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Gregory Stournaras 

The presence of the Dervishes in Thessaly during the Ottoman Period  
and their contribution in the transformation of urban and rural space 
 
The presence of  the dervish orders  in  the Balkans  is directly associated with  the participation of  the der‐
vishes  in the Ottoman expeditions and their relation to the  janissaries. The provincial governors supported 
them by many means (tax privileges, land for erecting tekkes) and contributed to the development of com‐
plicated relationships based on mutual recognition and interests.  
After the capture of the town of Larisa at the end of the 14th‐beginning of the 15th century, Thessaly com‐
prised a peripheral semiautonomous region (Uç) at the borders of the Ottoman Empire. The dervish orders 
played an  important role  in the attempt of the new  leaders to  incorporate as soon as possible all regions, 
both urban (Tirhala / Trikala, Yenişehir / Larissa) and rural, into the same authority. 
In  this presentation  the preliminary  results of my  research  in progress will be presented, dealing with  the 
contribution of dervishes to the consolidation of the Ottoman authority  in Thessaly and the evolving  land‐
scape. Taking into consideration the archival evidence and the preserved monuments, I am focusing on the 
dynamic role the dervish orders played in the emergence of the Ottoman and Islamic character of the Thes‐
salian towns and the countryside thought the operation of tekkes.  
It will be argued that the erection of tekkes in the urban centers and across the major road network was di‐
rectly associated with the involvement of the dervishes in the control and circulation of various products in 
the  local markets.  In addition, the spatial distribution of the settlements, where dervishes are recorded as 
settlers, indicates their active involvement in the installation and integration of new populations in Thessaly.  
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Γρηγόρης Στουρνάρας 

 

Η παρούσα ανακοίνωση συμπυκνώνει ορισμέ‐
νους προβληματισμούς που σχετίζονται με τον 
ιστορικό  χώρο  και  τον  μετασχηματισμό  του 
στην  περίοδο  της  οθωμανικής  περιόδου  ανι‐
χνεύοντας την παρουσία των Δερβίσηδων στο 
θεσσαλικό χώρο. 1  
Οι  Δερβίσηδες  ως  φορείς  και  εκφραστές  του 
ισλαμικού  μυστικισμού  έχουν  αποτελέσει  α‐
ντικείμενο πολλών μελετών και διαφορετικών 
προσεγγίσεων,  οι  οποίες  αναδεικνύουν  τον 
πολλαπλό ρόλο  τους καθώς ανάπτυξαν πολύ‐
πλοκες  σχέσεις  με  την  κεντρική  εξουσία  στη 
βάση  αμοιβαίας  αναγνώρισης  και  συμφερό‐
ντων  υπερβαίνοντας  την  όποια  μονοσήμαντη 
θρησκευτική ταυτότητα θα μπορούσε να τους 
αποδοθεί.  Οι  Οθωμανοί  κυρίαρχοι  ενθάρρυ‐
ναν  τις  δραστηριότητες  των  Δερβίσηδων  και 
ενίσχυαν την ίδρυση τεκκέδων στις πρόσφατα 
κατακτημένες  περιοχές,  παρέχοντας  εκτάσεις 
γης,  φορολογικά  προνόμια  στο  πλαίσιο  της 
αγαθοεργούς  δραστηριότητάς  τους  και  της 
λειτουργίας  διάφορων  ευαγών  ιδρυμάτων.  Η 
παρουσία των Δερβίσηδων έχει αναγνωριστεί 
ως ένας από τους κύριους παράγοντες που δι‐
ευκόλυνε την εξάπλωση του Ισλάμ, τόσο στην 
ορθόδοξη, όσο και ετερόδοξη εκδοχή του στα 
Βαλκάνια  (Barkan  1942:  279‐386, Ocak  1981: 
31‐42,  Vryonis  1971,  Öngören  2002:  47‐73, 
Minkov 2004).  

                           
1 Παρουσιάζονται  συνοπτικά  τα  αποτελέσματα  της 
έρευνας  που  πραγματοποίησα  στο  American  Re‐
search  Institute  στην  Κωνσταντινούπολη  με  την  υ‐
ποστήριξη  του  προγράμματος  “W.  Coulson  &  T. 
Cross  Aegean  Exchange  Program  2009‐2010”  της 
Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθή‐
να. Θα ήθελα και από εδώ να εκφράσω τις ευχαρι‐
στίες  μου  στον  διευθυντή  Dr  Antony  Greenwood 
και το προσωπικό του ARIT για τη φιλοξενία. Επίσης, 
θερμές  ευχαριστίες στην  καθ. Amy Singer  (Tel Aviv 
University)  και  την  Dr.  Gülçin  Tunalı‐Koç  (Ruhr‐
Universität Bochum).  

Με βάση αγιογραφικά κείμενα, τα οποία ανα‐
φέρονται  σε  βίους Δερβίσηδων  (Noyan 1999, 
Güzel 1999, Yıldırım 2001, 2009,  Şahin 2010), 
στο 15ο αι., απεικονίζονται ως πολεμιστές (γα‐
ζήδες) στο πλαίσιο του ιερού πολέμου. Τα ορ‐
θόδοξα  τάγματα  δεν  συμμετείχαν  στις  «ιερα‐
ποστολικές»  δραστηριότητες  σε  αντίθεση  με 
το  τάγμα  των Μπεκτασήδων  (Birge 1937: 51‐
53,  Ocak  1981:  36, Mélikoff  1999:  279‐284). 
Παρά την έντονη αντίδραση του επίσημου ιε‐
ρατείου  απέναντι  στους  σιίτες  Δερβίσηδες, 
αρκετοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι,  ήταν φο‐
ρείς  των  μυστικιστικών  ιδεών  ή  φιλικά  προ‐
σκείμενοι  και  γιαυτόν  το  λόγο  συχνά  καλού‐
σαν κάποιον σεΐχη (şeyh) να ευλογήσει και να 
συμμετέχει στις εκστρατείες τους. Οργανωμέ‐
νοι σε τάγματα (tarikat) με χαρακτηριστικό την 
μυστικιστική  ερμηνεία  του  Ισλάμ,  ενσωμάτω‐
σαν συγκρητιστικές τάσεις, διαφορετικές θρη‐
σκευτικές  ταυτότητες  και αντιλήψεις προάγο‐
ντας την επαφή με τον ισλαμικό πολιτισμό συ‐
νολικά,  την  νομιμοποίηση  της  οθωμανικής  ε‐
ξουσίας και    την ενσωμάτωση στις δομές  του 
οθωμανικού  σχηματισμού  ειδικότερα  (Kara‐
mustafa  1994).  Μέσα  από  την  ιεραποστολή 
και το κήρυγμα εμφανίζονται ως οικιστές, αλ‐
λά  προφανώς  με  την  έννοια  ότι  βοηθούσαν 
στην  εγκατάσταση  των  νεοαφιχθέντων  πλη‐
θυσμών,  τη  θεσμική  προσαρμογή  και  ένταξή 
τους στις δομές και λειτουργίες της οθωμανι‐
κής  κρατικής  μηχανής.  Οι  επαρχιακοί  διοικη‐
τές  ενίσχυαν  παντοιοτρόπως  με  φορολογικά 
προνόμια και εκτάσεις γης την ίδρυση και λει‐
τουργία  των  τεκκέδων,  οι  οποίοι  εκτός  από 
θρησκευτικά  κέντρα  λειτουργούσαν  επιπλέον 
ως  φυλάκια,  ξενώνες,  κέντρα  επισιτισμού 
(Faroqhi  1976:  183‐208,  1986:  78).  Οι  επικε‐
φαλής  των  Δερβίσηδων  αναδεικνύονταν  σε 
σεβάσμιες θρησκευτικές και συχνά ηγεμονικές 

