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Hatalom	a	falak	mögött

A válide szultána és a hárem intézményéről  
az újabb angol szakirodalom tükrében

i.	BevezeTés

a	Xiii.	század	végétől	a	Xvii.	század	elejéig	az	ottomán	trón	betöltésé-
nek	joga	14	generáción	keresztül,	a	folytonosságon	alapulva	apáról	fiúra	
öröklődött.	az	éppen	uralkodó	szultán	dolga	 így	nem	csupán	az	volt,	
hogy	 a	 fiai	 ambícióitól	 önmagát	 megvédje,	 hanem	 az	 is,	 hogy	 a	 váro-
mányos	 túlélését	—	akár	a	 testvéreivel	 szemben[1]	—	biztosítsa,	 sőt	 fiai	
politikai	karrierjét	egyengesse.[2]	a	trónért	való	rivalizálás	sokszor	odáig	
fajult,	 hogy	 a	 szultánt	 még	 fiai	 uralkodásra	 érettségének	 elérése	 előtt	
„eltették	láb	alól”	és	nagykorú	trónörökös	hiányában	a	szeniorátus	örök-
lési	elvének	megfelelően	a	trón	várományosa	címért	idősebb	testvérek,	
vagy	unokatestvérek	harcoltak.	a	karizmatikus	apa-fiú	kapcsolat	tehát,	
mely	évszázadokig	jellemezte	a	trónöröklés	kérdését,	lassan	elveszítette	
a	 jelentőségét.	 ehelyett	 az	 anya-fiú	 kapcsolat	 vált	 olyan	 meghatározó	
kapoccsá,	melynek	egyrészről	a	fiúra	nézve	lettek	politikai	következmé-
nyei,	másrészről	az	addig	nyilvánosságtól	elzárt	anya	nyilvánosan	elis-
mert	és	celebrált	birodalmi	szimbólummá	vált.	

a	szultáni	palota	jelentősége	így	nem	csupán	azért	nőtt	meg,	mert	itt	
volt	a	hatalom,	a	szultán	központja,	hanem	mert	itt	élt	az	egyre	nagyobb	
hatalomra	szert	tevő	válide szultána,	azaz	a	„szultán	anyja”,	vagy	a	„szul-
tán	nagyasszony”	is,	akinek	státusza	egyre	erősebb	lett,	megjelölése	pedig	
hivatalos	rangként	funkcionált.	a	hatalmas	politikai	befolyásra	szert	tevő	
válide szultána	olyannyira	független	tekintéllyé	vált,	hogy	alkalmanként	
akár	 fiával,	 a	 szultánnal	 is	 ellentétes	 véleményre	 helyezkedhetett	 egy-
egy	 politikai	 kérdésben,	 emellett	 képes	 volt	 önmagában	 reprezentálni	
az	egész	dinasztiát.	krízishelyzetben	pedig,	mint	a	dinasztia	legidősebb	
tagja,	 az	 államigazgatásba	 ékelődött	 autonóm	 hatalomként	 felhatalma-
zást	kapott	akár	a	szultán	nevében	történő	nyilatkozattételre	is.	

[1]		a	hagyomány	szerint	szelim	szultán	perzsia	elfoglalása	után	(1514)	minden	fiát	kivé-
geztette	annak	érdekében,	hogy	szulejmán	kerüljön	a	trónra.	
[2]		peirce,	1993,	229.
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a	hárem	i.	szulejmán	uralkodása	után	jelentős	változáson	esett	keresztül.
Tanulmányomban	a	válide szultána	intézményét,	annak	kialakulását	és	változá-

sait	vizsgálom	meg	mind	jogi,	mind	politikai	szempontból,	kitérőket	téve	a	szultáni	
palota	jelentős	nőtagjainak	politikai	életben	betöltött	szerepére	vonatkozóan	is.

ii.	a	Hárem/Harim	megíTéléséről

a	 szent	 korán	 tiszteletet	 és	 megbecsülést	 követel	 a	 nőknek,	 és	 számos	 olyan	
intézkedést	rendelt	el,	amely	javított	a	nők	korábbi	helyzetén,	és	boldogabbá	tette	
a	nők	életét.	mohamed	próféta	megtiltotta	a	nőkkel	szembeni	erőszakot,	és	taní-
tásaival	olyan,	nőkkel	kapcsolatos	 jogokat	 fogadtatott	 el,	 amelyek	a	keresztény	
európában	csak	évszázadokkal	később	jelentek	meg.	e	jogok	közé	sorolhatjuk	pl.	
a	nők	tanuláshoz,	saját	tulajdonhoz,	váláshoz	és	a	kényszerházasság	visszautasí-
tásához	való	jogát.	

az	 iszlám	 tanításai	kiemelik	az	anyaság	kiemelkedő	helyzetét	 és	 szentségét.	
a	korán	kifejti	az	anya	fáradozásának	és	erőfeszítésének	értékét	is:	„s	parancsot	
adtunk	az	embernek	a	szüleivel	kapcsolatban	—	az	anyja	hordta	ki	őt	gyengeséget	
gyengeségre	 [szenvedvén]	és	két	 év	alatt	 történik	meg	az	elválasztása	—	legyél	
hálás	nekem	és	a	szüleidnek!”[3]	mohamed	próféta	egy	hagyományban	azt	mondta:	
„a	paradicsom	az	anyák	lábánál	van”.	Hogy	mit	jelent	ez,	erre	példának	egy	anek-
dotát	 idézek:	 egy	 ember	 egyszer	 megkérdezte	 mohamed	 prófétát,	 hogy	 kit	 kell	
legjobban	 tisztelnie.	 a	 próféta	 azt	 felelte:	 „Az édesanyádat.”	 és	 kit	 kell	 őutána?	
—	kérdezte	az	ember.	a	próféta	megint	azt	 felelte:	„Az édesanyádat”.	és	őutána	
kit	kell?	—	kérdezte	a	 férfi.	a	próféta	harmadszor	 is	azt	 felelte:	„Az édesanyád.”		
és	őutána	kit	kell?”—	kérdezte	a	férfi.	a	próféta	azt	válaszolta:	„Az édesapádat.”

