura Acad. R.S.R., 1965, p. 58-59 şi 62-63 (doc. nr. 38).
Alexandru Coconul - Ibidem.
16 D.I.R.B., sec . XVI, voi. V, p. 206, şi p. 287. Caltalogul Documentelor Ţării
Româneşti, 1369-1600, Bucureşti, 1947, p. 214.
D.I.R.B., Ţara Românească, sec. XVI, voi. V, p. 287.

15

17
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de voievodul Radu Mihnea, în 1 6 1 3 , amintindu-se de vinzarea unor moşii
către boieniJl Mihaloea, se :reoa:pitulează totodată şi împrejurările in care
Ali bei Turcul intlrase în stăpînirea lor. "Dar aceste mai sus zise moşii
cu viile - se spune în act - au f<l6t cumpărate de Alei (AH) Bei Tureul
din vremile dilllalinte de la Cazan, frateole lui Rogoz şi de la Marin şi de
la Bijga" 18• Domnul întăreşte cele menţionate cu mărturia sa proprie,
declarînd că "am văzut domnia mea şi cărţile cumpărării a răposatului
părintele domniei mele Mihnea voievod cu care cumpărase Alei Bei Tur
cul acesrte moşii cu v.iil e de la cei mai sus pomeniţi oameni" 19• In alte
împrejurări se fac precizări şi asupra felurilor posesiunilor lui Ali bei.
Ele constau din : silişte, din cîmp, din pădure, din apă şi din dealul cu
vH 20, şi pe <:are Ali bei le-a stăpi,nit - aşa cum se spune in docum ent, "cu bună pace, pînă cînd a'll ridicat Mihai Vodă
goana şi i-a tăiat pe
t1ll'Ci" 21.
In împrejurările luptei antiotomane de la sfîrşitul veacului al
XVI-!lea, moşU1le respeoctive trecuseră la domnie şi, după cum se preci
zearză in acelaşi act, " au rămas în stăpînirea domnească, pină acuma in
zilele domniei mele" 22• Apare deci clar că, pe lîngă răscumpărăJ.'Iile voite,
întUnim şi cazuri de desfi i nţări forţate ale unor astfel de posesiuni, aşa
cum a fost pe vremea marii mişcări conduse de Mihai Viteazul. ·
Dar, după reinstaurare a dominJaţiei turceşti asupra teritoriilor din
nordul Dunării, problema a revenit iarăşi la ordinea zilei. Vechii stăpîni
otomani îşi recapătă bunur!i'ie lor, pe care însă caută · să le vîndă cit mai
repede, probabil din cauza nesiguranţei. In cele două sensuri trebuie în
ţeles pasagiul din dooumentul citat mai sus despre Ali bei, in care se.
mai sprme că "aşadar, in zilele domniei mele, sluga domn ii mele Mihal ...
cea Stolnicul a cumpărat pe acei moşi de l a Ali bei turcul şi i-au âat
o sută de ga�beni de aur" 23 •
Cazul lui Ali bei ar putea servi drept un caz eoncret pentru urmă
rirea evoluţiei drepturilor de proprli,e<tate ale supuşilor otomani in ţările
române, ool puţilll pînă la marea mişcare de eliberare de pe vremea lui
Mihai Viteazul, aci evidenţiindu-se rna.i muJte .aspeocte ale acestei pro
bleme. Acelaşi lucru se poate spune şi despre un oarecare Piiali Turcul 24
care vin de în 1 6 1 9, în Ţara Românească, o vie cu 5000 de aspri, ceea ce
nu se puteta decît in virtutea une i stăpîni�i absolute.
Dar P ii ale fiind
menţionJat ca "fi�orul Balicei" se paTe că este un renegat care a căpătat
toate drepturile băştinaşilor. De asemenea, pe Lî ngă eventualitatea unei
oarecari toleranţe de care s-ar fi putut bucura Ali bei turcul, şi in ca
zul acestuia intervine un factor deosebit. Este vorba de pretenţiile pe
oare le :rdidicase la un momeont dat o femeie asupm moşiilor cumpărate

18
19

I bidem, sec. XVI I , voi. I I , p. 208-209 (doc. din 1 7 iunie 1613);
I bidem. p. 140
20 I bidem, p. 140.
2 1 Ibidem. p. 140
22 Ibidem.
23 Ibidem.

24

I bidem, vol. III, p. 361.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

70

MUSTAI'A A. MEHMED

G

--------�--�- ----

sub motivul că ar fi fost "nevasta lui Ali Bei Turoul" 2\
i-ar fi prilejuit aces tU!i1a să se buoUJre de legdtl.e ţării. Dar în pri
vinva lui Ali bei apar şi alte m enţi uni . &te vorba de împrumuturile de
de . Mihalcea,

ceea ce

bani ale unor locuitori din Ţara Românească de la un oarecare H agi
Ceauşw şi "de :la Ali bei dlirn Giurgi u" , prin anul 1623 26 • Se paT'e că este

vorba de acelaşi Ali bei� ceea ce exclude posibilitatea identificării lui cu

băştinaşii, ptmmdu-se .pe primul plan ideea toleranţei unor domnd români,
Jiapt care a j uoat un rol important, pe lîngă invoirile locuitorilor înşişi
faţă de s upuşii otomani .
După cum se ştile, pentru a se putea căsă tori cu pămînrtene, străinii
din ţările române trebuiau să treacă la ritul ortodox. Pravila lU!i Matei
Basarab cerea, de pildă, dezlegaroa logodnei "de va afla că 'ilaste de
altă credinţă, SIBIU păgîn, s.au eretic, ori bărbatul, ori muiarea " 27• D e ase
menea, se poruncea despărţire "de va lua bărbatul pravoslaVJnic rriuJ:are
eretică , sau pnav<>shivnica rnuiare să ia bărbat eretic", şi numai în caz
de renu nţare La erezie "atunce să nu se despartă" 28• Şi pr1avi.la lui Eustra
tie LogofătUil, cuprinde o serie de norme speciale. De pildă, in capitolul
referitor la "Preotul ce va boteza fecior de agarinean ce să zice de turc... ",
se prevedea oa "preotul ce va lua j ărtfă de la eretic, s au de l'a turc, sau
de va boteza fecior de rturc, sau de va primi năna.ş să fie turc, să ba
teze, sau să cunune, acela preot ca să fie lepădat den preoţie, că nu
poate să fie partea credinc ioşilor ci a necredincioşilor, cum nu poate să
să imprem1e nici ·lumdna cu întuneriCUll" 29•
Existen� u nor asemenea legi sorise in Pravile, în veacurile ;xvr
XVII mai ales, după canoane bizantine, impune neces itatea unei analize
mai pro:tunde însuşi a oonţinutuilui "Trata telor vechi" oare cup rin d şi
probleme privind mporturile reli.gioase dintre Poartă şi ţărdlle române 30•