222



Η παρουσία των Δερβίσηδων στη Θεσσαλία 

πολιτικές προσωπικότητες για  τις  τοπικές κοι‐
νωνίες.  
Κέντρο και σημείο αναφοράς  των δραστηριο‐
τήτων  για  τους  Δερβίσηδες,  ήταν  μια  σειρά 
από εγκαθιδρύματα,  τα οποία αποτελούν μια 
ιδιόμορφη  κατηγορία  στην  ισλαμική  αρχιτε‐
κτονική,  καθώς  περιλαμβάνει  διάφορες  υπο‐
κατηγορίες  (khanqah,  zawiya,  dar  al‐sulaha, 
imaret,  κ.  ά.)  με  αλληλοεπικαλυπτόμενες  συ‐
χνά λειτουργίες (Wolper 2003: 4).  
Ο H.  Lowry  (2003: 72‐78,∙2007: 69‐79)  επιση‐
μαίνει ότι η πορεία των οθωμανικών κατακτή‐
σεων  για  150  χρόνια  διαγράφεται  παρακο‐
λουθώντας την πορεία  ίδρυσης των τεκκέδων 
και  των  ιμαρέτ.  Μολονότι  η  παρουσία  και  ε‐
γκατάσταση  των Δερβίσηδων,  η  ίδρυση και η 
λειτουργία των τεκκέδων αποτελούν σημαντι‐
κά στοιχεία για την κατανόηση της εδραίωσης 
της οθωμανικής κυριαρχίας, της διαμόρφωσης 
και  του  μετασχηματισμού  του  αστικού  και  α‐
γροτικού  χώρου,  εκλείπουν  αντίστοιχες  μελέ‐
τες ιδιαίτερα για τον ελλαδικό χώρο.  
Οι  πρώτοι  τεκκέδες,  οι  οποίοι  ιδρύθηκαν  και 
λειτούργησαν στην Μ. Ασία (β΄ μισό του 13ου – 
β΄  μισό  του  14ου  αι.),  σε  ένα  μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον  πληθυσμιακών  μετακινήσεων  και 
διαμόρφωσης  του  οθωμανικού  κρατικού  μη‐
χανισμού, σύντομα αναδείχθηκαν σε σημαντι‐
κά  προσκυνηματικά  κέντρα  προσελκύοντας 
προσκυνητές και συμβάλλοντας στην ανάπτυ‐
ξη εμπορικών δραστηριοτήτων. (Wolper 2003, 
Lowry 2003: 72‐78,q2007: 69‐79). Η χωροθέτη‐
ση  και  η  ανέγερση  τεκκέδων  εντάχθηκε  πλή‐
ρως στο πλαίσιο νέων οικοδομικών προγραμ‐
μάτων  συμβάλλοντας  στη  διαμόρφωση  του 
οθωμανικού  χαρακτήρα  των οικιστικών συνό‐
λων. Χαρακτηριστικά, στις πόλεις Sivas  (Σεβά‐
στεια),  Tokat  (Ευδοκιάδα)  και  Amasya  (Αμά‐
σεια) χτίστηκαν αυτή την περίοδο 15 τεκκέδες 
που εξελίχθηκαν σε σημαντικά κέντρα υποδο‐
χής / εγκατάστασης μεταναστών και εμπορίου 

προς την Κ. Ασία και την Περσία (Wolper 2003: 
60‐71). Στη λειτουργία των τεκκέδων ενσωμα‐
τώθηκαν  διαφορετικοί  τύποι  εξουσίας  (θρη‐
σκευτική,  πολιτική)  καθιστώντας  τους  κέντρα 
προβολής και διάδοσης του Ισλάμ και παράλ‐
ληλα  πυρήνες  συγκρότησης  κοινοτήτων  γύρω 
από  χαρισματικές  προσωπικότητες.  Οι  νέοι 
κυρίαρχοι  τους  ενίσχυσαν  με  οικονομικά  και 
φορολογικά  προνόμια,  καθώς  αποτελούσαν 
κέντρα προβολής των νέων και νόμιμων κυρί‐
αρχων. Ο ιδιαίτερα ευέλικτος τρόπος λειτουρ‐
γίας τους και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 
μέσω  της  άσκησης  φιλανθρωπίας  σε  μου‐
σουλμάνους και μη (συσσίτια, δανεισμός χρη‐
μάτων),  συνέβαλε  διαδραστικά  στη  δημιουρ‐
γία  ενός  δικτύου  ιδιαίτερων  σχέσεων  μεταξύ 
ιδρυτών / δωρητών και ευεργετούμενων.  
Tα  γνωστότερα  τάγματα  που  εμφανίστηκαν 
στα Βαλκάνια, οι Μεβλεβήδες και οι Μπεκτα‐
σήδες,  τοποθετούν  την  ίδρυσή  τους  στον 13ο 
αι.,  αλλά αναπτύχθηκαν  πλήρως  και  οργανω‐
μένα μόλις τον 15ο. Η πρώτη κοινότητα Δερβί‐
σηδων  στα  Βαλκάνια  συγκροτείται  το  1263 
στη  Δοβρουτσά  από  τον  Sarı  Saltuk,  ακόλου‐
θου  του  Hacı  Bektaş  (Leiser  1997,  Popovic 
1996: 98, Ocak 2002).  
Η οριστική εγκατάσταση των Δερβίσηδων στη 
Θεσσαλία  είναι  δύσκολο  να  χρονολογηθεί  με 
ασφάλεια, όπως και η αρχική εμφάνισή τους. 
Πιθανόν  οι  πρώτοι  Δερβίσηδες  εισήλθαν  στο 
θεσσαλικό  χώρο  το  1336‐7  ακολουθώντας  τα 
στρατεύματα  του  εμίρη  Umur  από  το  Αϊδίνι 
κατά  τη  διάρκεια  των  βυζαντινών  εμφυλίων 
διαμαχών  (1321‐1354). Η διείσδυση και εγκα‐
τάσταση των Δερβίσηδων συνδέεται πιο πιθα‐
νά  και  άμεσα με  τις  κατακτητικές  δραστηριό‐
τητες  του Hacı Evrenos  (1358‐1417), ο οποίος 
εισέβαλλε με τα στρατεύματα του στη Λάρισα 
το 1386/7. Ο κύριος όγκος των Δερβίσηδων πι‐
θανόν όμως να εγκαταστάθηκε στο θεσσαλικό 
χώρο με τις μετακινήσεις πληθυσμών επί Βα‐
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γιαζήτ  Α΄  (1389‐1402)  και  Μουράτ  Β΄  (1421‐
1454).  
Η  κατάκτηση  της  Θεσσαλίας  πραγματοποιή‐
θηκε  σε  τρεις  φάσεις:  c.  1386/87,  1392/3  – 
1396/7, 1414‐1423  (Σαββίδης 1995:59‐60)  και 
αφορούσε μια ακριτική ημιαυτόνομη περιοχή, 
η οποία υπάχθηκε στο «σύστημα των άκρων» 
(uç).  Βασικό  χαρακτηριστικό  ήταν  πως  η  uç 
περιοχή  θεωρούνταν  προσωρινή  κατάκτηση 
προϋποθέτοντας  ότι  οι  όμορες  περιοχές  έ‐
πρεπε σύντομα να τεθούν υπό τον έλεγχο των 
νέων κυρίαρχων (İnalcik, 1954: 105, 121‐122). 
Στα  Βαλκάνια,  κάθε  νέος  ακρίτας  κυρίαρχος 
(uç  emīr),  ‐οι  οποίοι  άνηκαν  στις  οικογένειες 
των  Evrenosoğlulları,  Mihaloğulları,  Malko‐ 
çoğulları  και  Turahanoğluları‐  με  τους  υποτε‐
λείς αξιωματούχους  (uç beyler)  του ήταν σχε‐
τικά  πιο  ανεξάρτητος  συγκριτικά  με  όσους  ή‐
ταν κοντά στην κεντρική εξουσία και είχαν θέ‐
ση  ανάμεσα  στους  σουλτάνους  ανάλογη  με 
αυτή του Osmân Gâzî, (Inalcik 1973: 104‐105). 
Με  πλήρη  δικαιοδοσία,  πολιτική,  διοικητική 
και φορολογική, διέθεσαν χρόνο και χρήμα για 
να  δημιουργήσουν  βασικές  υποδομές  για  το 
μέλλον, καθώς με την είσοδό τους στα Βαλκά‐
νια θεώρησαν την εγκατάστασή τους ως μόνι‐
μη  (Lowry  2008:  47).  Επιπλέον,  αναγνωρίζο‐
ντας τη σημασία της ύπαρξης και λειτουργίας 
των τεκκέδων τους ενίσχυσαν με γενναίες χο‐
ρηγίες και αφιερώσεις. Αντίστοιχο με το οικο‐
δομικό πρόγραμμα του Evrenos στη Θράκη και 
τη  Μακεδονία,  αλλά  σε  μικρότερη  κλίμακα, 
υλοποίησαν  στη  Θεσσαλία  ο  Turahan  και  οι 
απόγονοί του Ömer και Hasan (Babinger 2000: 
670‐672).  
Oι διαδικασίες συγκρότησης «νέων» οικισμών, 
όπως και η ενσωμάτωση των προϋπαρχόντων 
οικισμών, σχετίζεται άμεσα με τις βασικές δο‐
μές  του  οθωμανικού  κοινωνικοοικονομικού 
σχηματισμού αυτή τη περίοδο και το γαιοκτη‐
τικό  καθεστώς  (κρατική  γη,  τιμαριωτικό  σύ‐