ehhez	képest	az	iszlám	hárem	intézményét	a	nyugati	képzelet	évszázadok	óta	
mítoszokkal	szőtte	körbe.	a	keleti	szexualitás	és	érzékiség	prizmáján	keresztül	
sokáig	azt	hittük	az	intézmény	nem	több	mint	szexuális	hozzáférési	lehetőség	a	
szultán	és	a	trón	várományosai	számára,	és	mint	ilyen,	sokszor	érte	az	erkölcs-
telenség	 vádja.	 emellett	 a	 keleti	 despotizmus	 szimbólumává	 is	 vált	 mely,	 mint	
elnyomó	intézmény,	megfosztotta	a	nőket	minden	hatalomtól.[4]

ez	a	napjainkig	népszerű	orientalisztikai	felfogás	azonban	mind	történettudo-
mányi,	mind	jogi-politológia	szempontból	alapos	felülvizsgálatra	szorul.	először	
is,	a	szó	hárem/harim,	saját	korában	nem	a	szexuális	örömök	házára	utalt.	sokkal	
inkább	egy	háztartás	női	tagjaira,	vagy	még	inkább	egy	elkülönített	épületre,	ahol	
a	háztartáshoz	tartozó	nők	együtt	éltek.[5]	magában	foglalta	tehát	nem	csupán	a		
	

[3]		korán	31:	14.
[4]		ahmed,	1982,	524.
[5]	 	 suad,	 2012,	 http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedia-of-women-and-
islamiccultures/space-harem-Com_0283
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feleségeket,	hanem	az	ágyasokat,	anyát,	nővért,	nagynénit	és	egyéb	női	rokonokat	
is.	a	hárem	tehát	nem	kizárólag	szexuális	célból	szegregált	női	szekciót	jelentett	
a	háztartáson	belül.	sokkal	inkább	a	háztartáson	kívüli	férfiaktól	való	érintetlen-
ségre	utalt.	a	hárem	szó	arab	gyökere	a	h-r-m	egyfajta	tilalomra,	tabura	utal,	mely	
a	hely,	a	közösség	és	a	háztartás	szentségét,	kívülálló	számára	sérthetetlenségét	
jelzi.	ebben	a	megközelítésben	tehát	a	hárem	nem	csupán	tér,	hanem	intézmény	
is	volt,	a	szultáni	háztartás	női	rokonok	által	lakott	része,	melyhez	feleségek	és	
ágyasok,	valamint	a	kisegítő	és	adminisztratív	személyzet	is	csatlakozott.	

Ha	 azonban	 i.	 szulejmán	 uralkodását	 követően	 megvizsgáljuk	 a	 Topkapi	
Hárem	lakóit,	azt	láthatjuk,	hogy	a	nők	csak	egy	részét	képezték	az	ott	élőknek.	
Jelentős	számban	éltek	fiatal	fiúk,	hercegek,	eunuchok	és	maga	a	szultán,	mely	
egy	erősen	 tagolt	 intézményt	eredményezett.[6]	leslie	pierce	politológus	szerint	
a	 női	 hatalomkoncentráció	 annak	 volt	 köszönhető,	 hogy	 a	 szultán	 a	 palotához	
kötött	 uralkodó	 volt,	 a	 birodalom	 kormányzását	 pedig	 provinciánként	 a	 herce-
gek	látták	el,	akik	nem	éltek	a	fővárosban.	vidéken	tartózkodtak	anyjukkal,	aki	
végig	kíséretként	követte	őket	a	provincia	és	az	esetleges	fővárosi	meghallgatások	
közötti	utakon.	mindez	idő	alatt	a	régi	palotában,[7]	majd	a	Topkapi	Háremben	
élt	a	hárem	és	a	szultán,	az	előbbiek	pedig	a	szultáni	kormányzási	központhoz	
történő	közelségük	okán	egyre	nagyobb	politikai	hatalomra	tettek	szert	és	ezt	a	
hárem	falain	kívül	is	gyakorolták.	i.	szulejmán	uralkodását	követően	azonban	ez	
a	helyzet	megváltozott.	a	 szultán	egyre	 inkább	bele	 akart	 szólni	 a	 trónöröklés	
kérdésébe	és	az	általa	nem	kedvelt	várományosokat	a	palotában	a	hárem	melletti	
épületben,	elkülönítetten	tartotta.	

az	oszmán	női	 szegregáció	egyik	 legmaradandóbb	képe	 tehát	 az	európaiak	
számára	 egyet	 jelentett	 a	 háremmel.	 az	 egzotikus	 és	 egyben	 erotikus	 európai	
rögeszme	figyelmen	kívül	hagyta	a	sokkal	bonyolultabb	és	rendkívül	fontos	politi-
kai	szerepet	betöltő	intézményt.	leslie	peirce,	a	The Imperial Harem	(1993)	könyv	
szerzője	(mely	véleményem	szerint	az	egyik	legnagyobb	áttekintését	nyújtja	az	
intézmény	premodern	korszakának)	megtámadta	ennek	a	hagyományos,	passzív	
és	tehetetlennek	ismert	intézménynek	a	képét.	

az	ottomán	nők	jog	és	cselekvőképes	jogalanynak	számítottak	pubertáskoruk	
elérésétől.	ehhez	az	iszlám	jog	és	hagyomány	számukra	meghatározott	jogokat	
biztosított.	Jogukban	állt	a	tulajdonukat	képező	ingatlant	ellenőrizni,	sem	apjuk,	
sem	 férjük	 nem	 rendelkezhetett	 vagyonukról	 belegyezésük	 nélkül.	 a	 kádinál	
panasszal	 élhettek	 és	 keresetindítási	 joggal	 is	 rendelkeztek.	 általánosságban	
elmondható,	hogy	minden	társadalmi	szinten,	vidéken	és	a	városokban	egyaránt	
saját	érdekeik	megvédése	érdekében	igénybe	vehették	az	igazságszolgáltatást,	és	
bírósághoz	fordulhattak.	eric	dursteler	kutatásai	szerint	a	legtöbb	esetben	tulaj-
donjogi	kérdésekben	fordultak	bírósághoz,	melynek	során	a	bírák	helyt	adhattak	