Interdicţiile in privinţa celor amintilte mai sus s-<a transmis din ge
neraţie in generaţie . Chiar şi Cddul Calimach deoliBil"ă că "nu este slobod
a se face alcătuirea căsătoriei i ntre cr�tini şi necreştinli, precym nici
intre pravoslavn:id şi intre cei de aJ.tă dogmă" 31. Asemenea dispoziţiuni
nu Lipsesc nici dă:n coduriJe român�ti u lterioare 32• In legătud cu supuşii
otomani musulmani, din unele dooumente reiese că nu nrumai căsătoria,
dar şi oonrcubilnajul ere interzis şi chiar pedepsit în cazul cind în astfel
de situaţii turcii îşi păstrau credinţa lor. In Condica lui Constantin Ma2S Ibidem, voi. I I , p. 144. Pentru unele detalii vezi şi Ion Radu Mircea, op. cit.,
p. 81--83.
26
Ibidem, vol. IV, p. 231--232.
-n Indreptarea Legii 1 652, Bucureşti, Edlt. Acad. R.S.R., 1962, p. 176.
211 Ibfdem, p. 229 .

29 Bibliotlooa Academiei (in continuare se va ci� Bibl. Acad.). Arhiva nr. 6 1 6,
Mss, rom., cap. 184, f. 261-262, vezi şl Nomocanon slav, din sec. XVI, Glava put.
- 155 ; vezl şi Indreptarea Legif 1 652, p. 162.
30 D. A. Sturza, Acte şi documente relative la istoria Renaşcerii României,
Bucureşci, 1888, voi. 1, p. 1--8.
3 t Codul CaUmach, Bucureşti, 1958, p. 95.
32 Ex. "Să nu se căsătoreasc4 : slobozi cu robi ; creştinii cu cei de altă lege"
(Legiuirea Caragea, Bucureşti, 1965, p. 74).
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vrocordat se vorbeşte, de pildă, de elibenarea unei femei "ce a fost tri
misă la ocnă pentru că ar fi fost ţiitoare la un turc" 33• Cu toate acestea,
încălcările proh5.1bîoţi�:.ar erau destul de frrovente mai ales din .parte:a gre
cilor, care !irntrau astfel în poseslil.lll1 e a unor proprietăţi, obţinînd şi dreptUJl
la dregltoriile ţării.
In �aţa repetatelor pr:oteste ale băştinaşilor, rmii domni au fost ne
voiţi să i'a măsuri pentru lichidarea acestei stări de lucruri care, mai cu
seamă în secol1ul al XVIII-lea, luase proporţiii mal'i 34•
III.

Renegaţii şi dreptul lor de proprietate

Unele menţiuni documetntare ne arată că atît în primele veacuri ale
stăpÎlll!iri i tu�ti, cit şi în cele următoare, o serie de persoane se stabi
leau, dintr-un motiv �au altul, in Principate, îmbrăţişînd religia creştină

sau menţiJnindu-şi credirn.ţla lor, după cum nu ereu puţine ruei cazurile de
islamiz.are a nnor !locuitori din Peninsula Bal'OOilJicii , inclusiv ţările ro
mâne. De altfel, categoria I"ellegaţilor a constiituit o problemă importantă
in istoria Imperiului otoman, ca şi pentru Principate.

Astfel, cu prilejul unor judecăţi pentru satul An:inoasa, în documen
tele Ţării Române�ti din 1 560 se aminlte'Ştc de mult discutatul Hamza
turcul, căruia îi aparţinuse satul respectiv ca "dedină" 35 • Din actele
domneşti re z ult ă că încă bunicul lui Hamza pi erdus e satul aceJ.a "cu rea
hti!Olenie faţă de răposatul Vlad voievod CălugăruJ" 36, dar la rejud ecare a
procesulud rpe vremea domruiei lui Petru cel Tînăr in 1 560 "a Jruat Ham7.a
şi ceata lui lege" 37• La jwnătatea veacului al XVI-lea (1651) întîlnim în
Moodova pe un mehter-başî 38 care, luind in căsătorie pe o pămînteană ,
se creştin:ase, i'ar ca semn al ataşamentu'lui său faţă de noua sa re1igie,
a hotărît să doneze unei mînăstiri cele ,,cinci dugheni", aflate in stăpî
nirea sa, "împreună cu toată averea sa" 39•

Aceste oazul'li, ca şi altele, ne arată posibilitatea unor sup�i oto
de a se stabili, intr-un fel sau altul, în ţări le române dispunind şi
de nnele proprietăţi, fie ca renegaţi, fie ca favoruri din partea dom
nilor 4 0•

mani

Trebuie amintit şi de si tuaţia mai rar întîlnită a acelora din Ţara
Românească sau Moldova care, î mbrăţişi n d isl:amizmul, plecau la Con
stantinopol ori se aşezau în alte părţi ale Imperiu1ud otoman.
Dar în această privinţă informaţiile documentare sînt foarte spora
dice. Unele porunoi d:in a doua jumătate a v ea oulu i al XVI-lea despre

cererea de trimitere a unor boieri moldoveni la P oartă cu fami'liile şi cu
33

N. Iorga, Studii şi documente, vol. VI, p. 241.
Jean D. Condurachi, op. cit., p. 59.
35 D.I.R.B., veac XVI, voi. III, p.
126 ; Catalogul
mdneşti, p. 108, doc. nr. 725.
36 D.I.R.B., veac XVI, voi. III, p . 125.
34

37

Ibidem.

Documentelor Ţărilor Ro-

38 Mehter-başî, şeful meterhanelei, adică a muzicii de la Curtea domnească.
39 Catalogul documentelor moldoveneşti, Bucureşti , voi . II, 1959, p. 423.
40 Ion-Radu Mircea, op. cit., p. 80-8 1 .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