στημα,  θεσμός  του  βακουφιού),  ενώ  η  μονι‐
μότητα  ενός  οικισμού  αποδεικνυόταν  εξαιρε‐
τικά με την ύπαρξη τάφου ενός μάρτυρα ή α‐
γίου  της πίστης  (İnalcık 1994: 173‐4). Η οριο‐
θέτηση  των  οικισμών  βασιζόταν  σε  φυσικά 
γεωμορφολογικά σημεία, την παραγωγική ζώ‐
νη  (αρόσιμες  γαίες,  βοσκότοποι)  και  αξιόπι‐
στες μαρτυρίες εγκρίτων κατοίκων, όπως δια‐
φαίνεται  στις  πηγές  (ιεροδικαστικές  αποφά‐
σεις  για  την  επίλυση  συνοριακών  διαφορών 
μεταξύ οικισμών).  
Για τους Δερβίσηδες στη Θεσσαλία σημαντικά 
στοιχεία παρέχουν διάφορες αρχειακές πηγές: 
η Απογραφή του 1454/5 (Beldiceanu 1983, De‐
lilbaşi  &  Arikan  20012),  τα  Αφιερωτήρια  Έγ‐
γραφα  (Vakifname)  του Turahan  και  των  γιων 
του  που  καλύπτουν  τη  περίοδο  1446‐1531 
(Γουλούλης  2000:  19‐27,  Γουλούλης∙20033 ), 
και  οι  Ιεροδικαστικοί  Κώδικες  που  αναφέρο‐
νται στον 17ο αι. (Σαλακίδης 20044, Καμπουρί‐
δης  20095).  Παρόλη  την  ιδιομορφία  των  πη‐
γών, διαγράφεται μια αξιοσημείωτη παρουσία 
των Δερβίσηδων στον αστικό και αγροτικό χώ‐
ρο.  
Με βάση όμως τις προαναφερόμενες γραπτές 
πηγές  είναι  δύσκολο  να  αναδειχθούν  οι  Δερ‐
βίσηδες  ως  οικήτορες  στο  θεσσαλικό  χώρο, 
καθώς η πλειοψηφία των οικισμών στην Απο‐
γραφή του 1454/5 προϋπήρχε της οθωμανικής 
κατάκτησης. Οι Δερβίσηδες απουσιάζουν από 
οικισμούς  υπαγόμενους  σε  τιμάρια  που  ανα‐
φέρονται ως «παλιά»  (kadimî)  και  είχαν απο‐
δοθεί από τον Evrenos σε συγγενείς και αξιω‐
ματούχους  του. 6  Επίσης,  δεν  εντοπίζονται 
στους  οικισμούς  των  Γιουρούκων,  οι  οποίοι 
εγκαταστάθηκαν  κυρίως  στην  νοτιοανατολική 

                           
2 Στο εξής «ΜΜ 10». 
3 Στο εξής «Αφιερωτήρια». 
4 Στο εξής «Έγγραφο». 
5 Στο εξής «ΙΚ» (Ιεροδικαστικός Κώδικας). 
6 ΜΜ10, φ. 264v, 314r, 323r, 323v, 375r, 376 r, 353 r. 
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περιοχή  της Λάρισας.7 Οι Δερβίσηδες  είναι  ε‐
γκατεστημένοι  σε  18  οικισμούς,  (σε  σύνολο 
531  οικισμών)  και  θα  πρέπει  να  συνυπολογι‐
σθεί  το γεγονός πως από τα 193  τιμάρια που 
αναφέρονται  τα  22  είχαν  μεικτό  πληθυσμό 
(Μουσουλμάνους και Χριστιανούς) και μόλις 2 
αμιγή  μουσουλμανικό  πληθυσμό.8 (Χάρτης  1, 
Πίνακας 1). Με αυτά το δεδομένα διαφαίνεται 
πως οι Δερβίσηδες εγκαθίστανται, όταν πλέον 
έχει παγιωθεί η οθωμανική κυριαρχία, σε πε‐
δινούς οικισμούς με αμιγείς μουσουλμανικούς 
πληθυσμούς  στη  νότια  και  νοτιοδυτική  Θεσ‐
σαλία. Οι ακριβείς, όμως, λόγοι για τους οποί‐
ους επέλεξαν να εγκατασταθούν σε αυτό μόνο 
το τμήμα παραμένουν αδιευκρίνιστοι.  
Καταγράφονται,  ωστόσο,  οικογένειες  Δερβί‐
σηδων  σε  οικισμούς  με  μικτό  πληθυσμό  σε 
δυο μόνο περιπτώσεις:  
Α.  στο Fenâr  (σημ. Φανάρι),  όπου υπήρχαν 2 
μουσουλμανικές  κοινότητες  (cemâ’at)  (Meh‐
med Bey, Hacı Bey) και 4 χριστιανικοί μαχαλά‐
δες  (mahalle):  Ayo  Todori,  Sotire,  Mirovil, 
Pazar.9 Στη  συνοικία  του Hacı Bey  διέμεναν  5 
οικογένειες  Δερβίσηδων  (ενώ  συνολικά  απο‐
γράφονται 18 οικογένειες και 1 χήρα).  
Β. στο Kiravanid (σημ. Λοξάδα) σε ένα σχετικά 
μικρό  οικισμό,  ο  οποίος  προϋπήρχε  με  το  ό‐
νομα  Λυκουσάδα  (Hild  1976:  208)  με  9  χρι‐
στιανικές οικογένειες και 18 μουσουλμανικές, 
από τις οποίες οι 4 άνηκαν σε Δερβίσηδες.10 
Το Φανάρι, ένας σημαντικός οικισμός ήδη από 
τα προηγούμενα  χρόνια  (Hild 1976: 237‐238), 
ήταν η έδρα του ομώνυμου Βιλαετιού στο σα‐
ντζάκι των Τρικάλων και βρισκόταν σε κομβικό 
σημείο  του  οδικού  δικτύου  από  τα  Τρίκαλα 

                           
7 ΜΜ10, φ.58v, 59v, 60v, 216v, 217v, 159b.  
8 ΜΜ 10, φ. 18r, 159v, 215v, 221r, 304v, 328r, 334v, 
335r, 360v, 362r, 367v, 373v, 385v, 386r, 396v, 443r, 
444r, 444v, 449v. 
9 ΜΜ 10 φ. 280b‐286a: 184‐186. 
10 ΜΜ10, φ. 304r, v. 

προς το νότο. Επιπλέον, υπήρχαν αρκετές ευ‐
νοϊκές  προϋποθέσεις  για  να  προσελκύσουν 
την εγκατάσταση Δερβίσηδων: η περιοχή ήταν 
κτήση  του  τουραχανίδη  Ahmed  Bey  και  εκεί 
βρισκόταν  το  ευσεβές  κληροδότημα  του  Bu‐
rack,  γιου  του  Evrenos.  Επιπλέον,  ο  E.  Çelebi 
αναφέρει την ύπαρξη τεκκέ εξωτερικά από το 
κάστρο του Φαναρίου και δυο προσκυνήματα 
προς  τιμήν  των Hüssam Efendi  και  Evliya Ağa 
στη Λοξάδα (2003: 88, φ. V236a).  
Στο διάστημα 1446‐1531 ο Turahan και οι γιοι 
του  ιδρύουν βακούφια στη Θεσσαλία.  Το βα‐
κούφι  κατόρθωνε  σε  συνδυασμό  με  την  μα‐
κροβιότητά  του  να  προσαρμοσθεί  και  να  α‐
νταποκριθεί στις ανάγκες του κράτους και των 
διάφορων κοινοτήτων, ενώ ως εξωοικονομικός 
θεσμός  με  χαρακτηριστικό  τη  φιλανθρωπία 
(Çizakça  2000:  8), την  κάλυψη  διάφορων  κοι‐
νωνικών  και  οικονομικών  αναγκών,  αποτελεί 
ίσως και την κυριότερη εξήγηση για την ταχεία 
και  ευρεία  εξάπλωσή  τους  (Deguilhem  2000: 
88, Peters 2000: 60). Τα συγκεκριμένα βακού‐
φια, ως αυτόνομες διοικητικές και οικονομικές 
μονάδες παροχής υπηρεσιών στις τοπικές κοι‐
νωνίες  (Barkan  1962‐1963:  240)  συντέλεσαν 
σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη  των θεσσα‐
λικών  αστικών  κέντρων  (Λαΐου  2007),  καθώς 
συνδέονται διαδραστικά και με την εκπόνηση 
και  υλοποίηση  ενός  μεγάλου  οικοδομικού 
προγράμματος στα δυο θεσσαλικά αστικά κέ‐
ντρα.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι Ömer  Bey  οι‐
κοδομώντας  το  1474  στη  Λάρισα  μεγαλοπρε‐
πές τζαμί (Παλιούγκας 1996: 289‐295, Γουλού‐
λης 2003: 96) προχώρησε στη δημιουργία του 
βακουφιού  του  ακριβώς  για  να  καλύψει  τις 
αυξημένες ανάγκες  λειτουργίας  του  τεμένους 
του και των υπόλοιπων ιερών κτισμάτων.  
Η ανάπτυξη του δικτύου των τεκκέδων, με κύ‐
ρια  χαρακτηριστικά  τον  ετερόδοξο  συγκρητι‐
σμό και λαϊκά πρότυπα αγιοσύνης, βασίστηκε 
στη  διευκόλυνση  παροχών  ακόμη  και  σε  μη 
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μουσουλμανικούς  τοπικούς  πληθυσμούς,  πα‐
ρά  μέρος  μιας  επίσημης  πολιτικής  για  τη  με‐
ταστροφή  στο  Ισλάμ  (Minkov  2004:  26).  Στα 
Αφιερωτήρια  έγγραφα  του  Turahan  οι  τεκκέ‐
δες στη περιοχή των Τρικάλων και της Λάρισας 
αναφέρονται  με  τους  όρους  «κελλίον»  και 
«ζαβιγιέ»  (Πίνακας 2)  και ενισχύονται οικονο‐
μικά από τα προαναφερθέντα βακούφια. Βρί‐
σκονται χωροθετημένοι σε άμεση σχέση με τα 
αστικά  κέντρα  και  το  οδικό δίκτυο που συνέ‐
δεε τη Θεσσαλία με το Βορρά και το Νότο από 
το  Κίτρος ως  τη Λαμία υποδεικνύοντας πιθα‐
νόν και τη δραστηριοποίηση των Δερβίσηδων 
στον  έλεγχο,  τη  διακίνηση  και  την  προώθηση 
αγαθών στις τοπικές αγορές.  
Ως  το 1650  αι.  καταγράφεται  η  λειτουργία  ε‐
νός  δικτύου  23  τεκκέδων  στην  θεσσαλική  εν‐
δοχώρα:  10  στην  περιοχή  Τρικάλων  και  23 
στην  περιοχή  της    Λάρισας  (Πίνακας 3),  οι  ο‐
ποίοι άνηκαν σε διάφορα τάγματα σε σύνολο 
267  σε  όλη  τη  Βόρεια  και  Κεντρική  Ελλάδα 
(Lowry  2008:  95‐106).  Πιθανόν  στο  χώρο  ί‐
δρυσης των τεκκέδων στην ύπαιθρο προϋπήρ‐
χαν  ως  ιερά  προσκυνήματα  τάφοι  μαρτύρων 
που  ενισχύθηκαν  από  τους  αφιερωτές,  οι  ο‐
ποίοι την ίδια χρονική περίοδο δείχνουν ιδιαί‐
τερο  ενδιαφέρον  και  για  την  ανέγερση  μεγα‐
λοπρεπών τζαμιών στα δυο θεσσαλικά αστικά 
κέντρα.  
Ο τεκκές στην κοιλάδα των Τεμπών,  ιδρύθηκε 
από  τον Ömer  προς  τιμήν  του Hasan Baba,  ο 
οποίος  συμμετείχε  στις  εκστρατείες  του 
Evrenos  [1392‐3].  Το  μαυσωλείο  (türbe)  του 
ιδρυτή  και  ο  τεκκές  χρονολογείται  σύμφωνα 
με την αρχιτεκτονική στα τέλη του 14ου αι. ή 
το  πρώτο  μισό  του  15ου  αι.  (Βακαλόπουλος 
1972:  64‐85,∙Choulia  1994:  457,  Brouskari 
2008: 203).  Το 1484 αναφέρεται στο Αφιερω‐
τήριο  του Ömer ως κελίον  το οποίο  εξυπηρε‐
τούσε τις ανάγκες των άπορων του γειτονικού 