[6]		peirce,	1993,	119.	
[7]		i.	szulejmán	uralkodása	alatt.
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a	nők	által	benyújtott	kereseti	kérelmekben	foglaltaknak.[8]	Figyelemre	méltó	az	
is,	hogy	sok	esetben	nem	muszlim	ottomán	női	állampolgár	is	fordult	a	kádihoz	
éppen	azért,	mert	a	bírák	nemtől	függetlenül,	pártatlanul	bíráskodtak	az	iszlám	
jog	szabályai	szerint.	a	Xvii.	század	elejétől	pedig	nők	és	férfiak	egyaránt	közvet-
lenül	fordulhattak	a	birodalmi	díványhoz	jogszolgáltatásért.[9]

eric	dursteler	szerint	a	Xviii.	században	létrehozott	közhasznú	alapítványok	
awqaf (többes	száma	„waqf”	jámbor,	jótékonysági	intézmények)	20	és	30	száza-
lékát	a	hárem	tagjai	hozták	létre,	melyek	elsősorban	iskolák,	kórházak,	fürdők,	
szökőkutak,	népkonyhák,	hotelek	és	mecsetek	voltak.	különösen	aktív	szerepet	
vállaltak	 közhasznú	 alapítványok	 finanszírozásában	 is,	 szerte	 a	 birodalomban,	
melyhez	a	szultán	bőséges	anyagi	forrást	biztosított.	

a	karitatív	tevékenység	mellett	jelentős	szerepet	vállaltak	a	török	gazdaságban	
is.	Jelentős	földtulajdonnal	rendelkeztek,	néhányan	közülük	katonai	hűbéreseket	
is	tartottak.	Örökölhettek	és	rendelkezhettek	vagyonukkal.	a	korabeli	levelezések	
szerint	magas	honoráriumuk	miatt	folyamatosan	üzleti	partnerei	voltak	a	külön-
böző	pénzszolgáltatást	végzőknek,	így	a	hitelt	nyújtóknak	is.[10]

iii.	szulTána,	Haseki,	válide

a	szultáni	nők,	azaz	anyák,	hitvesek	és	ágyasok	a	hárem	legbefolyásosabb	asszo-
nyai	 lettek.[11]	 a	 szulejmán	 szultán	 korát	 megelőző	 korszak	 legmeghatározóbb	
politikai	kapcsolata	a	trónörökös	herceg	és	az	anyja	közötti	kapcsolat	volt.	ez	a	
dinasztiát	jellemző	alapvető	kapcsolat	a	későbbiekben,	azaz	a	Xvi.	században	is,	
néhány	változtatással	ugyan,	de	megmaradt.	a	változtatás	más	jelentéstartalmat	
és	egy	új	fogalom,	a	haseki	bevezetését	jelentette.	

a	haseki	és	a	szultána	kifejezések	egy	bizonyos	rangot	 jelentettek,	amelyek	
a	 szultán	 női	 családtagjaira,	 illetve	 asszonyaira	 vonatkoztak.	 a	 haseki	 (jelen-
tése	kizárólagosan	a	szultánhoz	tartozó)	megnevezést	akkor	használták,	ha	egy	
rabszolga	vagy	ágyas	fiúgyermeket	szült	a	szultánnak	vagy	a	hercegnek.	a	fiúgyer-
mekek	születése	nagyon	fontos	volt	a	dinasztia	fennmaradása	érdekében,	ezért	a	
nők	mindig	abban	reménykedtek,	hogy	fiú	utódot	hoznak	a	világra.	Ha	egy	ágyas	
fiút	szült,	azonnal	hasekivé	lépett	elő,	ráadásul	a	szultána	rangot	is	megkapta.[12]

a	szultána	szó	két	jelentéssel	is	bírt.	azok	a	nők	lettek	szultánák,	akik	gyer-
meket	 szültek	a	 szultánnak.	Ha	 lányt	 szültek,	akkor	 is	megkapták	ezt	a	 rangot	
és	külön	 lakosztályba	költöztették	őket,	 saját	 szolgákkal.	de	ha	 lánygyermeket	
hoztak	 világra,	 nem	 járt	 nekik	 a	 haseki	 rang.	 az	 „első	 asszony”	 megnevezés	

[8]		dursteler,	2006,	http://www.academia.edu/193378/Women_in_the_ottoman_empire
[9]		dursteler,	2011,	22.
[10]		lewis,	1996,	12–15.
[11]		peirce,	2008,	81.
[12]		duben,	1991,	148.
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eredetileg	 a	 szultán	 kedvenc	 ágyasának	 járt,	 de	 miután	 i.	 szulejmán	 feleségül	
vette	 Hürrem	 szultánát	 (ezzel	 egy	 1000	 éves	 hagyományt	 felrúgva),	 a	 minden-
kori	padisah	feleségének	járt	a	cím.	ezen	kívül	voltak	a	született	szultánák,	akik	
az	 uralkodói	 családba	 születtek,	 vagyis	 a	 felmenőik	 a	 dinasztia	 tagjai	 voltak.		
a	leghatalmasabb szultána	volt	a	Válide,	a	szultán	édesanyja.	ő	irányította	a	hárem	
életét,	 ráadásul	 az	 oszmán	 Birodalom	 második	 legfontosabb	 személye	 volt.[13]		
a	szultán/szultána	szó	arab	eredetű,	eredetileg	jelentése	„hatóság”	vagy	„uralom”	
volt.	a	Xvi.	 század	elején	a	 szultáni	dinasztia	prominens	 tagjainak	 (férfiaknak	
és	nőknek)	a	megjelölésére	szolgáló	más	címeket	(khatun a	nőkre	vonatkozott,	
bey a	férfiakra)	helyettesített,	mely	szóhasználat	kiemeli	azt	az	oszmán	felfogást,	
melynek	értelmében	a	szuverén	hatalom	a	család	előjoga	volt.

az	élő	anyák	és	fontosabb	hitvesek	az	uralkodó	szultán	címet	viselték	nevük	
után:	például	ayşe	Hafsa	szultán,	szulejmán	anyja	és	az	első	válide	szultána,	és	
Hürrem	szultán,	szulejmán	első	hitvese	és	egyben	az	első	haseki szultán.

mivel	a	vezető	hitves	pozíciója	a	Xvii.	századra	erodálódott,	a	fő	hitves	elvesz-
tette	 a	 szultán	 címet,	 amelynek	 helyébe	 a	 „Kadin”	 (a	 korábbi Khatun	 címhez	
kapcsolódó)	 cím	 került.	 ezentúl,	 a	 trónörökös	 és	 uralkodó	 szultán	 anyja	 lett	 a	
birodalomban	az	egyetlen	nő,	aki	viselhette	a	szultán/szultána	címet.[14]

a	haseki szultána	igen	fontos	helyet	foglalt	el	a	palotában	és	a	válide szultána	
után	 a	 legbefolyásosabb	 nő	 volt	 a	 szultáni	 palotában	 és	 a	 háremben.	 a haseki 
nem	volt	vér	szerinti	kapcsolatban	az	uralkodó	szultánnal,	de	mégis	magasabb	
besorolású	volt,	mint	a	szultán	saját	testvérei,	a	nagynénik,	a	hercegnők	a	dinasz-
tiában.	emelkedett	státusza	abból	a	feltevésből	fakadt,	hogy	az	anyja	egy	esetleges	
jövőbeli	szultánnak.	Hürrem	szultána	volt	az	első	haseki szultán	a	dinasztiában	
és	szulejmán	tanácsadójaként	is	funkcionált	államügyekben,	valamint	befolyással	
bírt	a	nemzetközi	politikai	életben	is.[15]

