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Am elaborat acest studiu având un sentiment ciudat. Întâi de toate, de câtva timp, 
publicul românesc iubitor de seriale TV a fost pur și simplu bulversat de un film: 
Suleyman Magnificul. Sub domnia iubirii. În al doi-lea rând, această telenovelă care po-
vestește iubirea unică și fără margini dintre Suleyman Magnificul și Hurrem a stârnit 
numeroase controverse în țara de origine, Turcia, realizatorii filmului fiind vehement 
criticați pentru că nu respectă intocmai adevărul istoric și pentru că aruncă o privi-
re nedemnă asupra unei epoci și a unei personalități care a marcat istoria Imperiului 
Otoman ajuns la apogeul puterii sale.

Şi totuși, paradoxal, acest serial a redeschis publicului larg o perspectivă fascinantă 
asupra unei epoci, perspectivă care din păcate, nici un tratat serios de istorie politică, 
economică sau culturală nu a reușit să o facă intr-un chip atât de relevant.

În studiul de față încercăm să răspundem interesului general pentru acest subiect, 
cu atât mai mult cu cât el interesează în mod direct și explicit istoria românească în 
epoca medievală și modernă. 

Am ales ca punct de sprijin Curtea Imperială Otomană evidențiind personajul 
central în jurul căruia pivotează întregul nostru demers științific și anume Sultanul 
Suleyman Magnificul (1520-1566) și epoca sa. Acesta concentrează la maximum forța 
și strălucirea unui imperiu recunoscut ca atare de contemporani. În epoca Sultanului 
Suleyman, Imperiul Otoman trăiește cea mai strălucită perioadă sub aspectul cuceri-
rilor, al politicii, al științei și al culturii, dar și sub aspect legislativ. În timpul domniei 
lui Suleyman, Imperiul Otoman devine puterea supremă în concertul politic internați-
onal, în paralel, cu instituțiile sale administrative, juridice și științifice, afirmându-se ca 
o societate care are toate caracteristicile unei înalte civilizații islamice.

Urmând la tron tatălui său Selim I, Sultanul Suleyman a fost, fără îndoială, suve-
ranul otoman care a avut cea mai mare influență asupra Europei veacului al XVI-lea. 
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Însuși numele său Suleyman, vine să confirme acest lucru. Forma turcească a numelui 
Soliman este Suleyman, din arabul Sulayman, echivalentul ebraicului Solomon. Turcii 
l-au numit Kamuni (Legiuitorul, Legislatorul). Acest apelativ îl leagă pe Sultanul oto-
man în mod explicit de tradiția lui Iustinian și prin aceasta de legitimizarea continuită-
ții dintre Imperiul Roman și Imperiul Otoman.

Forța și gloria sa au fost recunoscute de către europeni, care i-au zis: Il Magnifico, 
mai întâi italienii, apoi francezii Le Magnifique, englezii The Magnificent, germanii 
Der Prächtige, expresie folosită apoi și tradusă astăzi de turci Muhteșem.

Mai presus de orice, Kamuni Sultan Suleyman a rămas autorul celui mai important 
corpus de legi din istoria Imperiului Otoman, cunoscut sub numele de Cartea Legilor 
Dinastiei lui Osman. Acest impresionant codex va sta la baza organizării societății oto-
mane fiind îndreptarul după care s-a ghidat și organizat un întreg imperiu. De altmin-
teri, Sultanul și-a inaugurat domnia sub semnul sprijinului justiției, prin măsuri meni-
te să anuleze interdicțiile și nedreptățile din timpul domniei tatălui său. A pus capăt 
agitației și violenței, inaugurând o epocă a stabilității care, prin numeroasele sale cam-
panii militare (13 campanii imperiale) a scos imperiul din moliciunea care-l ducea spre 
declin și anarhie. A introdus ordinea bazată pe lege, atât pe timp de pace cât și pe timp 
de război, armata otomană fiind recunoscută drept cea mai disciplinată și organizată 
armată a timpului.