χωριού  Sogŭk  Pinar.11 Ο  τεκκές  καταγράφεται 
επίσης  το  1506  ως  βακούφι,  το  οποίο  ανήκε 
στην σπάνια κατηγορία αυτών με δύο ιδρυτές 
(τον Ömer  και  τον  σουλτάνο Βαγιαζήτ Β΄).  Τα 
εισοδήματα από το κοντινό χωριό Tourkopoulo 
ή Kastropalat προορίζονταν για το  ταμείο του 
τεκκέ και το 1521 στον παρακείμενο ομώνυμο 
οικισμό  αναφέρονται  με  35  οικογένειες  μου‐
σουλμάνων (Kiel 1996: 140‐142). Ο τεκκές του 
Hasan Baba σταδιακά εξελίχθηκε σε καραβαν‐
σεράι  στο  μοναδικό  δρόμο  από  Βορρά  προς 
Νότο.  Μια  επιπλέον  πτυχή  της  λειτουργίας 
του είναι η πιθανή συσχέτιση με την παραγω‐
γή  αλατιού  από  τις  αλυκές  στο  Κίτρος,  όπου 
υπήρχε  επίσης  τεκκές,  και  η  διακίνηση  του 
προϊόντος  σε  όλη  τη  Θεσσαλία  (Στουρνάρας 
2009: 673‐675).  
Σε  ιδιαίτερα  σημαντική  θέση  στον  αγροτικό 
χώρο  ιδρύθηκε  ο  τεκκές  του  Durbalı  Baba  – 
Sultân  στο  Ireni/Ιρενί  (σημ.  Ασπρόγεια  Φαρ‐
σάλων),  ο  οποίος  κατείχε  μεγάλη  ιδιοκτησία 
γης και ήταν σε λειτουργία ως το 1972. Η μα‐
κρόχρονη  λειτουργία  και  η  οικονομική  ευρω‐
στία  του  τεκκέ  σχετίζεται  άμεσα με  τη  σημα‐
ντική θέση του στη θεσσαλική ύπαιθρο και το 
οδικό  δίκτυο,  καθώς βρίσκεται  σε σημείο πέ‐
ρασμα από  τη θεσσαλική  ενδοχώρα προς    τη 
Στερεά  Ελλάδα  μέσω  των Φαρσάλων  και  του 
Δομοκού.  
Σχετικά με την  ίδρυσή του ο Ν.  Γιαννόπουλος 
(1938:  436‐438)  υποστήριξε  ότι  ανεγέρθηκε 
στη  θέση  εγκαταλειμμένης  μονής  αφιερωμέ‐
νης στον Άγιο  Γεώργιο,  καθώς  εντόπισε αρχι‐
τεκτονικά  μέλη  σε  επανάχρηση,  αλλά  δεν  υ‐
πάρχουν  επαρκή  αρχαιολογικά  στοιχεία  που 
να  υποστηρίζουν  αυτό  το  επιχείρημα.  Ο  Fr. 
Hasluck (1913‐14: 94‐119, 1929: 92‐93, 531‐2, 

                           
11 Αφιερωτήριο Ömer I, φ. 6r: 53‐54, φ. 9v: 252‐256, 
Αφιερωτήριο II, φ. 9v: 48‐51, φ.18r: 506‐507, 73, 78, 
91,104. 

226



Η παρουσία των Δερβίσηδων στη Θεσσαλία 

582, 766‐768) αναφέρεται επίσης στον συγκε‐
κριμένο  τεκκέ,  αλλά  αμφισβητεί  την  άποψη 
ότι προϋπήρχε μοναστήρι  (Hasluck 1929: 766, 
υποσ.  3).  Ο  Lowry  (2009α: 58, 2009β:  58‐59) 
υποστηρίζει  ότι  ιδρύθηκε  τον  16ο  αι..  Ο  Π. 
Τσιακούμης, σε σχετική μελέτη για  τον  τεκκέ, 
εντόπισε σε αρχειακές έρευνες και δημοσίευ‐
σε εκτεταμένο κατάλογο όλων των μπεκτασή‐
δων  ηγουμένων  (dede)  αποδεικνύοντας  ότι 
ήταν ήδη σε  χρήση στα  τέλη  του 15ου  αι.  και 
ότι ο Durbalı Baba, ο οποίος καταγράφεται με‐
ταξύ 1492 και 1534, ήταν ο πρώτος στη μακρά 
σειρά των ηγουμένων.  (Τσιακούμης 2000: 51‐
55,  Πίνακας  5).  Η  ίδρυση  και  λειτουργία  του 
συγκεκριμένου  τεκκέ  μπορεί  να  συσχετιστεί 
με  το  Αφιερωτήριο  Έγγραφο  ΙΙ  του  Ömer 
[1484], όπου υπάρχει αναφορά για δωρεές σε 
έναν τεκκέ στην τοποθεσία Βρύση κοντά στην 
πόλη  των  Φαρσάλων.  (Αφιερωτήριο Ömer  II, 
104/ φ. 18v)12 Επιπλέον, στην ευρύτερη περιο‐
χή  των Φαρσάλων  δεν  υπάρχουν  ιστορικές  ή 
αρχαιολογικές  μαρτυρίες  για  την  ύπαρξη  ή 
λειτουργία άλλου τεκκέ.  
Την  ίδια  εποχή  στα  δυο  αστικά  κέντρα,  τα 
Tirhala,  (πρωτεύουσα  του  σαντζακιού)  και  το 
Yenişehir  βρίσκονται  εγκατεστημένοι  Δερβί‐
σηδες με τις οικογένειές τους σε συνοικίες α‐
μιγώς μουσουλμανικές σύμφωνα με την Απο‐
γραφή του 1454/5.13 (Πίνακας 4).  
Στο πρώτο βακούφι του Ömer (c. 1474) οι τεκ‐
κέδες  εμφανίζονται  να  προσφέρουν  γενικώς 
βοήθεια σε «απόρους και  ενδεείς  ... πτωχούς 
και ασθενείς». Παρακολουθώντας τις λειτουρ‐
γίες  που  επιτελούσαν  και  τις  υπηρεσίες  που 
πρόσφερε ο  τεκκές κοντά στο  τζαμί  του Tura‐
han  [1446] 14  στη  Λάρισα  διαπιστώνεται  η 

                           
12 Ömer‐Αφιερωτήριο ΙΙ, φ. 18v, 104.  
13 ΜΜ 10, φ. 2r‐3r και 53r‐54v αντίστοιχα. 
14 Turahan  Αφιερωτήριο,  φ.  5v:  32‐35,  54.  Ömer‐
Αφιερωτήριο I, φ. 6r: 50‐52, 73. Ömer‐Αφιερωτήριο 
II,φ. 9v: 41‐43, 90‐91 . 