Formálisan,	a	Válide Szultána	állt	a	hárem	női	hierarchiájának	csúcsán.	ő	volt	
a	 legrangosabb	 cím	 birtokosa	 és	 ő	 volt	 a	 felettese	 a	 szultáni	 palotához	 tartozó	
igazgatási	 és	 felügyeleti	 szervek	 valamennyi	 tagjának.	 annak	 ellenére,	 hogy	
hárembe	kerülésekor	lehetséges,	hogy	egy	rabszolga	volt,	de	a	tény,	hogy	ő	a	szul-
tán	anyja,	lehetővé	tette	számára,	hogy	bekerüljön	a	dinasztiába.	Hasonlóképpen,	
a	 szultán	 „kedvenc”	 hitvese	 (haseki)	 magas	 státusza	 is	 abból	 a	 tényből	 fakad,	
hogy	az	illető	hölgy	a	szultánnal	való	kapcsolatából	fiúnak	adott	életet,	mellyel	
biztosított	egy	potenciális	trónörököst	a	birodalomnak,	ő	maga	pedig	egy	potenci-
ális	válide	szultána.	Fia	esetleges	trónra	kerülésekor	a	hasekiből	Válide Szultána 
vált.	a	legtöbb	haseki	szultán	még	életben	volt,	amikor	a	házastársa	meghalt,	és	
Válide Szultánná	 vált.	 1715.	 november	 6.	 napja,	 az	 utolsó	 haseki	 halála	 után	 a	
címet	kadinefendire változtatták.	

[13]		dursteler,	2010,	https://www.academia.edu/193378/Women_in_the_ottoman_empire
[14]		davis,	1986,	124.
[15]		Brookes	(szerk.)	2008,	200–212.
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a	Xvii.	században	kadinefendi	azaz	szultáni	ágyas	címmel	ajándékozta	meg	
a	szultán	négy-nyolc	ágyasát.	a	kadinefendi cím	mellett	korlátlan	számú	ágyas	
(ikbal)	címet	adományozott	női	társaságának,	akik	a	hanimefendi ranghoz	tarto-
zóként	 definiálhatták	 magukat.	 ez	 a	 csoport	 magába	 foglalta	 a	 hercegek	 ágya-
sait	(gözde)	is.	a	hanimefendi	rangot	ii.	musztafa	szultán	(1695–1703)	alapította.	
az	ikbál egyenlő	elbírálást	élvezett	a	kadinefendivel	a	szultán	halála,	vagy	válás	
esetén.	a hanimefendi szultáni	gyermek	születése	esetén	kadinefendivé	lépett	elő.	
amikor	az	oszmán	birodalom	1922.	november	elsején	megszűnt,	ii.	abdülmecid	
kizárólag	a	kadinefendi cím	megtartását	engedélyezte.[16]

az	 első	 a	 szultáni	 nők	 sorában	 a	 hírhedt	 nagy	 kedvenc,	 Hürrem	 volt,	 aki		
i.	szulejmán	szultánnal	igen	bensőséges	és	szeretetteljes	kapcsolatot	ápolt.	sajá-
tos	kapcsolatukat	nem	csupán	a	köztük	keletkezett	szerelmes	levelek	mennyisé-
ge,[17]	hanem	a	különleges	bánásmód	is	jelezte.	konkrétabban,	a	szultán	Hürrem	
kedvéért	és	érdekében	számos	korábbi	dinasztikus	hagyományt	rúgott	fel.	Három	
fia	 született	 Hürremtől	 annak	 ellenére,	 hogy	 a	 korábbi,	 ágyasokra	 vonatkozó	
szabályok	szerint	minden	ágyastól	kizárólag	egy	gyermeke	születhetett,	így	bizto-
sítva	az	egyenlő	esélyt	az	örökösök	között.[18]	emellett	nem	csupán	hűséges	volt	
hozzá	a	szultán,	ami	gyakorlatilag	monogámiát	jelentett,	hanem	feleségül	is	vette.	
ez	a	szokás	 roppant	szokatlan	volt	a	szultánoktól,	akik	uralkodásuk	 ideje	alatt	
inkább	 támaszkodtak	 a	 vadházasságra,	 mint	 a	 törvényes	 házasságokra.	 ennek	
következtében	 Hürrem	 olyan	 különleges	 státussal	 rendelkezett	 a	 birodalmon	
belül,	 mely	 hagyományt	 teremtett	 és	 befolyásos	 utódai	 csak	 növelték	 az	 ágya-
sok	addig	megszerzett	hatalmát	és	presztízsét,	amennyiben	kedvencek	lettek	és	
fiúnak	adtak	életet.	

a	 Hürrem	 utáni	 válide szultánák	 időrendi	 sorrendben	 a	 következő	 hölgyek	
voltak:	nurbanu,	ii.	szelim	kedvenc	ágyasa,	egyben	iii.	murad	anyja;	safiye,	iii.	
murad	 kedvenc	 ágyasa,	 egyben	 iii.	 mehmed	 anyja;	 kösem,	 i.	 ahmed	 kedvenc	
ágyasa	és	egyben	iv.	murad	anyja;	Turhan,	i.	ibrahim	hasekije,	egyben	iv.	mehmet	
édesanyja.[19]	mindegyikük	megpróbálta	biztosítani	fia	trónra	kerülését,	akár	saját	
atyja	rovására,	hiszen	ez	együtt	járt	a	legerősebb	női	pozícióval	a	birodalomban.	
Bár	i.	szulejmán	trónra	kerüléséig	a	szultán	fiai	egyenlő	eséllyel	foglalhatták	el	a	
trónt,	i.	szulejmán	hatalomra	kerülése	után	azonban	a	primogenitúra	elvét	alkal-
mazták,	ami	azt	jelentette,	hogy	az	a	herceg	nyerhette	el	a	trónt,	aki	korban	elérte	
az	érettséget.	addig	azonban	szüksége	volt	útmutatásra	és	védelemre,	mely	szere-
pet	kvázi	régensi	minőségben	a	válide szultána	látta	el.	[20]

az	a	politikai	befolyás,	melyet	ezek	a	nők	birtokoltak	és	gyakoroltak,	a	biroda-
lom	szinte	minden	szintjét	elérte.	az	i.	szulejmán	uralkodását	követő	időszakban	

[16]		lewis,	2004,	96–102.
[17]	 Freely, 1999, 54–55.
[18]		Yermolenko,	2005,	235.
[19]	 Peirce, 1993, 288.
[20]		düzbakar,	2008,	http://www.ishim.net/ishimj/910/JisHim%20no.10%20pdF/03.pdf.