MUSTAFA A. MEHMED

72

8

avuţiile lor, in unna unor mărturii că ei ar fi 'trecut ·l'a 'reLigia musul
mană 4 \ nu ne aj ută în s u fici entă măsură să tragem concluzii mai pre
cise. Cî•teva documente r elati v tîrzii adiUIC doar unele precizări cu privire
la pretenţiile unor persoane originare din ţările române, dar {:are, din
anumite motive, locui:au în ţinuturile otomane propriu-zise .
Aşa e'Sibe de pildă eazul unui oarecare .AJpos,tol, devenit, prin islami
zare, Kurt-Selam Ceauş, care se prezintă în Ţa:ra Românească pri n
1 6 2 9-1632 pentru a rere moştenirea �t ată lu i său, banul Ia ni , ucis la
Poartă în urma acţi unii lui Mihai Viteazul. Fiind "scos în af·ara legii
ţării", Selam Ceauş nu a pu tu t beneficia de această moş ten ire , dar el a
găsit totuşi modali tate a de a d ăru i mănăstirHor averea mobilă (ţiganii)
"pentru sufletul" tatălui să u 42•
De asemenea, un oare care Iani Matraca, aflîndu-se de mic copil în
ţaoo turcească şi venind apoi la Buc ureş ti , cerea lJa 12 februarie 1 6 8 8
dreptul său asupm unei "pivniţe şi loc de casă în mahalaua Grecil or" ,
care rămăseseră la moartea unchiului său, negustorul Ghinea Matraca n.
Deşi nu se precizează dacă este vorba de proprietăţi propriu-zise sau de
embat iouri, pare totuşi Slllg'eS'livă in aoe•aSită pr'i'Vfi.nţă �i relataree unor
cron1oari muntOO!i, precum că la darea zisă "pogonorit" erau supt1Şi "toţi
străinii şezători în TUII'cia , UngardJa sau Moldova, care aveau vii în ţară 44 •
In documentele emise după jumătatea secolului ·al XVIII-lea găsim men
ţiuni mai sigure despre regimul proprietăţii celor islamizaţi sau plecaţi
în teritoriile otomane. Astfl€11 , pe l a 1 757 ( 1 1 7 1 H .) nn oarecare Petru,
orig.inar d.iin Moldova, plecind în Turcia, ceruse moştenirea sa, formată
dilll terem.1,ri rămas e de lJa bunicul său . La sosirea unui mubaşir, anume
pentru rezolvarea acestei situaţii, lotul său fiind găsit liber, voievodul
răspunde că i s...,a a100n:lat sened p€4rllt:rnl a-l stăpîn[ ,,potritvit o:bibeiului
ţării" 45• De asemenea, i ntr-o serie de acte din 1 764 ( 1 1 7 8 H.) se observă
vinzarea unor averi, constind din lucruri, vii, terenuri şi altele, care
aparţineoo unui ore-'7tin din 'rana Românească, Jsl•amizat sub numele de
Mehmed-aga, aflat in serviciul Seraiului imperial 46• Intr- adevă'l", bunu
rile mobile şi imobile ale acestuia au fost vîndute, de faţă fiind şi cadi ul
de Giurgiu 47•
Aici este vorba de unul din descendenţii lu i Mihail Cantacuzino 48
spă1arul, anume de renegatul Mehmet aga Cozl.iceanul (san.I Furilidjan),
care revendica atît partea lui cît şi partea neamului său. Referindu-se la
41 Bibl. Acoad., pach. DLXXIX, doc. turc.

nr. 76, din 1564 (972 H).
Ion Radu Mircea, op. cit., p. 79.
43 G. Potra, Documente privitoare la Istoria Oraşului Bucureşti (1 594-1821),
Bucureşti, 1961, p. 192-193.
44 Mihail Cantacuzino (Fraţii Tunusli), Istoria politică ,i geografică a Ţării
Româneşti. . . (ed. Sion). Bucureşti, 1863, p. 54.
4� B i bl. Acad., Mss Oriental, nr. 25, doc. nr. 17.
4 6 Ibidem, pach. DLXXXI, doc. turc. n.r. 59, nr. 60 ; Muzeul de Istorie a
oraşului Bucureşti, doc. turc. nr. 30556, 30.557 şi 30558.

42

47 Ibidem.

41 N. Iorga, Renegaţii in trecutul
Mem. Sect. Ist.", Ser. I I , tom. XXXVI,

Ţărilor Române, în
1 9 1 4, p. 2 şl

urm.
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acest caz, un document intern precizează că venise şi mubaŞii- ca sa · c;e
descop&"e "toate, păn la un oap de aţă şi ori s upt a cui stăpînire vor fi,
oroi zăJogHJe, ori d ate zestre, ori vîndute, ori dăruite. de oricine, de l a
spătar Mihai încoace " 49• I n urma cercetăriJor care au durat aproape un
an , moşiile, viile etc. , fie cel e date zestre, fie cele vîndute anterior, au
fost sooase la mezat timp de trei lum de zi!le, iar domnul fanariot Ştefan
�aooviţă a eliberat acte pentru noile cumpărături, spre a nu mai putea
f1 an uJa te 50 • I n tr-un cuvînt, cei izl•amizaţi şi plecaţi din ţară se bucurau
de dreptul de a-şi urmări propri etăţi le sau moşteniri le lor, iar firman ul
împără.tesc, imputernicitul (mubaşir) Porti i , precum şi prezenţa repre
zentantului justiţiei otomane în persoana cadiului (kadt) in astfel de pl"i
cini iJustrează şi mecanismul prin oare se realiza acest drept al renegaţi
l or. Dar de aci reiese şi un alt fa pt deosebit de im portan t şi anume
acela că în astfel de situaţii rene gaţii nu se puteau �olosi de aceste pro
pri etăţi în fmma lor na turală , Ci renunţau l1a ele într-un fel sau altul .
Aceste cazuri aduc oarecare lămurire şi asupra conţinutului uneia din
cele patru fetvale (sentinţe juridico-re1iglioase) din hatişerifurile de pri
vilegii, date Mold ovei şi Ţării Româneşti în 1 774, care gJăsuieşte că " fe
ciorul islamizat nu�l poate m oşten i pe tatăl său , decedat creştin ".
IV. Limitele regimului de proprietate al supuşilor
otomani în Principate.
·

In deoursul veacurilor XV....XVIII,
regimul proprietăţii -supuşilor
..,..
ot omani a cunoscut manifestări variate şi chiar contradictorii; In princi
piu, străinii nu aveau voie să c umpere în ţările române mai aJes moşii 5\
oare constituie , de f.apt, elementul es e n ţi al pentru deteamdnarea - dreptului
de proprietate al străinilor. Asemenea interdicţii corespundeau .şi �pira-:
ţiilor boierimli. Aşa se expJică faptUJl. că î n tratatul lui Dimitrie Can�ir

cu ţarul Petru cel Mare a fost incliu.să cl au za oa " din muscali să nu se
amestece Ia boieriiLe Mol dove i , nici să se însoare în ţară, nici moşii să
nu cumpere" 52• Supuşi i otomani nemusuJ.mani se bucurau in genere de
libertatea de a poseda case , locuri de case, d ughene şi altele prin tîrguri
şi oraşe, fapt confirmat şi de documente mai vechi sau mai noii 53• Cit
priveşte însă pe tU!rci, tradiţia formală a fost că ei nu se bucurau de
dreptul de a stăpîni bunuri imobill e în ţările române şi nici de a se sta

bili definJtiv î n Principare.
Şi cronicaf'Ul Nicola e Costin care, de asemenea, preciza că "turcii
avea, nici a se
nu vor putea cumpăra pămînturi in Moldova, ori a
aşem" 54• Un document din dom nia lui Mat.ei Basarab aduce o precizare
49 N. Iorga, St ud ii şi Documente, voi. V, p. 521 (16 sept. 1764).

so

Ibidem.

s t J ean D. Condurachl,

op. cit., p. 72.
52 Ion NEcul�e. Letopiseţul Ţării Moldovei, Bu c ure ş ti , 1959, p. 212.
Sl Uricariul
Iaşi , voi. XI, 1889, p. 300 ; N. Iorga, op. cit , voi. V , p . 90,
. . •

234-243 (doc. din 1 742), voi. VI, p. 231, 254.
54 Cf. M. Kogălniceanu, Cronicile României sau
1874, voi. III, p. 452.