În domeniul instituțiilor statului, uriașul corp funcționăresc otoman s-a bucurat de 
stabilitate și de disciplină mai mult ca oricând. Principiul de bază care funcționa la 
nivelul instituțiilor statului era cel al meritocrației. De altfel celebrul ambasador aus-
triac de la Poartă, Busbek, nota că: „În Turcia oricine este constructorul propriuului 
său viitor... Turcii nu cred că însușirile cuiva se transmit altcuiva prin moștenire. Cei 
care sunt necinstiți, leneși și trândavi nu se înalță niciodată, ci rămân într-o stare de 
nerespect și secundară. Secretul extinderii necontenite a turcilor constă în faptul că ei 
coboară dintr-o rasă dominatoare care reușește în tot ce întreprinde.”1

Într-adevăr, această ultimă remarcă a ambasadorului Busbek este valabilă mai ales 
după ce otomanii cuceresc Constantinopolulîn 1453 și mai apoi, în 1517 aduc califatul 
în capitala imperiului, în Istanbul. Prin aceste momente succesive otomanii se erijează 
în moștenitorii și continuatorii tradițiilor și cuceririlor romane, respectiv în portstin-
dardul lumii islamice în condițiile în care Sultanul otoman preia prerogativele califu-
lui și a tradiției islamice. Cele două trăsături fundamentale nu o exclud și pe a treia în 
sensul în care otomanii nu uită și nu neglijează tradițiile imperiale ale stepei conside-
rându-se astfel adevărații urmași ai lui Ginghis Han.

Această expresie a magnificenței puterii otomane exprimată printr-o triplă ascen-
dență și întruchipată în persoana Sultanului Suleyman Magnificul își capătă adevărata 
valoare și susținere în ceea ce ce înseamnă organizarea statului și a locului în care se 

1 Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman, București: Editura Ştiințifică și Enciclopedică, 1978, 
p. 161.
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iau deciziile capitale, Palatul sau Saraiul Imperial. Sultanul fiind nucleul în jurul căru-
ia funcționează întregul edificiu politic și social „Locul material al puterii, sediul curții 
ca și al conducerii și al administrației centrale se află acolo unde se găsește el, adică, de 
obicei, în palatal său din capitală”.2

Curtea Imperială avea ca punct de referință Saraiul. Sarai este un cuvânt de ori-
gine persană și înseamnă palat. Primele palate otomane, de proporții foarte modeste 
au fost construite în capitalele succesive ale Statului Otoman: adică Brusa și mai apoi 
Adrianopol. 

Ulterior, după cucerirea Constantinopolului de către Mehmed al II-lea și trans-
formarea acesteia în Capitală Imperială a fost ridicat un prim palat cunoscut sub 
numele de Palatul Vechi (Eski Saray) în cartierul zis Baezyid pe locul unde se află 
acum Universitatea din Istanbul. Acest palat din care nu a rămas astăzi nimic nu a 
îndeplinit toate așteptările și, în consecință, Sultanul a decis ridicarea unui nou palat, 
în fața apelor Bosforului unde în antichitate fusese străvechea acropolă a orașului 
Bizantyon. Inițial, noului palat i s-a spus Sarayul Nou (Yeni Saray). În condițiile în 
care una dintre porțile acestuia se deschidea spre Capul Bosforului și fiind flancată 
de turnuri, Noul Palat, de atunci și până astăzi, este cunoscut mai ales sub nume-
le de Top Kapy Sarayi. Acest nou palat deși era sediul puterii și măreției imperiale 
otomane nu avea nimic colossal. Nu era un centru grandios, cu etaje precum marile 
palate europene de la Paris, Viena sau Vatican, ci consta dintr-o succesiune de unități 
arhitecturale, grupate în două părți. Prima parte era Haremul împărătesc, zis interior, 
adică partea destinată serviciilor din lăuntrul palatului. A doua parte era cea cunos-
cută sub numele de exterior care cuprindea locașurile și personalul din afara servici-
ilor palatului Sultanului otman. Topografic vorbind, palatal era împărțit în trei curți 
interioare, fiecare înconjurată cu ziduri puternice sprijinite din loc în loc de turnuri 
întocmai ca o cetate. Fiecare zid era prevăzut cu câte o poartă. Prima poartă, monu-
mentală, numită Poarta Impărătească, care se află în colțul sud-estic, în spatele Sfintei 
Sofia, dă acces în prima curte sau cum îi spuneau otomanii Primul loc. Urmează o a 
doua poartă sau, Poarta de Mijloc denumită și Poarta Salutului, prin care se intră în a 
doua curte Locul al II-lea zisă și Poarta Paradei. Urma apoi o a treia și ultima poartă 
zisă Poarta Fericirii, ceea ce în limbajul current al epocii desemna intrarea în pala-
tal sultanilor adică suprema instanță a statului. Poarta Fericirii a mai fost cunoscută 
sub numele de Parta Agalelor Abi deoarece spre deosebire de paznicii Haremului care 
erau eunuci negri cei ce păzeau această poartă erau eunuci albi. Prin Poarta Fericirii 
se intra în locul al treilea, loc destinat în exclusivitate Sultanului. Potrivit estimărilor 
în cuprinsul palatului trăiau în vremuri normale până la 5.000 de personae iar în zile 
excepționale 10.000 de oameni3.