147H ATA L O M  A  F A L A K  M ö G ö T T.  A  VÁ L I D e  S z U LTÁ N A  É S  A  H Á R e M . . .

hatalmas	szimbolikus	és	ceremoniális	szerepet	töltöttek	be,	mely	egyet	jelentett	
azzal,	hogy	minden	nyilvános	és	dicsőséggel	ünnepelt	 eseményen	 tiszteletüket	
tették.	Haláluk	nagyobb	bánattal	járt,	mint	a	szultán	elvesztése,	hiszen	ez	utóbbi	
esemény	bekövetkeztekor	inkább	a	trónöröklés	szorongató	kérdéseiben	merültek	
el	az	alattvalók.	a	poszt-szulejmáni	időkben	sírjuk	együtt	volt	a	szultánnal	és	a	
dinasztia	többi	tagjával	—	ezzel	is	kifejezve	és	szimbolizálva	a	dinasztia	egységét	
—,	szemben	azzal	a	korábbi	szokással,	hogy	az	ágyast	külön,	abban	a	provinciá-
ban	temették	el,	ahol	fia	szolgálatot	teljesített.[21]	

a	válide szultánák	és	hercegnők	a	birodalom	nagy	építtetői	 is	voltak,	monu-
mentális	 épületeket	 és	 közhasznú	 szervezetek	 épületeit	 szorgalmazták.	 Hürrem	
isztambuli	komplexuma	mecsetet,	medreszét,	minaretet,	általános	iskolát,	kórhá-
zat	és	kutakat	 foglalt	magában.	az	a	 tény,	hogy	ez	volt	a	harmadik	 legnagyobb	
épületkomplexum	a	fővárosban,	ii.	mehmed	ii	(Fatih)	és	szulejmán	(mecset)	nevé-
hez	köthető	épületek	után	arról	tanúskodik,	hogy	Hürrem	saját	korában	hatalmas	
befolyással	bírt.[22]	Hürrem	szultána	lányának	nevéhez	és	védnökségéhez	köthető	
többek	között	a	mihrimah	mecset	(drinápoly)	1555-ben	történt	megépítése,	safiye	
szultána	nevéhez	pedig	a	Yeni	valide	mecset	(1598)	isztambulban,	mely	a	másik	
káprázatos	példája	a	szultáni	hitvesek	építészeti	védnökségének.

mindazonáltal,	a válide szultána	és	az	első	ágyas	hatalma	és	szerepe	a	szim-
bolikus	aspektusok	mellett	közvetlen	hatalomgyakorlásra	is	kiterjedt	a	birodalom	
bel-	 és	 külpolitikájában	 egyaránt.	 ő	 volt	 a	 szultán	 főtanácsadója,	 bizalmasa,	 a	
„füle”	 a	 palotában,	 távolléte	 idején.	 Hürrem	 kitűnő	 példája	 volt	 ennek,	 hiszen	
mindenről	levelekben	értesítette	a	szultánt:	egyrészt	kifejezte	szerelmét	és	iránta	
érzett	olthatatlan	vágyát,	másrészt	tájékoztatta	őt	a	fővárosban	uralkodó	helyzet-
ről	és	minden	olyan	eseményről,	mely	azonnali	beavatkozást	igényelt.[23]	Hason-
lóképpen	számol	be	paolo	Contarini,	a	velencei	nagykövet	is,	i.	murádról,	aki	foly-
ton	anyja	útmutatásait	követi,	mert	véleménye	szerint	senki	 tanácsa	nem	 lehet	
olyan	szerető	és	hűséges,	mint	az	övé.[24]

ezen	 felül,	 a	 dinasztia	 befolyásos	 nőalakjai	 nagyköveti	 funkciókat	 is	 ellát-
tak.	ennek	keretében	az	európai	nagyhatalmak	vezetőinek	 leveleket,	ajándéko-
kat	küldtek.	nurbanu	szultána	medici	katalinnal,	iii.	Henrik	anyjával	és	régen-
sével	 folytatott	 levelezésében	a	 jó	 francia	és	 török	kapcsolatok	előmozdításáért	
fáradozott,[25]míg	 safiye	 kiterjedt	 külföldi	 levelezései	 inkább	 az	 angolokkal,	 az	
erzsébet	királynővel	való	jó	viszony	ápolása	érdekében	történtek.[26]

a	 Válide szultána	 olyan	 aktív	 politikus	 volt	 a	 birodalomban,	 hogy	 murat	
iyigun	történész	összefüggést	látott	az	ágyasok	származási	helye	és	az	oszmán	

[21]		peirce,	1993,	191.
[22]		Yermolenko,	2005,	237.
[23]		Yermolenko,	2005,	228.
[24]		Freely,	1999,	82.
[25]		goodwin,	2007,	76–77.
[26]		goodwin,	2007,	85.
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Birodalom	által	folytatott	hadjáratok	között.	a	történész	szerint	ugyanis	a	nyugati	
háttérrel	 rendelkező	 ágyasoknak	 is	 köszönhetjük,	 hogy	 az	 oszmán	 Birodalom	
nem	folytatott	hadjáratot	bizonyos	térségekben.	Bár	véleményem	szerint	ezt	az	
eredményt	nem	lehet	kizárólag	a	szultáni	palotában	élő	hölgyeknek,	vagy	etnikai	
hovatartozásuknak	tulajdonítani,	mégsem	zárhatjuk	ki	azt,	hogy	az	anyák,	vagy	
az	ágyasok	befolyása	pozitív	hatást	gyakorolt	a	keresztény	területekkel	folytatott	
külpolitikára.[27]	