Letopiseţele .
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şi mai ,importantă Îlil această privinţă. Astfel, au ,prilejul întăririi unei
ocini din satul FU!I"duieşti, lui Sava Logofătu l, în documentuJ. din 24 fe
bruarie 1 638 se face totodl8ltă şi iSJtoricul oc.inei respective C3/re formase
obiectul unui proces îndelungat î ntre mai mulţi pretendenţi , printre care
şi Hadî r (probahi!l Hîzir) bei turcul.
Res pin gînd pre tenţiile supusuLui
otoman asupra ocilnei mai sus ami ntite , Matei Basa:ra:b motiw hotărîrea
sa prin aceea că "nu se cuvine să cumpere turcii ocine şi d'edine ai ci i n

ţară" ss.

Unele din măsl.IJI"ile de interdicţie au fost sintetizate şi in hatişeri
furiJ.e de privi legi i din 1 774. De pildă , :referitor la conddţiHe de intrare
şi de cirouJaţie we negustorilor otomani in Moldova sau Ţara Româ 
nească se prevedea oa "pe la locurile unde vor umbla ei (negustori i) , să
nu se facă ni ci un fel de aş ezare, sau casă, ni-oi să are, nici să s,amene . . .
Aşijderea IIlJeguţăJtorii turd n u vor avea voin icie a ţine moşie, ceaflicuri
(�ftlik) 56 şi a păşuna vite in pămîntul Moldovei" 57, 'l"espeoti.IV, al Ţării
Româneşti. Dootmnentele turceşti mai noi (sec. XVIII) conţin multe pre
cizări in ocest oons. DaiCă restrieţiile din dtooumenil:ele menţional{;e ar fi
valabile pentru toate perioadele ant eri oa re din istoria mporturilor ro
mân.o-turce, IB!tunci s-ar putea spune că ele îşi aveau punotu!l. de plecare in
aşa-zisele " Ca.piltulJaţiUJn i " ale ţări'lor ·române faţă de Imperiul otoman.

Analiza u nor documente arată că măsurile de 'l"estricţii au a-Iternat
cu dispoziţiunile 51pooia!le prin care supuş ii otomani erau prote1aţi in anu

mite

imprejurr-ări. Astfel, in 1 7 1 5 se porunceşte negustori,lor din Cimpu
lun.g, inclusiv turci, armeni etc., care aveau prăvălii, să achite lui beş
leagă cite 33 de bani pen.rtru grija acestuia de a 'Siplana conflictele de
acolo 58• Pe de altă parte, intr-un firman din 5-14 ianuarie 1745 (evl., Zi'

l-hidjge 1 1 57), cerindu-se desfiinţarea stăpînirilor din Ţara Românească
ale SUJJIDiilor otomani, sultanul Mahmud 1 poruncea to1n.Lşi ca "să nu fie
necăjiţi cei care au proprietăţi in 'rara R omânească şi

treburile lor'•

59•

oare

îşi văd de

Negustorii otom8111i construiau adeseori dlughene in diverse localităţi
de construcţii in vederea desfaoerii mărfurilor lor.
De asemenea, ei îniiinţau şi aşa-zisele " odăi " 60 pentru a înlesni procura
rea de oi şi vite spre a le transpor.ta apoi la Constant inopol sau în alte
se bucurau de libertaooa de a-şi
părţi. Numeroşi locuitori din Raiale
aduce vitele lor pe pămîntul Ţării Româneşti pentru păşunat, cu condi-

sau inchiriau astfel

55 Muzeul de istorie a Oraşului Bucureşti, doc. nr. 25, 446.
56 l;iftlik (rom. ciflic) - llll/OŞie, arendă, vilă (Cf. L. Şăineanu, Influenţa
orientală. . . , Bucureşti, 1900, voi. I I /P.2, p. 41).
57 D. A. Sturza, op. cit., voi. I, p. 142.
58 N. Iorga, op. cit., vol. V, p. 353 (doc. din 29 iunie 1 7 1 5) .
59 Bibl. "Chiril şi Metodie" - Sofia - R. P. Bulgaria,
Registru Cadiic
(Sidjill) Nr. 25 (VI), p. 135 (Arh. St. Buc., microJiilme dU!Pă doc. bc ddn
R. P. Bulgaria - Sofia şi traducere la Inst. de studii sud-est europene : Docu
mente turceşti privind istoria Romdniei, voi. I, - sub tipar).
60 Odaie (oda), - cazarmă, regiment, încăpere, cămară, adăpost pentru vite
(Cf. L. Şăinean u , op. cit., voi. II, P. 1, p. 274-275).
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ţia de a •achita Domniei dările cunoscute sub numele de "văclr.it",. "oie
rit" sau "·ierbărit" ş .a. 61.
Desligtur, cuanrttumul taxelliOr nu a foot ex:e�i in toate perioadele la
08II"e ne referim, dar perceperea diverselor dări de la supuşii otomani,
cînd · aceştia intrau in hotarele ţări•lor române cu oile şi cu vitele lor, a
avut o contilnruitate, aşa cum se poate deduce şi din documentele veacu
lui al :XVI-:Jea, in care se precizează tn mod sugestiv că acesta era un
"obicei vechi" chiar şi faţă de vremea in oare au fost scrise documentele