σταδιακή μετεξέλιξη του σε ιμαρέτ.15 Παρατη‐
ρείται  και  για  το  θεσσαλικό  χώρο  μια  στενή 
σχέση  ανάμεσα  στους  δυο  θεσμούς  και  μια 
αλληλοεπικάλυψη  των  όρων  ανάλογη  με  την 
υπερκάλυψη των λειτουργιών και των υπηρε‐
σιών  που  πρόσφεραν  οι  τεκκέδες  και  τα  ιμα‐
ρέτ:  κάλυψη  θρησκευτικών  αναγκών,  σίτιση, 
διαμονή (Eyice 1962).   
Ήδη  από  τον  14ο  αι.  τα  ιμαρέτ  αποτελούσαν 
μια μοναδική μορφή πολιτικής και φιλανθρω‐
πικής  δραστηριότητας  για  τα  μέλη  της  δυνα‐
στείας και  τους αξιωματούχους.  Συχνά  ιδρύο‐
νταν  μαζί  με  τους  τεκκέδες  ή  ως  επέκτασή 
τους  και  εξυπηρετούσαν  άπορους  των  τοπι‐
κών κοινωνιών και  τους  ταξιδιώτες, μουσουλ‐
μάνους και μη αδιακρίτως. (Singer 2005: 490‐1, 
2006).  Στον  ελλαδικό  χώρο  καταγράφονται 
συνολικά 65 ιμαρέτ (Singer 2007: 43‐55,∙Lowry 
1998: 72‐73, 78,∙2010: 100) και στη Θεσσαλία 
8  (Ayverdi 1982: 198, 304‐305, 325, 327, 329, 
Lowry 2009β: 57‐58) (Πίνακας 5).  
Προφανώς  ο  τεκκές  /  ιμαρέτ  της  Λάρισας,  ό‐
πως  αναφέρεται  στα  Αφιερωτήρια  Έγγραφα, 
συνυπήρξε με τα ήδη υπάρχοντα ιμαρέτ παρέ‐
χοντας  σε  «ερχόμενους  και  απερχόμενους» 
«πρόγευμα»  και  το  απόγευμα  μαγειρευμένο 
φαγητό «κατά την εν τοις άλλοις κελλίοις τοις 
εκτισμένοις  εις  τας  οθωμανικάς  πόλεις  συνή‐
θειαν».16 Παραμένει  αδιευκρίνιστο,  εάν  προ‐
στέθηκαν νέα κτίσματα, ποια και σε τι έκταση, 
στα  ήδη υπάρχοντα ή  επεκτάθηκαν απλώς οι 
λειτουργίες  του.  Είναι  όμως σαφές  ότι  ο  τεκ‐
κές /  ιμαρέτ του Ömer λειτουργούσε οργανω‐
μένα  ως  χώρος  φιλοξενίας,  καθώς  είχε  προ‐
βλεφθεί  η  διοίκησή  του  από  κάποιον  επικε‐

                           
15 Ömer‐Αφιερωτήριο  II,  φ.  9v:  43‐45,  90‐91.  Η  α‐
κριβής  θέση  του  συγκεκριμένου  ιμαρέτ  είναι  δύ‐
σκολο  να  προσδιοριστεί.  Σύμφωνα  με  τον  Θ.  Πα‐
λιούγκα  (1996:  267)  βρισκόταν  πιθανώς  στην  οδό 
Παναγούλη. 
16 Ömer‐Αφιερωτήριο ΙΙ, φ. 17v: 460‐461, 102. 
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φαλής  σεΐχη,  ο  οποίος  λάμβανε  επιπλέον  η‐
μερήσια αποζημίωση.  
Στο Αφιερωτήριο  του Hasan  το 1531  υπάρχει 
εκτενής αναφορά σε έναν τεκκέ/ιμαρέτ σε μία 
από  τις  κύριες  εισόδους  της  πόλης  απέναντι 
από  τη  γέφυρα  Πηνειού.17 Στη  θέση  αυτή  α‐
ναφέρεται  αργότερα  ο  τεκκές  των  Μεβλεβή‐
δων  (Mevlevihane)  (Παλιούγκας  1996:  274) 
για τον οποίο ο E. Çelebi, (2003: 88, φ. V236a) 
αναφέρει  ότι  παρείχε  φαγητό  σε  άπορους 
[fukarâ]. Ο τεκκές τον 17ο αι. ενισχύεται οικο‐
νομικά από το βακούφι  του Akçelizade el‐Hac 
Ahmed Ağa,  ένα  σημαντικό πρόσωπο  της  λα‐
ρισινής  οθωμανικής  κοινωνίας,  για  τον  οποίο 
ο  Γ.  Σαλακίδης  (2011)  θεωρεί πως ήταν  και ο 
ιδρυτής του.  
Η παρουσία και οι δραστηριότητες των Δερβί‐
σηδων στο χώρο της πόλης μπορούν να μελε‐
τηθούν  πληρέστερα  στην  περίπτωση  του 
Yenişehir (Λάρισα), καθώς υπάρχουν περισσό‐
τερα στοιχεία στις γραπτές πηγές για να ανα‐
συντεθεί  η  τοπογραφία  του  αστικού  χώρου 
στην  οθωμανική  περίοδο  (Παλιούγκας  1996: 
134‐158).  
Τον 17ο αι. συνεχίζουν να υπάρχουν οι αμιγείς 
πληθυσμιακά  συνοικίες  που  συγκροτήθηκαν 
τον 15ο αι.,  ενώ συγκροτούνται  και  νέες,  είτε 
πληθυσμιακά  αμιγείς  (μουσουλμανικές,  χρι‐
στιανικές και εβραϊκές)  είτε με μεικτό πληθυ‐
σμό  (μουσουλμάνοι,  χριστιανοί,  εβραίοι,  αρ‐
μένιοι, τσιγγάνοι). Οι Δερβίσηδες αρχίζουν να 
εγκαθίστανται πλέον  και σε συνοικίες με μει‐
κτό  πληθυσμό,  στο  Serraclar18 και  το  Emin. 
(Παλιούγκας 1996: 144, 151‐152).19  
Η  ίδρυση  τεκκέδων  στις  νέες  συνοικίες  προ‐
σελκύει  το  ενδιαφέρον  εύπορων μουσουλμά‐
νων  άλλων  θεσσαλικών  πόλεων  (ο  Yahya 

                           
17 Hassan Αφιερωτήριο, φ. 9r:120‐121, 133. 
18 Έγγραφο 173/52δ, 160. 
19 Έγγραφο 245/78 α, 187‐188.  

Efendi από την Ελασσόνα ιδρύει πριν το 1630 
τον  ομώνυμο  τεκκέ,  Yahya Efendi  Zâviyesi  και 
τον υποστηρίζει οικονομικά με  την συγκρότη‐
ση  βακουφιού).  Αναδεικνύονται  τάφοι ως  ιε‐
ρά  προσκυνήματα  συσπειρώνοντας  θρησκευ‐
τικά  και  κοινωνικά  τις  μουσουλμανικές  κοινό‐
τητες  ειδικά  στις  μεικτές  συνοικίες  (όπως  ο 
türbe  Bağlari  κοντά  στη  χριστιανική  συνοικία 
Parasko)20. Οι περιώνυμοι τεκκέδες των Eşşeyh 
Hasan Efendi, Ali Çelebi, Baba Günahi  και  του 
Yahya Efendi, όπως και αυτοί στους μαχαλάδες 
Debbağlar, Tekeli‐ı Cedid και Arnavud δέχονται 
διάφορες  προσφορές  από  ιδιώτες  για  τα  εκ‐
κλησιαστικά  έξοδα,  δανείζουν  από  το  βακου‐
φικό ταμείο σε ιδιώτες21 και κοινότητες άλλων 
περιοχών για την αποπληρωμή χρεών, αγορά‐
ζουν  εργαστήρια  και  καταστήματα  και  διαθέ‐
τουν χρήματα για τη σίτιση φτωχών.  
Οι Δερβίσηδες της Λάρισας αναφέρονται στις 
πηγές  με  τους  συνοδευτικούς  τίτλους  Dede, 
Şeyh, Derviş, Pir, Sofi και ότι ανήκουν στο τάγ‐
μα  των  Μεβλεβήδων22.  Αρκετοί  από  αυτούς 
κατέχουν  σημαντικές  θέσεις  στον  διοικητικό 
μηχανισμό  και  ασκούν  ποικίλες  οικονομικές 
και  παραγωγικές  δραστηριότητες.  Ειδικά  το 
1650‐2  υπογράφουν  ως  μάρτυρες,  ιδρύουν 
βακούφια23,  ορίζονται  ιμάμηδες  και μουτεβε‐
λήδες24,  καλούνται  ως  εκτιμητές  επισκευών25 
και  κατοικούν  στις  συνοικίες  Serraclar 26 , 
Emin27 και cami’i ‐ ‘Atik.28  
Στη  δεκαετία  1660‐1670  οι  Δερβίσηδες  ανα‐
φέρονται  ως  καλλιεργητές29,  αναλαμβάνουν 