a	szultánák	olyan	hatalmat	tudhattak	maguk	mögött,	hogy	magát	a	szultán-
ságot	 is	 képesek	 voltak	 irányítani.	 kösem	 szultána,	 aki	 iv.	 mehmet	 nagyanyja	
volt,	úgy	vezette	a	birodalmat,	mint	egy	szultán	és	olyan	kormányzati	kérdések-
ben	 döntött,	 mint	 a	 nagyvezírek	 kinevezése,	 vagy	 éppen	 lemondása.[28]	 kösem	
meggyilkolása	után	pedig	utódja,	Turhan	szultána	vette	át	a	„dicsőséges	anya”	
(Walide’I Muazzama)	címet	és	padisahként	 járt	el	1656-ig,	amíg	át	nem	adta	a	
hatalmat	köprülü	ahmed	nagyvezírnek.[29]

miután	a	háremben	élő	nők	ilyen	jelentős	befolyásra	tettek	szert,	szinte	lehe-
tetlen	volt	bizonyítani	és	feltárni,	hogyan	gyakorolták	ezt	a	hatalmat	saját	hálóza-
tukon,	a	háremen	belül.[30]

a	válasz	talán	abban	rejlik,	hogy	ez	az	általuk	létesített	hatalmi	hálózat	messze	
túlnyúlt	 a	 palota	 falain.[31]	 a	 levelezésekből	 leszűrhető	 feltételezések	 szerint	
kapcsolataikat	sok	esetben	vesztegetésre,	magas	illetményeiket	rabszolgák	felsza-
badítására	használták,	akikkel	a	kölcsönös	lekötelezettségen	alapuló	szövetséget	
hoztak	létre,	és	akikhez	lányaikat	adták	feleségül,	majd	magas	politikai	funkciók-
hoz	juttatták	őket.	Összességében	olyan	zseniális	politikusok	voltak,	hogy	vete-
kedtek	koruk	államférfijaival	is.	

iv.	HerCegek,	HerCegnők

a	császári	hárem	kezdetben	a	szultán	nem	házas	ágyasainak	 rezidenciája	volt.	
nem	tartozott	azonban	 ide	a	szultán	anyja,	nővére,	 lánya	és	a	nagynénik	sem.	
ez	 vált	 a	 férfi	 rokonok	 tartózkodási	 helyévé	 is,	 az	 i.	 szulejmán	 uralkodásával	
kezdődő	sorozatos	testvérgyilkosságok	után.	i.	szulejmán	uralkodásáig	ugyanis	a	
szultán	fiai	egy-egy	provincia	kormányzói	voltak,	hogy	tapasztalatot	szerezzenek	
az	uralkodás	terén.	mivel	azonban	minden	fiúgyermeknek	egyenlő	esélye	volt	a	
trón	betöltésére,	a	szultán	a	legalkalmasabbat	választotta	ki	közülük.	a	szultán	
halála	után	azonban	sok	esetben	puccsot	hajtottak	végre,	hogy	megszüntessék	a	
trónért	folytatott	küzdelmet.	ezek	a	gyilkosságok	azonban	gyakran	állam	elleni	

[27]		iyigun,	2008.
[28]		akgündüz	–	Öztürk,	2011,	244.
[29]		akgündüz	–	Öztürk,	2011,	245.
[30]		iyigun,	2008,	http://www.colorado.edu/economics/courses/iyigun/harem&war051508.pdf
[31]		peirce,	1993,	143–149.



149H ATA L O M  A  F A L A K  M ö G ö T T.  A  VÁ L I D e  S z U LTÁ N A  É S  A  H Á R e M . . .

bűncselekményeknek	 álcázva,	 a	 birodalom	 ellen	 elkövetett	 politikai	 bűncselek-
mények	vádjával	történtek.[32]

i.	szulejmán	hatalomra	kerülésekor	ezt	a	gyakorlatot	megszüntette.	a	palota	
belsejébe	koncentrálta	a	dinasztia	férfi	tagjait,	mely	helyet	a	háremben	„ketrec”-
nek	neveztek,	ezalatt	értve	azt,	hogy	az	ott	lakók	többé	nem	veszélyeztetik	a	szul-
tán	hatalmát.[33]

a	gyakorlat	hatása	az	lett,	hogy	a	hercegek	helyett	a	hercegnők	lettek	a	dinasz-
tikus	politika	„nagy	játékosai”,	különös	tekintettel	a	legnagyobbra,	a	válide szul-
tánára,	azaz	a	szultán	anyjára.	

leslie	peirce	történész	azt	állítja,	hogy	a	hercegnők	a	legfontosabb	kapcsolatokat	
szultáni	palotán	kívül	 létesített	hatáskörök	és	 funkciók	alapításával	érték	el,	mely	
során	a	szultánák	a	lányaikat	vezető	államférfiakkal	kiházasították.[34]	királyi	vőnek	
(damad)	 lenni	 nagy	 megtiszteltetésnek	 minősült,	 emellett	 magas	 állami	 hivatali	
poszttal	járt,	és	azzal	a	korlátozással,	hogy	a	férjnek	a	feleség	kedvében	kell	járnia,	
ellenkező	esetben	elveszíti	hivatali	beosztását.[35]	i.	szulejmán	kiterjesztette	a	gyakor-
latot	lányaira,	nővéreire	is,	az	ő	férjeik	közül	kerültek	ki	a	vezírek,	nagyvezírek	is.

a	 hercegnők	 és	 damadok	 házasságai	 nagy	 befolyással	 voltak	 a	 dinasztikus	
politikára.	először	is	a	nagy	pompával	megünnepelt	esküvő	jó	alkalom	volt	a	biro-
dalmi	pompa	demonstrálására.	másrészről	a	„ketrecbe	zárt”	hercegek	nem	háza-
sodhattak,	így	az	ő	politikai	befolyásuk	jelentősen	lecsökkent,	emellett	a	szultán	
ügyes	taktikával	elzártságukban	engedélyezte	számukra	a	jogot,	hogy	lojalitás	és	
együttműködés	fejében	a	szultáni	tanácsba	meghívást	nyerjenek.	a	férjhez	adott	
hölgyek	pedig	a	nekik	lekötelezett	 férjek	döntéseit	szintén	a	szultáni	akaratnak	
megfelelően	könnyedén	befolyásolhatták,	egyben	a	hivatali	posztot	betöltő	férjü-
kön	keresztül	a	külvilággal	is	kapcsolatban	maradtak,	kvázi	politikai	háromszöget	
alkotva	a	hivatalnok	férj,	a	hárem	és	a	szultán	között.	