respective.
Reproducerea într-un firman din 1 560 a unui raport 1111 domnului
Moldovei către POiartă ne dă o imagilne mai concretă a acestei situaţii.
"Trimiţînd scrisoare - i se răspunde lui Alex. Lăpuşneanu - ai făcut
arz că d�i, din trecut şi pină aouma, se lua gorştină de la acei din ţările
mele bine păzite care işi ,treooaJu vi'bele peslte hata·rul Moldovei şi zeciu
ială (aşer) din TWc>libele celor care făceau semănături, .totuşi, în al.ipa de
faţă, multe persoane din satul numit Adjilar (?) şi din alte sate din apro
piere, precum şi din villai etul Dobrogea (Dobridja), aducîndu-şi vitele
tor şi :treaindu-'le ,peste hotaruJl iMOildiOIVei, nu daJU nimica" 62•
Sultanul Suleiman MagnilcU!l scria totodată voievodului că "ai tri
mis şi ilustra mea poruncă dată in trecut m această privinţă .. 63• Preci
zarea de .mai sus d emons trează că obiceiul era şi mai vechi faţă de anul
1 560, menţinindu-\')e mai departte şi priln firmanul amintit 64•
Din acelaşi document, ca şi din altele, observăm de asemenea, că tot
in a doua jumătate a veacului al �VI-lea unii dintre aocudtorii Raialelor
din jur veneau să facă ·arălburi şi semănături in diferite părţi ale ţărilor
române ou dreptul de a-şi ridica recoltele obţinute, achitfln.d î:nsă către
d omnie zeciuia11a ce se cuvenea miriei 65• Ln caz de neoonfonn are la
aceste reguli, domnii puteau să sesizeze Poarta, de unde se emiteau po
runci in sensul de- "a se proceda potrivit vechiJ.or porunci" 66, sau de "a
se respecta vechiul obicei in această pri:vinţă" 67 •
.
Pentru a ară'ta VIOOh'imea Ull'lbr astJfel de olblceiuri, n€ .putem r<C"feri şi
la solia lui Luca Cirja la regele Poloniei, prin anii 1 521-1523, deci tncă
lia inceputul secolului al !XVI-lea, cînd el declara că "turcii au voie să
pască oile lor, dar ei trebuie să dea domnului gorşcina" 68•
Dar interdicţiile erau severe în privinţa celor oare intrau irn ţări.le
române fără poruncă. Intr-un firman din 18 iuJie 1 559 (4 Şevval 966),
6 1 BibL Aoard. pach.
DLXXXI/doc. nr . 46, din evahir Djemazi Il, 1 156 � 1 1-20
aug. 1743, ş.a.
o2 Bibl. Acad., pach DLXXIX/doc. turc. n[". 40, din 25 Şa' ban 967 - 21 mai
1560.

63
64
6S

66

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, pach. DLXXXII

61
doc. turc. nr. 46, din evahîr Djemazi II, 1 156
(1 1-20 aug. 1743) ş.a
68 Cf. M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti de Ştefăniţă voievod (1517-1527), Iaşi, 1943, p. 549.
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confinnilnd primirea unei jalbe despre pătrunderea in Moldova a unor
persoane neidentificate, sultanul Suleiman Magnificul îi comunica lui

Despot Vodă că-i ceruse "să-i prindă şi, virindu-i in temniţă, să scrie şi să
dea de ştire cine anume sint ei" 69• Acelaşi lucr_u se spune şi intr-un alt
docum ent din 17 sept. 1 577 (4 Regeb 985), cu privire la tmii locuitori din
Raialele învecinate care intrau sub pretext de negoţ şi nu mai vroiau să
plece, :recurgînd chiar şi la căsătorii. De aceea, la protestele. lui Petru
Şchiopul, i se porunceşte : "să-i sfătuieşti straşnic pe cei de acest fel,
care se duc în partea aceea (in Moldova n .n.) sub prete xt de negoţ, ca să
plece fără întîrziere in ţinuturile lor". In schimb, sultanul SeiWm al II-lea
cerea ca negustorii să şadă, dar numai cit :aveau treburi de negoţ''. Cît
timp stăteau din ,trecut şi pînă acuma, tot atîta vreme să- i laşi să stea şi
de acum înJColo" - i se porunceşte domnului in acelaşi firman 70•

De aLtfel, de multe ori sultanii in�i încercau să asigure anumite
privilegii su puşil or lor prin dispoziţinmi speoilale. Astfel, intr-un firman
adresat voievoduJ:ui Moldovei Gaşpar Graţiani, sultanul Osman al II-lea
cerea ca "nimeni să nu se amestece şi să nu 1aducă vreo pagubă vieţii şi
bunurilor acelora dintre locuitorii ţărilor mele bine păzite care, mergind
aoolo, oullltfirvă .pămiîn1 (rendjberlik), aşa [ncitt ei să fie l iniştiţi " 71 •
De aceea nu este întîmplător faptul că cei care infiinţau "odaile",
,,cişle" sau ,,cifLicUJI"i", incepe31U dlupă o vreme să le cons ide re drept pro
prietăţi ale lor, extinzindu-şi stăpîruirea şi asupra tertmUJI"ilor învecinate 72 •
Eli refurzalll să aJohite şi dările cu�nite, în ciuda r�tatelor pof!und de
.
a se respecta "obiceiu l pămîntului (adet-i - belde)" 73•

Lntilnim in documente şi o se rie de alte caz uri , cind SJUpuşii otomani
exerdbau anumite dreptruri cat'laoteristice celor de proprie-tate deplină.
Incă în 1 560 sultanul Suleiman Magnificul poruncea voievodului Ţării
Româneşti, Pffilru II cel Tânăr să iruventarieze şi să tr.im.iiă la PoaTtă
"moştenm:le şi lucrurile rămase de la ceata rn.egustori�or sau de la alţi
musulmani care mor acolo", trecind în defter sumele obţlinute şi din
vînzarea viltelor sau oiJor '8ICeSit10ra 74• Dooumentu� amintit nu este însă

suficient de clar pell!tru a purea determina de ce fel de moşteniri pro
priu-zise era vorba. Nici porunca adresată voievoduluă Alexandru cel

Rău, prin care se cerea acestuia să restituie toaJbe "proprietăţile" apar
ţinînd ienicerHor şi altor categorii