2 Coordonator Robert Mantran, Istoria Imperiului Otoman, București: Editura All, 2001, p. 151.
3 Aurel Decei, op.cit., p. 203.
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Cea dintâi dintre curți avea o destinație precisă printre clădirile și birourile diferi-
ților funcționari ai palatului numiți demnitari de dinafară. Din această curte nu mai 
există nimic astăzi, doar că la intrare în partea stângă se află Biserica Bizantină Sfânta 
Irina o copie la scară 1/10 a grandioasei Aya Sofia. Odinioară în prima curte se găsea 
monetăria și chiar în fața celei de-a doua porți, la dreapta lipită de zid, este Fântâna 
Călăului, lângă care se găsea o tablă de marmură zisă Piatra Prevestirii. Legenda spune 
că pe acest piedestal de marmură erau expuse capetele înalților demnitari executați 
pentru diverse pricini și, se pare tot acolo au fost expuse capetele domnitorului Petru 
Cercel precum ale Voievodului Constantin Brâncoveanu cu fii și ginerele său. 

Curtea a doua, care corespunde astăzi intrării efective în Muzeul Top Kapy Sarayi 
se caracterizează prin întinse alei cu chiparoși, cu multă verdeață, unde în epoca de 
glorie se aflau în libertate păsări și animale exotice. Componentele esențiale ale celei 
de-a doua curți constau în: bucătăriile Saraiului dispuse pe partea dreaptă sub forma 
unor hale immense construite din ordinal Sultanului Suleyman Magnificul de către cel 
mai mate architect al otomanilor: Sinan. Pe partea stângă, vizavi de bucătării, se află 
Sala Divanului zisă și Sub Cupolă, unde se țineau ședințele Consiliului de Stat sau ale 
Guvernului în sens modern, adică unde se întruneau vizirii în număr de șapte în frun-
te cu marele vizir. La lucrările Divanului pe lângă Vizir participau și Comandantul 
ienicerilor precum și juzii militari ai Anatoliei și Rumeniei însoțiți, și de alți înalți dem-
nitari ai palatului. În epoca lui Mehmed al II-lea însuși Sultanul participa la Lucrările 
Divanului. Cu timpul însă el nu mai participă efectiv, cu toate că prezența sa este 

Sublima Poartă
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resimțită din plin de înalți demnitari, în condițiile în care chiar deasupra Cupolei 
Divanului se află o ferestruică cu o draperie trasă de unde Sultanul putea viziona și 
asculta ceea ce se discuta în Consiliul de Stat fără a putea fi văzut.

Lipit de Sala Divanului se afla o altă clădire solidă din piatră alcătuită din două 
mari încăperi cu o singură ușă. Aici se afla haznaua sau visteria din lăuntru unde 
se păstrau banii în numerar ai Sultanului. Actualmente destinația acestor săli a fost 
schimbată, Muzeul Topcapy Sarayi expunând o excepțională colecție de arme. 

Alături de Palatul sub Cupolă unde se ținea Înaltul Divan, printr-o poartă de fier se 
intră în sectorul strict interzis celor din afară, anume în Harem. Partea de la intrare era 
păzită de un corp de gardă și tot acolo se aflau apartamentele celui numit Aga Fetelor 
și ale celorlalte agale negre și eunuci negri. Eunucii negri erau caracteristici pentru 
Harem fiind de proveniență africană. „Ordinea și disciplina în Harem erau asigurate 
de un corp de eunuci simetric eunucilor albi din serviciul spahiilor: de această dată 
este vorba despre eunucii negri din Africa, a căror castrare era mai completă față de 
a primilor (era aplicată nu numai testiculelor ci și penisului). În 1603, Palatul Vechi 
număra 39 Aga negri iar Palatul Nou 72. Şeful eunucilor negri din Harem, Aga Porții 
Fericirii sau Aga Fetelor ocupa deosebita care va crește odata cu creșterea influenței 
politice a Haremului. Astfel, infuența sa o va depăși pe cea a șefului eunucilor albi 
ajungând până la al treilea rang în stat după Marele Vizir și Şezkhül-Islam”4.