az	 egyik	 leghíresebb	 ilyen	 jellegű	 kapcsolat	 Hürrem,	 a	 lánya	 mihrimah	 és	
férje,	 rustem	 pasa	 között	 volt.	 valóban,	 mihrimah,	 szulejmán	 egyetlen	 leánya	
jóval	több	hatalmat	gyakorolt,	mint	fivérei.	szerepét	bizonyítja,	hogy	anyja	halála	
után	ő	lett	apja	legfőbb	tanácsadója,	emellett	hatalmas	vagyont	halmozott	fel	és	
építészeti	mecénás	is	volt.	Hatalmát	és	befolyását	az	is	jelzi,	hogy	ő	volt	az	első	
hercegnő,	aki	megbízást	adott	egy	monumentális	mecset	komplexum	megépíté-
sére	isztanbulban,	végül	pedig	az	a	tény,	hogy	apja	kérése	az	volt,	hogy	gyermekei	
közül	kizárólag	őt,	egyetlen	 leánygyermekét	 temessék	mellé.[36]	Christine	 isom-
vehaaren	háremkutató	 történész	szerint	ennek	 legfőbb	oka,	a	Hürremmel	való	
bizalmi	viszonyon	túl	az	volt,	hogy	lányként	mihrimah	nem	jelentett	veszélyt	a	
szultánra,	hiszen	nem	volt	trónörökös.	

[32]		akgündüz	–	Öztürk,	2011,	106.	
[33]		klein,	2008,	37–39.
[34]		peirce,	1993,	143.
[35]		isom-verhaaren,	2011,	71.
[36]		isom-verhaaren,	2011,	71.
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Összegezve,	a	dinasztia	férfi	tagjai	között	a	trónért	való	rivalizálás	vezetett	el	
oda,	hogy	a	hercegnők	befolyása	i.	szulejmán	uralkodásától	kezdve	megnőtt	és	
titkos	adujai	lettek	a	szultáni	politikának.	ezt	a	hatást	csak	erősítette	az	egy	helyen	
(hárem)	tartózkodás	és	a	vérségi	kötelékek	is.

v.	eunuCHok

az	 eunuchok	 a	 birodalom	 olyan	 alakjai	 voltak,	 akik	 szintén	 felkeltették	 a	
nyugati	képzelet	érdeklődését.	sajátos	anatómiájuk	miatt	 sok	esetben	ki	voltak	
téve	 megaláztatásnak	 és	 megvetésnek,	 holott	 sokuknak	 sikerült	 igen	 hatalmas	
vagyonra	 szert	 tenni.	 paradox	 módon	 éppen	 anatómiai	 sajátosságuk	 tette	 lehe-
tővé	számukra,	hogy	mind	a	férfiak,	mind	a	nők	világában	szabadon	mozogjanak,	
a	két	réteg	között	alkalmasint	átjárjanak.	a	kasztráltak	őrizték	a	háremet,	vagy	a	
„Boldogság	Házát”,	illetve	azt	a	szobát,	mely	a	szultáni	kincstárhoz	vezetett,	és	ők	
őrizték	a	hárem	hercegi,	férfi	részét	is.[37]

az	 első	 kategóriába	 tartozó	 kasztráltak	 1582-ben	 jelentek	 meg,	 amikor	 iii.	
murad	a	fekete	abesszin	eunuchot,	mehmed	agát	kinevezte	vezető	eunuchnak.[38]	
ezt	követően	a	vezető	(fekete)	eunuch	lett	„a	legerősebb	belső	szolgáltató	hiva-
tal”,	tekintélyben	gyakran	elérve	a	nagyvezírt	is.[39]	Toledano	szerint	olyan	befo-
lyásra	tettek	szert	az	afrikai	eunuchok	a	Xvi–Xviii.	században,	hogy	a	birodalom	
ezen	időszakát	nyugodtan	nevezhetjük	„az	afrikai	eunuchok	szultánságának	is”.[40]

nem	 meglepő,	 hogy	 a	 hárem	 lakói	 gyakorta	 alkottak	 politikai	 szövetséget.	
Betöltött	közvetítői	szerepük	lehetővé	tette	számukra,	hogy	ellenőrizzék	a	pénz-
áramlást,	és	információkat	szállítsanak	a	hárem	és	külvilág	között,	hiszen	a	hárem	
lakói	 meglehetősen	 korlátozott	 mobilitással	 rendelkeztek,	 így	 gyakran	 támasz-
kodtak	a	 segítségükre	a	kommunikáció,	 vagy	a	különböző	ügyletek	megkötése	
során.	emellett	a	háremben	lakó	nők	folyamatos,	napi	szintű	átvizsgálását	is	az	
eunuch	végezte	és	 felügyelte,	 továbbá	adminisztrálta	az	esetleges	szabálysértő-
ket.	e	szerepüket	tükrözte	a	Topkapi	palotában	történő	elhelyezésük	is,	a	kaszt-
ráltak	negyede	ugyanis	félúton	helyezkedett	el	a	hárem	és	a	külső	udvar	között.	
ez	a	stratégiai	pont	lehetővé	tette	számukra,	hogy	minden	mozgást	felügyeljenek	
a	palota	 területén.[41]	 i.	szulejmán	uralkodásától	a	palotába	zárt	hercegek	okta-
tásának	helyszíne	is	a	palotára	koncentrálódott,	melyet	az	eunuchok	vezetője,	a	
hárem	őrzője	irányított,	ez	pedig	tovább	növelte	hatalmukat.[42]	