de

ostaşi

decedaţi

în Ţara Româ-

69 Baş bakanlik Arşivi - Istanbul-Turcia, Mii.himme Defteri (Condici de
afaceri importante), N r. 3, doc. nr. 130 (vezi şi Arh. St. Buc. - M icrof. - Turcia
- 1966, roia 15).
70 Ibidem, nr. 31, doc. nr. 579 (Arh. St. Buc. - Microf. Turcia - 1966, roia 15) .
71 Arh. St. Buc. - microfilm după doc. turc. din R. P. Bulgaria - vezi şi
trad. la Inst. de studii sud-est europene, (Documente turceşti privind istoria Romd
niei - Voi. 1 - sub tipar).
72 Bibl. Acad. R.S.R., Pach. DLXXXI - doc turc. nr. 41, din 24 iunie - 3
iulie 1733 (evasît Muharrem 1 146).
73 Expresie des folosită în d ocumentele turceşti (Cf. de ex. Bîbl. Acad. R.S.R.,
Pach. DLXXX I / doc. turc. n;r. 46, ddn evahi.r Djemazi II, (1156= 1 1-20 aug. 1743).
74 Cf. Blbl. Acad . , Pach , DLXXIX/ doc. turc. nr. 37, din 7 mai 1560 (11
Şa' ban 961 ).
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nrească 75, nu e�S�te explici't, aceasta referinidru-se probabil mai muJot l a
,,bulliWi mobile şi îmbrăcăminte" 76, după cum se amtă [n cuprins.
Aşa cum r ezultă din unele docume!l1te, de muJ.te ori voăevozii î n şişi
sau locu.iltori i Principatelor îngăduiau din anumite motive înfiinţarea
unor odai, cîşle ş . a . pe teritoriul Moldovei sau al Ţării Rom�neşti. Docu
mentele cu acest ca r acter par să fie mai edificatoare in privinţa pos ibili
tăţilor pe care le găseau s upuşii ootomani de a intra in stăpî n irea l.lll<Yr cate
gorii de proprie tă ţ i imobile in cuprinsul ţăvilor române, fie cu aprobări
dom�tti, fie prin tranzacţii d:irecte cu băştinaşii. Astfel, intr-un document
din 28 iulie 1 669, Antoni e vodă, dăruind postelniouJ.ui Radu Dude s cu un
loc de casă, in Bucureşti , din locu ril e domneşti, arăta în acelaşi timp că
"acest loc de casă a fos t a lui Salam 77 ooauş, oumpărat cu milă dom
nească" 78• Cu pri!lej ul întocmirii achvlui de hotărnicie· a acestei danii,
citeva zile mad tirzi u (1 aug. 1 669) , "judeţii" oraşUJlui Bucl.lli'eşti declarau
că locuJ de casă fusese "cumpărat de Aslan Ceauşul de la Oulea Sirbu l
î ncă pe vremea răposatului Matei Vodă" 79 • De fapt, asemenea vînzări
şi cumpărări parti culare au continUJat şi în veacul al XVIII-lea. Astfel,
la 26 oct. 1 740 Mar,i:a Greooa vinde lui Ibrahim ,,O dabaş " o casă in maha
laua Bălăceanului din Bucure-şti, vinzarea :tădndru-se "de bunăvoie" 86, ia r
într-un alt document din 22 sept. 1 755, cu priviJejul cumpărării unui loc
de oasă de un oarecare Nălban Mehmet Başa, fostul p.roprie.taT, Simion,
căpitan de seimeni, şi soţia sa declarau că "am vîndut-o "dă a noastră bună
voie, nesiliţi de nimeni, şi ou ştirea tuturor veclinilor" 8 1 • Din punctul de
vedere al posibili-tăţii transmiteri i acestor p rQPrietăţJi urmafiilor direcţi şi
oolateraLi a:i supuşilor otomani, o importanţă doosebi,tă prezintă şi UTarea
făcută de vî nzători lui Mehmed şi "oadînei " sale ca ,,să o stăpînească dum
•
nea lor cu bl.lllă pace , să le fie moşie stătătoare şi neamulu i dumnealor" a2
Toleranţa locuitorilor s-a manifestat puternic şi i n privinţa arendărilor
de difetrilte bunuri. .Asltlfel, de la 1 marti e 1 727 p osed ăm actul de tranza cţi e
dintre un băcan dlin Buou.reş'ti şi " Mola Ahmet", pentru inchiri erea de
către acesta din urmă a unei "prăvăHi cu casă de şe'Z'Ut", fără ca actul
inchirierii să se poată transforma intr-o vinzare - cumpărare 6l. Cu zece
ani mai ti rzi u , respectiv in 1 737, într-un act de vinzare, Costandin
Postelnioul preciza totoclaJtă că "într-un vad lilast e şi moara făcută de un
75 Aurel Decei, Quelques documents turcs concernant la Valachie au XVI-e
siecle, în Akten des vierund.zwanzigsten Internationalen Orientalisten Kongress,
Munchen, 1957 ; Wiesbaden, 1959, p. 392, doc. din anul 1001 H. (8 oct. 1592 - 26

sept. 1593).
76 Ibidem.
77 In alt document Aslan ceauş, in loc de Salam (corect : Seleam) ceauş care
înseamnă şi "ceauş de ceremonie" (G. Potra, op. cit., p. 145).
78 George Potra, op. cit., p. 144.
79 Este vorba de Matei Basarab (Ibidem, p. 145).
80 G. Potra, op. cit., p. 360-361.
8 1 Ibidem, p. 429.
82

I bidem.

8 3 Ibidem,

p.

316.
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Hagi-Mustalfa Giurgiuveanu (din Giurgiu), ·avînd eu această tocme ală
acest ture, ca să-mi dea chiria vaiduJ:ui, pentru că şi-a făcut moară 84•
Tohmanţa locuitorilor sau poruncile de favorizare a supuşilor oto
mani er�u insă u.rmart:.e adeseori şi de ja1be priln care se cerea dă.rimarea
"odăHor" şi "clşlelor" din Ţara Românească şi Moldova, motivîndu-se
aceasta prin limirtlarea posibilităţilor de s trîngere a haraciu1ui datora t
Porţii. Aşa se explică existenţa repetatel or fiTmane pentru dărîmarea
unor astfel de ·construcţii.
Poruncile illlterne şi externe de interdicţie vizau reducerea şi chiar
desf!iJinţlarea dileritelor categol'lii de proprietăţi ale s upuşilor otom·ani în
Principate. Astfel, referindu-se la încălcările serhatliilor care, s ub motivul
libertăţii pă.şul1J8tului şi agriculturii, nu numai că îşi oonst:ruiseră cişle
sau ciflicuri, dar refuzau totodată să plătească şi dările obişnuite, în:tr-u.n
firman din 1 733 (1 146 H.), adresat domnului Ţării Româneşti, Grigore
II Ghi(!a, se fac referi ri la por unci da>te şi mai înlainte ca " să fie dărî
mate cîşlele înfiinţate de ei" şi că "au fost sfătrudţi drastic să nru mai
construiască acolo cîşle, de azi încolo" �5• Izvoarele nJar'IBiti.ve interne
amintesc de exis tenţa unor •as emenea fi:nn.ane şi la începutul veacului
al XVIII-lea. "Anonimul B rincovenesc " vorbeşte, de pildă, de sosirea
unei porunci către Constant:Îill Brlncoveanu" ca să spargă odăHe turceşti,
cite sînt pe pămi:ntul ţării" 86• Intr-adevăr, venind capugibaşi Ali aga,
a10e.as ta, împreună ou o seamă de bolieri, "aru pulS de au stricat - după
cum precizeaz ă Cronica - toate hodăHe (odăile), atît de prin ţinutul
Brtilei, cit şi după toată marginea , cite au fostJu pînă la Diiu "(adicli
Vidtn)" 87• Avem şi documente oare i dentifică şi. re5tJabilesc vechile hotare
ale Ţă,r ii Româneşti sau Moldove i 88•
Adeseori, poruncile de interdicţie ex olud eau însă cîşlele înhlnţlate cu
învoirea domnilor sau a loou itori·lor băştinaşi. "Potrivit ilrustre lor mele
porunci - se sp une d e pi ld ă într-un firman di n 1742 (1155 H.) - să fie
d ărimate cişlelle 100111Struite de aîţiva an.i îniOOiaiOe fără voie, în a:fară de
clşlele infiinţate la început prin îngăduinţ.a \,·oievozHor Ţării Româneşti" 89•
Atrag atenţia şi T'ef'€1I'firHe Olllprinse in acelaşi !irn1an cu privire la pomnci
similare date şi cu ·un deceniu mai inainte.
· Cu toate măsurile severe de limitare şi chiar de des:fiiin1Ja,re a cîşle
lor, se făceau, totuşi excepţii în"această privinţă pînă şi in a doua jumătate
a veaculUJi ·al !XVIII-lea, dJar în aces·te conddţii ele depind. eau mai mult de
oonsimţjămîntul dom nilo r faţă de cererile unor demnitari otomani din
cu