                           
20 Έγγραφο 477159β, 273. 613/206α, 327. 
21 Έγγραφο 128/39β, 144. 
22 Έγγραφο 183/55γ, 248. 410/135β, 248. 
23 Έγγραφο 402/133α, 245.  
24 Έγγραφο 28, σ.111. 404/246. 
25 Έγγραφο 410/135β, 248. 
26 Έγγραφο 173/52δ, 160. 
27 Έγγραφο 245/78α, 187. 
28 Έγγραφο 488/165 α, 278. 
29 ΙΚ5α 176, 464. 
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τα  χρέη  οικισμών30,  κάτοχοι  τιμαρίων31,  φέ‐
ρουν  τα  αξιώματα  του  καδή32 ή  του  αναπλη‐
ρωτή  (naib)33 στη  Λάρισα,  στα  Τρίκαλα34,  του 
müderris  (καθηγητή θεολογίας)35,  του  ιεροκή‐
ρυκα36.  Επίσης,  διορίζονται  τοποτηρητές  στη 
Λάρισα37,  φρούραρχοι  στο  Κάστρο  του  Βό‐
λου 38  και  σερασκέρηδες  των  Γιουρούκων 39 , 
ενώ  τους  ανατίθεται  η  καταγραφή  των  πε‐
ριουσιακών στοιχείων από θανόντες στρατιώ‐
τες και η απόδοση των περιουσιών τους στους 
κληρονόμους40 .   
Ωστόσο, το 1666 εκδίδεται μια απόφαση απα‐
γορευτική για τις δραστηριότητες των Μεβλε‐
βήδων  της Λάρισας41, ως αποτέλεσμα αντιδι‐
κιών με το σουννιτικό ιερατείο και την κυριαρ‐
χία  συντηρητικών  ταγμάτων,  όπως  οι 
Kadızadeli42 (1621‐1685),  στο  πλαίσιο  ευρύτε‐
ρων δομικών αλλαγών σε πολιτικό, οικονομικό 
και στρατιωτικό επίπεδο.  
O  E.  Çelebi  παρέχει  αξιόλογες  πληροφορίες 
για  την ύπαρξη  και  λειτουργία  τεκκέδων ή α‐
ναγνωρισμένων  και  γνωστών  ιερών  προσκυ‐
νημάτων  στο  θεσσαλικό  χώρο  και  την  προέ‐
λευση / καταγωγή των αγίων  (Πίνακας 6). Με 
τα  στοιχεία  που  παρέχει  διαφαίνεται  πως  η 
δερβίσικη  αγιολατρεία  που  αναπτύχθηκε  στο 
θεσσαλικό  χώρο,  αφορούσε  κυρίως  στρατιώ‐

                           
30 ΙΚ4 174, 339, ΙΚ4 232,234, 369. 
31 ΙΚ 4 133, 319∙IK 5Α 110,111, 431∙IK 5Α 191,472. 
32 IK4 94, 302∙IK4 215,216, 359∙IK5Α 152, 450,  IK5Β 
191, 519. 
33 IK4 213, 358∙IK4 224, 364. 
34 IK4 152, 330. 
35 IK5Β 193, 600. 
36 ΙΚ5Α 154, 451. 
37 IK4 156, 332. 
38 IK5Α 110, 430.  
39 ΙΚ4 222, 363. 
40 IK4 196, 349. 
41 ΙΚ 5Α 163, 456‐7. 
42 Zilfi, Madeline C., The Kadizadelis: Discordant Re‐
vivalism  in  Seventeenth‐Century  Istanbul,"  Journal 
of Near Eastern Studies 45 (1986): 251‐74. 

τες/μάρτυρες  και  ήταν  αρκετά  διαδεδομένη 
με  βάση  τη  χωρική  διασπορά  των  τεκκέδων 
τόσο στην ύπαιθρο, όπως και στις πόλεις.  
Η  διάδοση  της  δερβίσικης  αγιολατρείας  συν‐
δέεται  άμεσα  τον 17ο  αι.  με  μια  αυξανόμενη 
τάση για αφιερώσεις περιουσιακών στοιχείων 
σε  τεκκέδες και προσκυνήματα  της αγροτικής 
υπαίθρου.43 Η  ίδρυση  τεκκέδων  και  η  αφιέ‐
ρωση εδαφών και χρηματικών ποσών σχετίζε‐
ται με την ασφάλεια που παρείχε το βακούφι 
για την αγροτική παραγωγή και τη διαφύλαξη 
από την υπέρογκη ή δυσβάστακτη φορολόγη‐
ση  των  αγροτικών  πληθυσμών.  Παρατηρείται 
όμως μέσα από μια σειρά εγγράφων η άσκηση 
αυστηρού  ελέγχου  στην  οικονομική  διαχείρι‐
ση  των  βακουφιών,  τα  οποία  συνδέονταν  με 
τεκκέδες, εξαιτίας μια σειράς καταγγελιών για 
καταχρήσεις,  άρνηση  πληρωμής  φόρων  και 
χρεών,  αλλά  και  η  τελική  έκδοση  ευνοϊκών 
αποφάσεων  υπέρ  των  αγροτών  σε  αντιδικίες 
με  τους  τοπικούς  ζαμπίτες,  οι  οποίοι    επέμε‐
ναν να λαμβάνουν το 1/8 της δεκάτης και επι‐
πλέον  salariye.  Χαρακτηριστική  είναι  το  1666 
η περίπτωση των κατοίκων στο Topuzlar (σημ. 
Πλατύκαμπος)  όπου  βρισκόταν  το  βακούφι 
του Türbe  του Koca  (Gazi) Murad Paşa44 και η 
απόφαση  του  ιεροδικείου  ήταν  ότι  «από  τέ‐
τοιου  είδους  ταπεινά βακούφια  τα οποία δεν 
είχαν  τζαμί  και  ιμαρέτι  δεν  λαμβάνεται 
salariye».  Υπήρχαν  ωστόσο  και  περιπτώσεις 
κατάχρησης  των  ευνοϊκών  ρυθμίσεων  από 
καλλιεργητές οι οποίοι αναμίγνυαν τη σοδειά 
του βακουφιού με σοδειές από χωράφια που 
βρίσκονταν  εκτός  των  ορίων  του  αποσκοπώ‐
ντας στην απόδοση μικρότερης φορολογίας45, 
όπως οι κάτοικοι του χωριού Baba.  

                           
43 Έγγραφο  352,  226∙594/200β,  316.  480/160β, 
273∙624/210α, 327. 
44 ΙΚ5Α 165 458,∙ΙΚ5Β 122, 568. 
45 ΙΚ5Α 23, 386. ΙΚ5Α 36‐42, 393‐398. 
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Συνοψίζοντας,  η  ακριβής  περίοδος  εγκατά‐
στασης  των  Δερβίσηδων  στη  Θεσσαλία  δεν 
μπορεί  να  καθοριστεί  με  βάση  τα  διαθέσιμα 
αρχειακά δεδομένα. Οι δερβίσηδες εμφανίζο‐
νται  ωστόσο,  ήδη  από  τα  μέσα  του  15ου  αι. 
στενά  συνδεδεμένοι  με  τους  τοπικούς  Οθω‐
μανούς  αξιωματούχους  και  ιδιαίτερα  την  οι‐
κογένεια  του  Turahan,  η  οποία  ενισχύει  με 
γενναιοδωρία τους τεκκέδες στα Tirhala και το 
Yenisehir, όπως και άλλους σε κομβικά σημεία 
του οδικού δικτύου (ιδιαίτερα από τον Ömer). 
Στην Απογραφή του 1454/5 οι οικογένειες των 
Δερβίσηδων είναι σχετικά λίγες σε σχέση με το 
συνολικό  αριθμό  που  καταγράφονται,  αλλά 
πρέπει  να  τονιστεί  ότι  στη Θεσσαλία υπερτε‐
ρεί το χριστιανικό στοιχείο. Γιαυτόν τον λόγο η 
παρουσία  και  ο  αριθμός  των  Δερβίσηδων  θα 
πρέπει  πάντοτε  να  αξιολογείται  σε  σχέση  με 
τον συνολικό αριθμό των μουσουλμανικών οι‐
κογενειών,  όπως  και  με  τη  χωροταξική  κατα‐
νομή  τους.  Στην  πεδινή  ύπαιθρο  εγκαταστά‐
θηκαν  σε  αγροτικούς  οικισμούς  με  αμιγείς 
μουσουλμανικούς  πληθυσμούς,  όπως  και  σε 
αμιγώς μουσουλμανικές συνοικίες στα αστικά 
κέντρα,  γεγονός  που  καταδεικνύει  ότι  δεν  υ‐
πήρξε διείσδυση στο ντόπιο πληθυσμό ως τον 
16ο αι. Μολονότι,  καταγράφονται οικισμοί με 
ονόματα  που  παραπέμπουν  γεωγραφικά  σε 
αντίστοιχους της Μ. Ασίας (Aydinli, Germiyanli, 
Menteseli,  Saruhanli),  στους  συγκεκριμένους 
δεν  υπάρχουν  εγκατεστημένοι  Δερβίσηδες.  Η 
απουσία  τους,  επίσης,  από  τους  οικισμούς 
των  Γιουρούκων  πιθανόν  σχετίζεται  με  τη  δι‐
αφορετική στιγμή έλευσής  τους, αλλά και ότι 
η εγκατάστασή τους σχετίζεται ακριβώς με την 
πορεία  διείσδυσης  και  κατάκτησης  των 
οθωμανικών στρατευμάτων, η οποία ακολού‐
θησε την πορεία από τη Λάρισα και τα Τρίκα‐
λα προς τα Φάρσαλα και στη συνέχεια το Δο‐
μοκό.  