[37]		Hathaway,	2011,	181.
[38]		akgündüz	–	Öztürk,	2011,	403.
[39]		Freely,	1999,	67–72.
[40]		Toledano,	1984,	382.
[41]		lad,	2010,	135–176.
[42]		Hathaway,	2011,	182.
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az	eunuchok	mellett	létezett	még	egy	személy	a	hárem	adminisztratív	személy-
zetéből,	 akinek	 az	 évek	 során	 sikerült	 hatalomra	 és	 befolyásra	 szert	 tennie.		
a	 hárem	 magas	 rangú	 hivatalnokai	 —	 mindegyikük	 nő	 —	 magas	 juttatásokban	
részesültek	 és	 jelentős	 presztízst	 élveztek.	 különösen	 nagy	 tisztelet	 övezte	 a	
hárem	fő	szolgálónőjét	(qahramána),	aki	a	háremet	igazgató	személyzet	vezetője	
volt.	a	főszolgálónő	nem	csak	a	nagyszámú	alkalmazottakat	ellenőrizte,	hanem	
a	hárem	nőtagjainak	képzését	is	végezte,	akik	arra	vártak,	hogy	a	szultán	színe	
elé	járuljanak.[43]	ebbe	a	körbe	tartozott	továbbá	a	szultán	szoptatós	dajkája,	más	
néven	a	sut anne	is,	akivel	a	felnőtt	korú	szultán[44]	bizalmas,	jó	viszonyt	ápolt.[45]	

vi.	konklÚzió

Ha	a	szultáni	háremet	alaposabban	megvizsgáljuk,	rengeteg	orientalista	mítoszt	
oszlathatunk	el,	egyidejűleg	hasznos	következtetéseket	vonhatunk	le	belőlük	az	
ottomán	társadalomra	és	a	birodalmi	politikákra	vonatkozóan.	először	is	a	hárem,	
mint	 kéjsóvár,	 buja,	 kizárólag	 szexuális	 alapokon	 álló	 intézmény	 bemutatása	
pontatlan.	

a	 szultáni	 hárem,	 mint	 bármely	 más	 hárem	 (harim)	 a	 muszlim	 világban	 a	
háznak	 az	 idegen	 férfiak	 elől	 elzárt	 női	 lakrésze	 volt,	 mely	 azokat	 a	 nőket	 is	
magába	foglalta,	akik	egyáltalán	nem	kerültek	szexuális	értelemben	érintkezésbe	
a	szultánnal.	ezen	felül	a	palotában	élő	több	száz	ágyas	közül	alig	néhány	jutott	el	
a	szultán	hálószobájába.	Ha	mégis,	akkor	az	oszmán	szultánnal	folytatott	együtt-
lét,	mint	bármely	örökletes	uralkodói	dinasztia	esetében,	sosem	lehetett	pusztán	
öröm.	a	dinasztikus	reprodukció	komplex	politikája	 jelentősen	meghatározta	a	
kiválasztott	nők	körét	is.[46]

másrészt	téves	az	a	feltételezés,	hogy	a	falak	mögé	zárt	nők	magányban,	kizá-
rólag	a	családon	belüli	életre,	a	férfiaknak	alárendelt	szerepbe	kényszerítve	éltek.	[47]

a	szultáni	nők,	különös	tekintettel	a	dinasztia	legmagasabb	rangú	hölgytagjai,	
a	 szultán	 anyja	 és	 a	 kedvenc	 ágyasai	 közvetlen	 politikai	 hatalmat	 gyakoroltak,	
különböző	politikai	szövetségekre	léptek,	külföldi	uralkodókkal	és	nagykövetek-
kel	tárgyaltak.	ezek	a	nők	kétségtelenül	bebizonyították,	hogy	mesterien	képesek	
a	körülmények	manipulálására.	ez	a	befolyásoló	szerep	azonban	nem	kizárólag	
a	 személyes	 karizmájuknak	 volt	 betudható,	 sokkal	 inkább	 volt	 köze	 a	 nőknek	
iszlám	vallásban,	és	a	török	társadalomban	általában	betöltött	szerepéhez.		

a	hárem	működésének	újra	vizsgálata	során	szerzett	egyik	tanulság	az	volt,	
hogy	az	oszmán	nők	szexuális	szegregációja	nem	zárta	ki	az	aktív	részvételüket	

[43]		peirce,	2008,	91.
[44]		i.	szelim.
[45]		Freely,	1999,	78.
[46]		peirce,	1993,	3.
[47]		peirce,	2008,	82.
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a	 háztartási	 ügyeken	 kívüli	 térben.	 a	 nők	 a	 középkori	 iszlám	 társadalmakban,	
eltérően	kelet-európai	társaiktól,	tulajdonnal	rendelkezhettek	és	sok	esetben	ezt	
jótékonysági	célokra	fordították.[48]	

a	gender-kutatások	szerint	a	szexualitás	és	a	hatalom	közötti	feszültség[49]	a	
nők	láthatósága	kérdésében	öltött	testet.	a	nő	láthatósága	az	anyákban	lett	legiti-
málva.	a	feleség,	ágyas,	tehát	az	a	nő,	aki	nem	mentesült	a	szexuális	komponens-
től,	nem	tartózkodhatott	nyilvánosság	előtt.[50]	ez	lehetett	az	oka	Hürrem	népsze-
rűtlenségének	 és	 démonizálásának	 is,	 szemben	 az	 őt	 váltó	 válide szultánák	
tekintélyes	alakjaival.

végül,	a	szultáni	hárem	vizsgálata	ellentmond	a	rabszolgaság	nyugati,	modern	
kori	fogalmának	is,	mely	szerint	a	rabszolgaság	a	társadalmi	lét	legalján	helyezke-
dik	el.	az	ottomán	Birodalomban	mind	a	szultán	anyja,	mind	a	kedvenc	ágyasok,	
sőt	még	az	eunuchok	is	rabszolgaként	kezdték	pályafutásukat.	Jelenlétük	a	társa-
dalom	felsőbb	köreiben	egy	új	fogalom,	az	elit	rabszolgaság/hárem	rabszolgaság	
fogalmának	 bevezetését	 és	 az	 ottomán	 életben	 a	 rabszolgák	 fontosságát	 hang-
súlyozza.[51]	 Jelentőségük	 annak	 tudható	 be,	 hogy	 a	 rabszolgákat	 kiszakították	
eredeti	származási	helyükről,	megfosztották	őket	rokoni,	etnikai	kapcsolataiktól,	
hiszen	ezek	fenyegették	volna	a	szultán	iránti	lojalitásukat.	ez	még	inkább	igaz	
volt	az	eunuchokra,	akik	ellentétben	más	rabszolgákkal,	még	házasságkötés	útján	
sem	képeztek	alternatív	családi	kötelékeket.[52]	

Hasonló	módon,	politikai	stratégia	részeként	értékelhetjük	azt	a	tényt,	hogy	
az	oszmán	dinasztia	rabszolganőkből	lett	ágyasokkal	biztosította	a	reprodukciót.	
ennek	a	magyarázata	pedig	abban	rejlik,	hogy	az	ottomán	uralkodónak	így	nem	
keletkeztek	kötelezettségei	más	európai	királyi	házak	felé,	és	fenn	tudták	tartani	
presztízsüket	és	függetlenségüket	az	európai	hatalmak	között.[53]
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