84 N. Iorga, op. cit., voi. V, p. 492.
Bibl. Acad. pach. DLXXXII doc. turc. nr. 41, din 24 iunie - 3 iulie
1733 = evasit Muharrem 1146).
86 Cronicari· munteni, (ed. M. Gregorian), Bucureşti, 1961, voi. I I , p. 154.
'7 Ibidem.
88 Un docume t privitor la vechile hotare ale Ţării Româneşti se păstrează
�
la Başbakanltk Arşavi din Istanbul - Turcia, Fond. MUhimme Deferi, nr. 102, doc.
nr: 348, din evall Rebi 1 1103 (22 noiembrie - 1 dec. 1691) - Arh. St. Buc. Mtcrof. - Turcia - Rola 41.
89 Bibl. Acad. R.S.R. pach. DLXXXI/ doc. turc. nr. 45, din 16-25 mai 1974
< = evastt Rebi 1 1155).
85

·
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Raialele învecinate şi aveau un caracter temporar, limitat 90• De precizat
însă că învoirile de acest fel nu mai constituie o regtlllă , aşa cum fusese
în trecut.

In veaoul 8il :XVIII-lea, atît dooumentele emise de la Poartă cit şi
ce in ce mai ca>tegoriloe .în pri<vinţa limitării posibili
tăţilor de stăpînire de proprietăţi, ca ciflicuri, cîşle etc., de către supuşii
otomani musulmani recurgîndu-se adeseori ch�ar şi la anuLarea tranzac
ţiilor încheiate sub diferite fo rme .
O serie de documente cupri nse in Condica de portlll1ai a lui Constan
tin Mavrocordat, dintre anii 1741-1742. înrvederează eforturi�e de a
lichida motivele de legătură ale sUJpuşilor otomani cu locuitorii Moldo
vei. "A se scoate un turc din odaia şi prisaca ce şi-a făcut, care să se şi
strice" glăsuieşte o poruncă 9 \ in timp ce alta cere anuJJa:rea contractu
lui incheiat cu un turc care luase in arendă o ba!1tă a Mitropoliei din
Galaţi 92• La fel şi in cazul vadului închiriat inainte de anul 1737 de
Constantjin Pootelnircul pentru ca Hagi MuSitJaifa Giurg.iuveOOJU să con
struiască acolo o moară, vînzătol'IUI vadului dădea voie cumpărătorului
Iordache Vils·ttiler, "să-1 scoaţă den moară pe tune(( 93•
Pe de raită · parte, pentru tUTCii brăileni aşezaţi 1a Focşani , se
porunceşte "ca să strice toate dughenile şi . . . să poftească cu mare tărie
oa să nu se falcă iarmaroc 94• De asemenea, aJUZindru-se d�re cumpă
rarea uneli moşii, d� Ja nişte călugări, d� către un ture cu nrumele de
Chiurd (Kiird) - Osman, domnul fanariot Constantin Mavrooordat îşi
reafirrnă dispoziţiunile sale anterioare, arătînd că "porunca noastră nu
iaste ca să vînză ei moşii la turci" 95 • El. dispune ca, în cazul efectuă rii
tranzacţiei, moşia să fie luată "pe seama d omnească iar la turcul acela
să meargă ceauş să-i aprindă cişla, şi pe dinsUil să-1 ridlice de aoolo" �6•
La fel şi in cazul altor turci se cere ca ceauşul "să strice odăile şi să le
risipească" 97• Aceste dispoziţiuni inoludeau şi pe dive�ii ldemnitari
turci sau tă·tari oare aveau asemenea stăpîniri în MoldoVJa a100lei epoci 98•

cede in!ber:ne sffnt din

De aJ.tfel, cronicarii apreciază eforturile lui C01l511antlin Mavrocordat
pentru "silinţa ce aru făcut de au scos turdiii din ţ!ară, cari se lăţise prin
toată ţlaira . . . " "·
·

In cadrul poruncilor de interdicţrlie, o semnificaţie deosebită . pre
zintă şi firmanele referitoare la oprirea arăturilor de către supuşii oto
mană de prin Raiailele î nvecinate. Astfel, s1lalrostele de Cernăuţi aduce

VI,

Blbl. Acad. R.S.R., Mss. Orienal nr. 25 (doc. nr. 45) ; N. Iorga, op. cit., voi.
213.
9t N. Iorga, op. cit., voi. VI, p. 212 (doc. nr. 30, din 1742).
92 Ibidem, voi. VI, p. 231 (doc. nr. 179, din 1742).
93 Ibidem, voi. V, p. 492.
94 Ibidem, vol. VI, p. 244 (doc. nr. 300 , din 1742).
95 Ibidem, p. 289.
90

p.

96

Ibidem.
,., Ibidem, p. 291 (doc. nr. 583, din 1742).
98 Ibidem, p. 291 (doc. nr. 584, din 1742).
" M. Kogălniceanu, Cronicile României sau Letopiseţele, Bucureşti, vol.