Haremul era un loc exclusive destinat femeilor ce urmau să-l slujească pe Stăpânul 
Palatului adică pe Sultan. Rolul acestuia va crește în timp pe măsura evoluției obiceiu-
rilor matrimoniale ale sultanilor otomani. Dacă până la Mahomed al II-lea căsătoriile 
se încheiau predilect cu prințese creștine bizantine sau sârboaice sau aparținând unor 
dinastii musulmane din Anatolia și Crimeea, cu timpul, prinții moștenitori și sultani 
se unesc cu simple sclave. Acesta este rezultatul afirmării puterii otomane și, legat de 
aceasta înlăturarea rațiunii potrivit căreia căsătoria trebuia să devină un instrument 
diplomatic eficient.

Sclavele nu ajungeau dintr-odată în iatacul Sultanului decât după parcurgerea 
unui traiect educațional foarte précis și laborios cu ierarhii bine structurate, bine de-
terminate. Dealtfel, la nivelul Haremului se aplica aproximativ același principiu al 
meritocrației valabil pentru toți cei care urmau să devină, în urma unor meticuloase 
pregătiri, înalți funcționari ai imperiului. Dacă pentru funcționarii imperiali ca și pen-
tru Robii Porții se aplica principiul dvrsime, adică tributul sângelui, pentru roabele din 
Harem acest principiu nu era valabil. Din secolul al XVI-lea, fără deosebire, sclavele 
din Harem proveneau în exclusivitate din captură de război sau din darurile pe care 
înalții demnitari le făceau Sultanului. 

Scopul suprem al existenței unei tinere fecioare ajunsă cu voia, sau fără voia sa în 
Harem era acela de a dobândi o cultură solidă, deprinderi și înzestrări în arta orien-
tală și, nu în ultimul rând, în arta iubirii. Toate acestea fiind îndeplinite urmau să-i 

4 Robert Martan, op.cit., p. 155.
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deschidă calea spre patul Sultanului. De obicei, acesta o remarca la una din numeroa-
sele petreceri ținute în Harem aruncându-i o bucată de mătase ceea ce însemna gestul 
aprobator, preludiu al intrării tinerei fecioare în patul Sultanului. Dacă rămânea însăr-
cinată, într-o oarecare măsură soarta sa intra într-o zodie fericită. Din acest moment 
începea lupta pe viață și pe moarte pentru a atinge trei scopuri fundamentale: statutul 
de favorită a Sultanului, statutul de mamă a unui prinț otoman, pe care ea și-l dorea 
urmaș și, în ultimă instanță, statutul de Valide Sultan adică mama Sultanului aflat în 
scaun, prin urmare funcția supremă la care putea aspira o sclavă intrată în Harem. 

Din această perspectivă, domnia lui Solyman Magnificul a rămas celebră peste vea-
curi prin iubirea dintre el și Roxolana, fiica unui preot sărac din Rutenia, răpită de tătari, 
cumpărată de Marele Vizir Ibrahim Pașa și oferită de acesta Sultanului. Supranumită 
Hurrem (Vesela), prin farmecele și talentele ei a reușit să inspire Sultanului Solyman 
o mare pasiune. Înzestrată cu inteligență și viclenie, cu talent muzical și mama ce-
lor patru fii ai Sultanului, Hurrem a devenit în scurtă vreme unica stăpână a inimii 
lui Suleyman. Fapt unic în istoria otomană, Hurrem a obținut succesul suprem, fiind 
singura femeie din Harem luată vreodată de soție de un Sultan. Acest aspect fără pre-
cedent va spori rolul Haremului în politica internă otomană, cu ea inaugurându-se 
Sultanatul Femeilor. Influența ei a fost atât de mare, încât l-a determinat pe Sultan să-
și elmine fizic doi fii Mustafa și Bayazid și 
să-l extermine pe favoritul și prietenul său, 
Marele Vizir Ibrahim Pașa. Cu toate aces-
te crime având-o ca autor moral, Hurrem 
a rămas în istorie ca femeia care a dăruit 
dragoste și pasiune celui mai puternic om 
al momentului.