Η διαθεσιμότητα καλλιεργήσιμης γης συνδυά‐
στηκε με την ανάγκη για τον έλεγχο περιοχών 
και  τη  συγκρότηση  οικισμών  ως  προκεχωρη‐
μένα  φυλάκια,  όπου  οι  Δερβίσηδες  λειτουρ‐
γούσαν ως φύλακες / ακρίτες στα υπό συνεχή 
διαμόρφωση  όρια  των  νεοκατακτημένων  πε‐
ριοχών.  Για την επίσημη διοίκηση η συνεργα‐
σία τους ήταν δεδομένη, ενώ η σχέση μεταξύ 
Δερβίσηδων  και  των  τοπικών  χριστιανικών 
πληθυσμών  περιορίστηκε  πιθανόν  στο  ρόλο 
τους  ως  ενδιάμεσου  φορέα  στο  πλαίσιο  του 
νέου διοικητικού συστήματος.  
Η  εμπλοκή  των  Δερβίσηδων  σε  δραστηριότη‐
τες εξισλαμισμού του ντόπιου πληθυσμού δεν 
μπορεί  να  περιγραφεί  επακριβώς  και  με  επι‐
πλέον  δεδομένο  ότι  ο  εξισλαμισμός  των  χρι‐
στιανών  στη  Θεσσαλία,  όπως  αντανακλάται 
γενικά στις αρχειακές μαρτυρίες,  ήταν μικρής 
κλίμακας.  Για  τον  θεσσαλικό  χώρο  δεν  υπάρ‐
χουν στοιχεία για τη μετατροπή ναών ή συνα‐
γωγών  σε  τζαμιά  ή  μετζίτια,  καθώς  ήδη  από 
τον 15ο αι.  εκπονήθηκε  εκτεταμένο οικοδομι‐
κό  πρόγραμμα  ανέγερσης  νέων  ιερών.  Αντί‐
στοιχα  και  οι  τεκκέδες  που  καταγράφονται 
στον θεσσαλικό χώρο  ιδρύθηκαν εκ θεμελίων 
την  αντίστοιχη  περίοδο.  Τα  νεοανεγερθέντα 
ισλαμικά  ιερά,  εκτός  από  την  κάλυψη  των 
θρησκευτικών  αναγκών,  σε  συμβολικό  επίπε‐
δο  αποτελούσαν  τοπόσημα  της  νέας  κυριαρ‐
χίας.  Σε αυτό το πλαίσιο η συμβολή των δερ‐
βίσικων ταγμάτων στην ανάδειξη  του οθωμα‐
νικού και  ισλαμικού χαρακτήρα της πόλης και 
της υπαίθρου μέσα από την ανέγερση και λει‐
τουργία  τεκκέδων  και  ιμαρέτ  υπήρξε  καθορι‐
στικής σημασίας.  
Οι  Δερβίσηδες  και  οι  χριστιανοί  κάτοικοι  της 
υπαίθρου διαβίωναν σε ένα πλαίσιο ανεκτικό‐
τητας εκμεταλλευόμενοι τα προνόμια που πα‐
ρείχαν τα βακούφια των τεκκέδων, όπως οι οι‐
κισμοί  κοντά  στους  τεκκέδες  ή  τους  τάφους 
μαρτύρων/αγίων  (οικισμοί  Hasan  Baba, 
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Topuzlar, Iren, Tatar, Fenar). Κατ’ αναλογία, στο 
αστικό περιβάλλον των θεσσαλικών πόλεων οι 
Δερβίσηδες  επιδόθηκαν  στην  άσκηση  της  φι‐
λανθρωπίας μέσα από τη λειτουργία των τεκ‐
κέδων και των ιμαρέτ δίχως θρησκευτικές δια‐
κρίσεις.  Οι  Δερβίσηδες  δραστηριοποιήθηκαν 
τόσο στο πλαίσιο  του  τιμαριωτικού συστήμα‐
τος, όσο και μέσα στο πλαίσιο των βακουφιών 
που  ιδρύθηκαν,  νομιμοποιώντας  βασικούς 
θεσμούς  του  οθωμανικού  συστήματος  και 
βοηθώντας στην εύρυθμη λειτουργία τους.  
Όπως  διαγράφεται  στις  πηγές  οι  Δερβίσηδες 
στα  θεσσαλικό  αστικά  κέντρα  ήταν  αξιότιμα 
μέλη της τοπικής κοινωνίας. Στη Λάρισα αρκε‐
τοί,  οι  οποίοι  άνηκαν  στο  τάγμα  των Μεβλε‐
βήδων,  κατέχουν  διάφορους  νευραλγικούς 
τομείς στη διοικητική μηχανή, αναπτύσσοντας 
σχέσεις  τόσο  με  την  τοπική  μουσουλμανική 
και χριστιανική κοινότητα, όσο και με τους α‐
γροτικούς  πληθυσμούς.  Η  χωροθέτηση  των 
τεκκέδων,  αρχικά  σε  αμιγείς  μουσουλμανικές 
συνοικίες  και  η  ανέγερση  νέων  στη  συνέχεια 
στην περιφέρεια της πόλης και νέες συνοικίες 
με μικτό πληθυσμό, συμβαδίζει με την εξέλιξη 
του  πολεοδομικού  ιστού.    Θα  μπορούσε  να 
ειπωθεί πως ο ρόλος των Δερβίσηδων ως φο‐
ρέων της ισλαμικής θρησκείας, ακόμα και στην 
ετερόδοξη  εκδοχή,  λειτούργησε  παράλληλα  
με την οργάνωση του πρόσφατα εγκατεστημέ‐
νου  πληθυσμού  και  την  ήπια  ενσωμάτωσή 
τους στο νέο περιβάλλον, κοινωνικό και παρα‐
γωγικό.  
Από  τα μέσα  του 17ου  αι.  επικρατεί  το  τάγμα 
των Μπεκτασήδων  και  οι  υφιστάμενοι  τεκκέ‐
δες,  ειδικά στην αγροτική ύπαιθρο, περιέρχο‐
νται στον έλεγχό τους. Πιο ευέλικτο τάγμα, το 
οποίο εμφανίζεται δυναμικά ήδη από τον 16ο 
αι.,  εγκολπωνόταν  νέες  αντιλήψεις  και  ήταν 
αρκετά  πιο  ανεκτικό  στην  ετεροδοξία,  αλλά 
και τη θρησκευτική διαφορετικότητα. Η τοπική 
αγιολατρεία  ενσωματώθηκε  και  υιοθετήθηκε 

από  τη  «μπεκτασήδικη  θεολογία»,  όπως  και 
αντίστοιχα  οι  τεκκέδες  τους.  Τα  στοιχεία  για 
τον  18ο  αι.  είναι  ανεπαρκή  για  να  δοθεί  μια 
σαφή  εικόνα  για  την  χωρική  κατανομή  των 
τεκκέδων στον αστικό και  τον αγροτικό χώρο, 
η  λειτουργία  και  τις  δραστηριότητές  τους.  Εί‐
ναι  ενδεικτικό  όμως  πως  οι  τεκκέδες  στην  ύ‐
παιθρο,  επειδή  ακριβώς  στηρίζονταν  στο  θε‐
σμό  του  βακουφιού,  συνέχισαν  να  λειτουρ‐
γούν με οικονομική ευρωστία παρέχοντας φι‐
λανθρωπικό  έργου. Ο Αλή Πασάς, ως  νέος η‐
γέτης  της  Θεσσαλίας,  υποστήριξε  ευνοϊκά 
τους Μπεκτασήδες της Θεσσαλίας, αλλά τόσο 
στην  ύπαιθρο,  όσο  και  στις  πόλεις,  οι  Δερβί‐
σηδες έχουν πια αρκετά περιορισμένη συμμε‐
τοχή  σε  κοσμικές  δραστηριότητες  συγκριτικά 
με το παρελθόν και περιορίζονται στην άσκη‐
ση  των  λατρευτικών  καθηκόντων  τους  δίνο‐
ντας έμφαση στο πνευματικό και φιλανθρωπι‐
κό έργο.  
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Πίνακας 1: Δερβίσηδες εγκατεστημένοι σε αγροτικούς οικισμούς σύμφωνα 

