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A kotetet a Magyar-T<irok Baráti Társaság vásárolta zor9-ben



Kovács }rlándor Erik 1,980-ban sziiletett Budapesten.

Az Etjtutjs Loránd Tudományegyetem ttjrténelem és ttjrténeleru-

tanár szakán 2005-ben, tijrtjk szakán 2006-ban uégzett. Llgyan-

ebben az éaben kezdte me7 doktori tanulmányait az ELTE
T rténelemtudományi Doktori Iskola oszmanisztikai proyram-
jában, A PhD-fokozatot 2013-ban szerezte me7. 2005-t I kezdue

az MTA Kt)nyutára Keleti Gyiíjteményének ttjrtjk kéziratokért

felel s kurátora, 20a7-ffil az ELTE Ttirtik Tanszékének oktatója.

2014-t l adjunktusként els sorban oszmán-ttjrtjk forrásismer.eti,
sziiaegelernzési kurzusokat Tlezet,

FóTb kutatási teriiletei az Oszmán Birodalom 16*17, sz zadi
politika-, társadalom- és eszmettjrténetét érintik. Ezeken bet I

az utóbbi éuekben érdekt dése két f bb témakijrre| fi muszlim-
keresztény polemikus iradalom jkori oszmán emlékeire, ille-
t leg a birodalom 1"7, században kitetjesed uálságánnk fejle-
ményeire, társadalmi aonatkozásaira sszpontosutt. Ielen ktjtet,

amely dtjnt en a szerz doktori tanulmányaira épiil, ez utóbbi

teriileten aégzett kutatásainak eredményeit sszegzi.

A szultáni tanács panaszjegyz ktinyaein keresztiit a 77, századi

Oszmán Birodalom igazságszolgáItatási rendszerének biirakra-

tikus taeszt i és az azokban bolyongó legki)Itjnbijz bb rendíí és

rangit alattaalók hétk znapi kiizdelmei eleaenednek mey,
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