Prin Poarta celui de-al doilea zid se 
trecea în curtea a III-a a palatului. În ime-
diata apropiere a porții, față în față se afla 
așa numita cameră de audiență, o cameră 
mică și simplă de 10 m pe 10 m construi-
tă de Mehmed al II-lea și împrejmuită cu 
un portic sub care susurau câteva cișme-
le. Înlăuntrul camerei, pe un divan lipit 
de perete și acoperit cu un baldachin, șe-
dea Sultanul și își întâmpina oaspeții sau 
asista la ceremonii. Un Sultan de măreția 
lui Solyman Magnificul se mulțumea cu 
această odaie mică ceea ce adesea i-a sur-
prins pe europeni, dealtfel ceremonia pri-
mirii ambasadorilor de către Sultan, chiar 
dacă era măreață nu dura foarte mult, doar Sultana Mihrimah, fiica sultanului Suleyman Magnificul
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câteva minute. Mulți călători străini au lăsat relatări despre primirea de ambasado-
ri de către Suleyman Magnificul. Plină de vervă și culoare este cea făcută de Jerome 
Maurand, un preot din Antibes, care a însoțit la Constantinopol, în 1544, flota otomană 
după șederea acesteia în Provența. El a fost primit de Sultan, aflându-se în suita căpi-
tanului Polin.

„În timp ce preaînălțatul meu stăpân se îndrepta spre a doua poartă a Palatului, se 
aflau de o parte și de alta caii spahiilor. Cei cu un călăreț în spinare purtau valtrapuri 
somptuoase. N-am văzut nici un cal care să nu fi avut hățuri de aur și argint; cei mai 
mulți purtau pe frunte o placă de aur sau argint în formă de trandafir, în care era în-
crustat un rubin, un hiacint sau o peruzea; căpestrele erau împodobite turcește cu aur, 
mătase stacojie și peruzele. Fiecare cal avea un botar de zăbală în forma unui lanț de 
aur sau argint, valorând, în funcție de calitatea de aur sau argint folosită, aproxima-
tiv 500 de ducați. Purtau șei mici turcești, aurite; pe crupă, trei palme de brocart de 
aur sau de catifea cusută cu aur și cu șiruri de butoni din fir de aur și mătase roșie ce 
atârnau de ambele părți. Caii erau din Turcia sau Africa de Nord, cu părul negru sau 
maroniu, gălbui, cenușiu, vânăt rotat sau alb, costănd fiecare cel puțin 200 de ducați. 
Mi s-a spus că padișahul are la Palat în mod obșnuit 6.000 de spahii călare.

După ce preaînălțatul meu stăpân, urmat de suita sa, a trecut printre acești cai 
– priveliște tare frumoasă –, am ajuns la a doua mare poartă a Palatului, păzită de 
ieniceri. 12.000 de ieniceri o păzesc... pe cap ei poartă o egretă din pene... Îndată ce 
preaînălțatul meu stăpân a trecut de poartă, ienicerii care stăteau perfect aliniați în ju-
rul acestei curți s-au sculat toți în picioare și s-au înclinat în fața preaînălțatul meu stă-
pân, pentru a-i face cinste. În centrul acestei curți, acoperită ca mănăstirile călugărilor 
noștri, se află un spațiu mare cu copaci diverși, mai ales chiparoși, și cu felurite anima-
le – cerbi, căprioare, struți, capre indiene și alte animale ce se plimbă printre copaci... 
Mă întorc la preaînălțatul meu stăpân, care, odată ajuns în locul unde seniorii Bassas 
acordă audiențe, a fost primit cu mare curtoazie de către cei patru seniori Bassas, care 
l-au prezentat Padișahului. După ce a expus obiectul soliei sale și după ce dragomanul 
Padișahului i-a răspuns, însoțit de seniorii Bassas, îi sărută mâna Padișahului, urmat 
de membrii ambasadei.