 με την Απογραφή του 1454/5 (ΜΜ 10) 

 Οικισμοί  Σημερινή ονομασία 
 Alaköy   Ηλίας (Ν. Καρδίτσας) 
 Ali Fakilar   Καλαμάκι (Ν. Λάρισας) 
 Baltaoğlu   Κυψέλη (Ν. Καρδίτσας) 
 Dorşi  Πεδινό (Ν. Καρδίτσας) 
 Emîrhanlu nâm‐i diğer Audinlu   Νερόμυλοι (Ν. Λάρισας) 
 Hamidiü   Λεύκη(Ν. Καρδίτσας) 
 Kara osmanli  Γραμματικό, θέση Οθωμανικό(Ν. Καρδίτσας)  
 Karditca    Καρδίτσα 
 Kiravanid nâm‐i diğer Likosada    Λοξάδα (Ν. Καρδίτσας) 
 Kizilca Süle   Κυπάρισσος (Ν. Λάρισας)  
 Köprücüler   Γεφύρια(Ν. Καρδίτσας) 
 Kurbanlular   Φανερωμένη (Ν. Τρικάλων) 
 Marmara   Μαρμαρινή (Ν. Λάρισας)  
 Musalar   Σικυώνα (Ν. Καρδίτσας) 
 Peykârî Derviş  Πτελοπούλα (Ν. Καρδίτσας) 
 Tekeli   ΜικρόΒουνό(Ν. Καρδίτσας) 
 Tirnavi    Χρυσαυγή (Ν. Τρικάλων) 
 Yaycilar   Δοξαράς (Ν. Καρδίτσας)  
 Yusufça  Πηνειάδα (Ν. Τρικάλων) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 2: Οι τεκκέδες στα Αφιερωτήρια Έγγραφα των Turahan (1446‐1531) 

Turahan 
1446 

Ömer Ι π. 1474  Ömer ΙΙ 1484 
Hasan  
1531 

ΛΑΡΙΣΑ   ΛΑΡΙΣΑ  ΛΑΡΙΣΑ  ΛΑΡΙΣΑ 

ΤΡΙΚΑΛΑ  ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΣΙΛΕ ΧΑΝΕ 
ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΣΙΛΕ 

ΧΑΝΕ 
 

ΤΡΙΚΑΛΑ  ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ (ΧΑΪΔΑΡ ΧΑΝΕ) 
ΤΡΙΚΑΛΑ, ΧΑΪΔΑΡ 

ΧΑΝΕ 
 

  ΣΟΥΤΖΙΟΥΚ ΜΠΟΥΝΑΡ 
ΣΟΥΤΖΙΟΥΚ 
ΜΠΟΥΝΑΡ 

 

  ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ  ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ   
  ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΠΑΛΗΟΡΕΥΜΑ     
    ΦΑΡΣΑΛΑ, ΒΡΥΣΗ   
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Πίνακας 3: Τεκκέδες στο θεσσαλικό χώρο46 

Θέση  Ονομασία   Τάγμα 
Çatalca (Φάρσαλα)  Bey‐Zâde Zâviyesi   

Ahî Baba Zâviyesi   
Ali Çavuş Tekkesi   
Cafer Efendi Zâviyesi   
Hacı Ali Zâviyesi   
Hacı Mustafa Zâviyesi   
Halil Efendi Zâviyesi   
Paropar (;)‐Pâre Pâre (;) Zâviyesi   
Sinan Dede Zâviyesi   
Siyah Mermer Zâviyesi   

TIRHALA (Τρίκαλα) 
 

Şeyh Aziz Mehmed Zâviyesi   
Emir Şah Kadı Zâviyesi   
Hacı Mustafa Efendi Zâviyesi   
Rukiye Hâtun Zâviyesi   
Şeyh Ramazan Efendi Tekkesi   
Şeyh Sinan Efendi Zâviyesi   
Şeyh Galib Dergâhı   
Şeyh Nazif Mevlevîhânesi  Μεβλεβήδες 
Tekye (;)  Μεβλεβήδες 
Turahan Bey Oğlu Ömer Bey Zâviyesi   

YENİŞEHİR (Λάρισα) 
 

Yahya Efendi Zâviyesi   
YENİŞEHİR,  Eski  Tekyeli 
Mahallesi 

Sadiye Tekkesi   

Bey  Tatarı  Köyü  (Φα‐
λάννη) 

Mustafa Paşa Zâviyesi   

Çayırlı Köyü (Βρυότοπος 
Τυρνάβου) 

Çayırlı Baba Tekkesi ‐ Çayırlı Baba Türbesi  Μπεκτασήδες 

Kardiçe  Nahiyesi  (Καρ‐
δίτσα) 

Tekke   

Kuşlu Köyü  Abdullah Dede Zâviyesi  Μπεκτασήδες 
Osman  Pinari  Köyü 
(Δασοχώρι Φαλάννης;) 

Ekmekci Ahmed Paşa Zâviyesi   

Tempe Köyü (Τέμπη)  Hasan Baba Zâviyesi  Μπεκτασήδες 
Yeni Hâtuncuk Kariyesi  Karabaş Hasan Efendi Zâviyesi   
Yeni Hâtuncuk Köyü  Şeyh Mûsâ Zâviyesi   
Ïren  (Ασπρόγεια  Φαρ‐
σάλων) 

Durbalı Baba Sultân Türbesi & Bektaşi Tekkesi  Μπεκτασήδες 

 
 
 
 

                                                 
46 Σύμφωνα με Ayverdi 1982 και Lowry 2008: 95‐106. 
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Πίνακας 4: Δερβίσηδες εγκατεστημένοι στις πόλεις Tirhala και Yenişehir το 1454/5 (MM 
10)  

  TIRHALA  YENIŞEHIR 

  mahalle  mahalle 
 *Tabbâgân    Tabbâgân  
 *Bolayır   Yegân Oğlu  
 Kassâb Ahmed   veled Reis   
 *Kazzâz Mustafa Ahmed   Hacı İbrahim   
 Helvâyî Ali   *Kirişçi Hacı  
 Birgi   Beddredin Hoca   
 Yazıcı Hızır   *Satı  
 *Camiî     *Camiî  
   Hatib Hoca  
   Demürcü   

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 

   *Tekeli İmamı   
 Mihal Marti   Gebran  
 Sâniye   
 Sâlise   
 Râbi   
 Hâmise   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ 

 Arnavudân   

Σημείωση: Οι συνοικίες όπου αναφέρονται Δερβίσηδες επισημαίνονται με αστερίσκο *  
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 5: Τα ιμαρέτ στο θεσσαλικό χώρο 

Ιδρυτής  Έτος 
Turahan Bey Câmii – İmâreti  1456 
Osman Şâh Câmii – İmâreti  1566/1567 

TIRHALA 
(Τρίκαλα) 

Haci Mustafa Bey İmâreti  ; 
Turahan Bey Câmii – İmâreti  1456 YENIŞEHIR 

(Λάρισα)  Burak Bey Câmii ‐ İmâreti [Evrenosoğlu]  ca. 1460/1470 
Bey Tatarı Köyü 
(Φαλάννη) 

Gâzî Burak Bey Câmii ‐ İmâreti [Evrenosoğlu]  ca. 1460/1470 

Çarşı ‐  ‐ İmâret Câmii  ; ALASONYA 
(Ελασσόνα)  Ibrâhim Bey İmâreti  ; 
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Πίνακας 6: Τεκκέδες σύμφωνα με τον Ε. Çelebi (1688) 

Τοποθεσία  Ονομασία 
 ALASONYA (Ελασσόνα)  τζαμί του Τεκκέ 
 CUMA (Παζαράκι, ν. Καρδίτσας)  3 τεκκέδες/ hankâh 
 ERMIYE (Αλμυρός)  Τεκκέδες 

τεκκές έξω από το κάστρο 
Hüssam Efendi 

 FENAR  
(Φανάρι) 

Evliya Ağa 
 KARDIÇE (Καρδίτσα)  Τεκκές 

Ali Çavuş Tekkesi 
Cafer Efendi Zâviyesi 
Sinan Dede Zâviyesi 
Şeyh Ramazan Efendi Tekkesi 
Şeyh Sinan Efendi Zâviyesi 
Şeyh Aziz Efendi 
Turgut Baba  

 TIRHALA  
(Τρίκαλα) 

Kınalı Efendi 
Şeyh Aziz Mehmed Zâviyesi 
Hacı Mustafa Efendi Zâviyesi 
Şeyh Nazif Mevlevîhânesi 
προσκύνημα Kapudan Hasan 

 YENİŞEHİR  
(Λάρισα) 

Yahya Efendi Zâviyesi 

 
 

Χάρτης 1: Οικισμοί στους οποίους αναφέρονται εγκατεστημένοι Δερβίσηδες το 1454/5 
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