1874, p. 185.
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la ounaşti!Thţă primirea ciia"ţiJor domn eşti ca "să nu-i lase pe tur'Ci ou
plugurile să are în Moldov a, ci să fie margine poprită" 100•
Nici IDQ1'1iile zălog:ite pentru diverse datorii faţă de turci n u erau
excepbabe, 'ceriruc:Lu-se să se pună capă t aJOeStluii sis'l:em de subo.rdonoa·re.
Astfel! in 1 750, prin unele porunci iillterne se cerea oa "cei oe-şi vor fi
dat m011ie sub stăpînirea turcilor, să dea bani ce vor fi datori şi să ia
moşia de sub stăpînirea turcilor" 101 •
De remaroat că interdicţiile se refereau acum şi la tranzacţiile cu
c aracter temporar, cu m erau de pi ldă arendările, oare au constitui t una
din căile obiş n uite de cultivare a pămîntW"'.i�or din ţările române de
către supuşii otomani. Astfel, în urma unui firman "cu mare tărie ca
să lipsească turcii cu totul cu stăpî nirea din pămîntul ţării", domnul
Ţării Româ neşti , Scarlat Ghica, dăduse şi el în 1 7 6 0 poru11iCi ca "toţi
pămîntenii ori boiari, ori m ănăs tiri , ori ţărani sau ori cine ar fi , care
vor avea moşii date sub stăpînirea tu rci lor , să şi le răscumpere, cu în
toarcere de bani, să nu r ămî i e moşie sub stăpînire de turci, şi care nu
vor avea bani să i se vînză moşia, şi, orice va avea, să se dea bani turcilor,
celor ce vor fi ţiind moşiile, să l i psească turcii cu totul din moşii 102•

In legătu ră cu aducerea la îndeplinire a unor as emenea porunci este
suficient să amintim de caz u l unui oarecare T oma Poenarul care, aşa cu m
glăsUJieşte documentul, "ş-au fost vindut moşia cu arend ă la Suleiman Paşa
Divanul (din Vidin)", dar în 1 76 0 , fiind constrîns de auto rităţile interne să
restituie ba.nli.i, el nu pUJtus e să-i achite, încît IDQ1'1ia ou pricina f usese
scoasă l a mezat 103 •

In privinţa posibilităţilor supuşilor otomani de a poseda şi alte oa.te
gorii de bunuri imobil.iare în Moldova şi Ţara R om ânească , documentele
lui Mavrocordat fac unele precizări şi in acest sens. Am�ntîndu-se , de
pildă, de pretenţJiHe unui turc asupra u n ei case din Trotuş, care îi apar
ţinea lui Hava:ru Comisul, se porun<:eşte s-o stăpînească acesta din urmă
ncă turcii casă şi aşezare in Moldova n-au" 104•
Nu aceeaşi severitate se arăta însă şi faţă de supuşii otomani de altă
credinţă decî t cea isl:am:i1că. Aistfel , la ceren�.a unor evrei din Raiaua Hoti
nulud de a-şi construi o casă pe locul domnesc şi de a nu fi amestecaţi
în cislă au tirgoveţii, R ad u vei Spătarul pri meşte poruncă pe ntru ca
aceştia "despre tot să 'aibă a se apăra " 105 •

In conoluzie, d-reptul de proprietate al supuşilor otomani in Mol
dova şi Ţaoo Româ nească s-.a manifestat in forme variate în ve ac uriilc
XV-XVIII, în funcţie de apartenenţa sau neaparterrenţa la religia isla

mică a cellor �:n oauză, ca şi de to'leranţa S CIIU de i ntr.ansigenţJa domn ilor
şi locuitorilor din ţările române 106•

10o N. Iorga, op. cit., voi . VI, p. 303-304.
1 0 1 Ibidem, V, p. 328 (doc. din 1758).
102 Ibidem, VI, p. 495 .
103 N. Iorga, Ibidem, voi. V, p. 327.
104 Ibidem.
105 N . Iorga, Ibidem, vol. V I , p. 353.
106 Ibidem, p. 38 1.
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A:rua:liza evoluţiei acestei probleme invederează faptul că supuşii
otoma ni m usulmani nu au avut în veacurile XV-XVIII nn drept inali
enabil de proprietate in ţările române, prohibiţia manifestîru:lu-se cu m ai
multă hotărîre îndeosebi în priV'i.nţa pămî n tului . Dar irn cadrul interd ic
ţiei in principiu se surprind şi anumite excepţii, care capătă treptat un
caracter tot mai frecvent prin găsdTea unor m ij loace din ce în ce mai
variate pentru reahlzarea unor stăpindri cu trăsătruri specifice proprti.etă
ţilor adevăl'ate.

La aceasta au contribuit atît politica de apărare a intereselor supu
şilor otomani de căt re Poartă, în anum ite împrej urări, cît şi s tatamici 
rea unor legături d irecte între "raialele" din ţiiliUturille î nvecinate şi
t·ocuitorii ţărilor nomâ:rue, inclusiv d omni i oare se stJJocedau în cele dooă
Principate. Tendinţla genei"ală 'a fost însă ·aceea de a-i deposed a pe
supuşi i otomani de astfel de prop rietăţi , acest :lienomen manifestindu-se
deopotrivă atît în primele ·perioade ale stăpînirii turceşti dt şi mai
tirziu, pe măsura consolidări i forţelor sociale interne oal"e se afirmau
din ce în ce în apărarea intereselor lor proprii .

Reconstituirea principi:i!lor regimul u i de proprietate � SIUrpuşilor
otomani in Principate oonfirmă clauz·ele cuprinse in hatrşeriiurile de
privilegii din 1 7 7 4, care au constituit, în condiţliile istorice rinternaţio
nale de atunci, si ntezele mai sistemati zate ale unor aşezăminte sau regu
lamente numite nizam - uri, SJtatornicite în veacurile anterioare , privind
condiţiile de intrare, de şedere, de comerţ, etc. ale s upuşhlor otoman i in
Moldova sau Ţara Românească.

SUR LE DROIT DE PROPRIETE DES SUJETS OTTOMANS DANS
LA MOLDAVIE ET LA VALACHIE ENTRE LES
XV-EME ET XVIII-EME SIECLES
Res u me
Le statut juridique des sujets ottomans des pays roumains a eu un important
rOle dans le cadre des rapports roumaino-ottomans. Ce statut etait lie â !'auto
nomie des Principautes roumaines garantie par l'Empire Ottoman ainsi qu'au re
gime special des sujets ottomans de religion islamique, bien different de ceux de
religion chretienne .
En cas que, par diverses voies, les Turcs prenaient en possesion des biens
meubles, les Volvodes rownains s'empressaient a les racheter. De plus, les Rou·
mains exer<;aient des pressions sur les Turcs pour vendre leur biens immeubles
aux autochtones. Quelques fois on luttait pO'llr annuler les actes de vente.
Les Roumadns convertis â l'isla misme et absents du pays pouvai en t suivre
leurs biens mais ne pouvaient pas les utiliser person nel lement. C'est pourquoi ils
eta.i.ent ob Li ges â les vendre ou â les donner, car conformement â la t r ad ition les
Turcs n 'ava l ent pas le drolt de poss e der des biens immeubles ou de se fixer de
[initivemen t dans nos pays.
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