În a treia sală, Padișahul stătea pe perne de brocart, înveșmântat în satin alb; tur-
banul său, nu foarte mare, era încununat cu puțină catifea roșie de vreo trei degete 
înălțime și ușor încrețită; pe partea frontală a turbanului era un fel de trandafir de 
aur, iar în centrul trandafirului – un rubin rotund strălucitor, mare cât o jumătate de 
alună; sub bărbie, la deschizătura caftanului din moar alb, erau, în loc de nasturi, vreo 
douăsprezece perle prea frumoase, cât un bob de mazăre de mari. După ce Domnul 
Ambasador îi sărută mâna Padișahului, seniorii Bassas îl duseseră în sala de audiență, 
toată îmbodobită cu covoare și taburete mici de o palmă și jumătate, acoperite cu co-
voare. Acolo a prînzit preaînălțatul meu Domn Ambasador cu cei patru seniori Bassas, 
Monseniorul abate de la Capua și toți ce-i sărutaseră mâna Padișahului fură serviți așa 
cum se obișnuiește în Turcia.
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Ceilalți gentilomi care nu intrasera să-i sărute mâna Padișahului fură duși la masă 
într-o parte a curții Porții sau a Palatului Padișahului, acolo unde stau ienicerii gărzii 
Palatului.”5

Nu putem să trecem în a treia curte rezervată în exclusivitate Sultanului, fără să 
amintim că în colțul din dreapta al camerei de audiență se afla așa zisa școală a celor 
din lăuntru, adică școala celor mai importanți slujitori ai Sultanului care se aflau în 
imediata apropiere a Sultanului. Cu cât se aflau mai aproape de persoana Sultanului, 
până la demnitatea de păzitor al Armelor și odăilor Sultanului, cu atât era mai impor-
tantă slujba pe care o deținea, aceasta fiind intotdeauna atribuită strict meritelor per-
sonale și a promovării unui complicat și laborios proces de învățare și verificare a cu-
noștințelor. Această categorie de slujitori ai Sultanului și ai Saraiului era alcatuita din 
dvrsime (copii proveniți din tributul sângelui) sau din prizonieri de război aleși între 8 
și 18 ani. Aceștia erau crescuți și pregătiți în câteva palate din Istanbul și Adrianopole 
urmând mai apoi această înaltă școală din curtea interioară a palatului unde erau nu-
miți Copii de Casă corespunzători aprozilor sau valețior din Europa. 

„Aici erau educați pe temeiul culturii musulmane și turcești. Coranul, turca, araba 
și persana, apoi sport, trântă, sărituri, fugă, scrimă, arc și săgeată, bile și altele. Erau 
destinați după aptitudini pentru patru funcții: expediționari, cămărași, trezorieri și cei 
pentru camera privată. Aceștia slujeau înlăuntrul Saraiului.”6

5 André Clot, Soliman Magnificul, București: Editura Artemis, 1997, pp. 228-229.
6 Aurel Decei, op.cit., p. 205.
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Ca și în cazul slujitorilor din afara și cei din lăuntru funcționau după un princi-
piu pe care l-am evidențiat deja, anume principiul meritocrației. Acest principiu a 
fost cheia de boltă ce a stat la baza organizării statului otoman și se pare, după anu-
miți specialiști, că acest principiu a fost împrumutat de la curtea imperială chineză. 
Dealtfel, nu este o surpriză faptul că organizarea curții otomane este foarte asemănă-
toare Orașul Interzis din capitala imperiului chinez, cu excepția, majoră, că la otomani, 
deși grandioasă, curtea era mai degrabă austeră. Ea nu făcea altceva decât să reflecte 
un stat imperiu aflat în ascensiune militară bazat pe principii bine definite și aportul 
nemijlocit al celor numiți Robii Porți. Câtă vreme aceste principii au funcționat, câtă 
vreme grandoarea și austeritatea s-au îngemănat Palatul și odată cu el Imperiul au 
funcționat. În momentul în care ele se vor prăbuși se va prăbuși și statul care, după 
îndelungata domnie a Sultanatului Femeilor ce durează până la sfârșitul domniei lui 
Mehmed al IV-lea, 1687, va intra într-o lungă perioadă de agonie ce va lua sfârșit oda-
tă cu Revoluția Kemalistă.




