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TEŞEKKÜR

Bu kitaptaki makalelerin çoğu, ilk defa 22-23 Ekim 2015’te Chi-
cago Üniversitesi’nde düzenlenen “Xenophobia and Alterop-
hobia in Pre-Modern Ottoman Lands (Modern Öncesi Osman-
lı Topraklarında Yabancı Düşmanlığı ve Öteki Korkusu, 15.-
18. Yüzyıllar)” başlıklı sempozyumda sunulan bildirilerin göz-
den geçirilip genişletilmiş halleridir. Sempozyumun düzen-
lenmesi ve elinizdeki kitabın yayımlanması sırasında Chicago 
ve Michigan üniversitelerinden çok sayıda akademik birim ve 
meslektaştan yardım gördük. Sağladıkları mali destek için Chi-
cago Üniversitesi’nde Franke Institute for the Humanities; Cen-
ter for Middle Eastern Studies; Center for Jewish Studies; Divi-
sion of the Humanities; Humanities Visiting Committee; Cen-
ter for the Study of Gender and Sexuality ve o dönem Center for 
International Studies tarafından yönetilen Norman Wait Har-
ris Memorial Fund’a şükranlarımızı sunarız. Center for Middle 
Eastern Studies’den Thomas Maguire ve Brittany Ciboski sem-
pozyum öncesinde ve sonrasında yoğun elektronik posta trafi-
ğini idare ettiler ve lojistik ayarlamaları hallettiler. Sempozyum 
sırasında ise, o tarihte Chicago Üniversitesi’nin Yakındoğu Dil-
leri ve Medeniyetleri Bölümü’nde doktora yapan İpek Hüner-
Cora ve Tunç Şen toplantının pürüzsüzce akışını temin ettiler.
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Kitabın özgün İngilizce baskısı için destek gördüğümüz bi-
rimlere de ayrıca müteşekkiriz. Michigan Üniversitesi’nde Col-
lege of Literature, Science, and the Arts, the Office of Research, 
Tarih ve Ortadoğu Araştırmaları bölümleri metnin tashihi ve 
kitabın dizininin oluşturulması için gereken maddi katkıyı sağ-
ladılar. İngilizce baskıyı 2018’de yayımlayan Academic Studies 
Press’in genel editörü Alessandra Anzani’ye ve kitabın basıma 
hazır hale getirilmesi sürecini özenle denetleyen prodüksiyon 
editörü Kira Nemirovsky’ye teşekkür ederiz.

Kitabın Türkçe yayını, birinci bölümü çeviren Zeynep Nevin 
Yelçe ve kitabın geri kalanının ilk çevirisini yapan Alptuğ Gü-
ney’in katkıları sayesinde mümkün oldu. Derleyenler bu çevi-
rilerin üzerinden geçip metni bugünkü haline getirdiler. Ayrıca 
Michael Sheridan’ın makalesinin çevirisini Aslıhan Aksoy-She-
ridan elden geçirdi. İletişim Yayınları’ndan Kerem Ünüvar’a, ilk 
yazışmamızdan beri gösterdiği olumlu ve sabırlı yaklaşım için 
ve kitabı yayına hazırlayan Merve Öztürk’e yetkin müdahalele-
ri için müteşekkiriz.
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GİRİŞ

Milliyetçi ideolojilerin 19. yüzyılda hızla yükselişinden sonra 
saf bir ulus fikri etrafında toplananların, yabancılara ve “öteki” 
olarak gördükleri “alt” kültürlerin mensuplarına karşı bazen 
nefrete kadar varan bir antipati besledikleri iyi bilinir. Daha az 
bilinen konu ise, kimi toplumsal grupların nefretle dışlanması 
veya “yüksek” kültürün bir parçası olarak kabul edilmemesi-
nin 19. yüzyıldan önceki toplumlarda da yaygın olduğudur. 
Hatta öteki olarak görülen kişi veya gruplara karşı beslenen an-
tipatinin tarih boyunca tüm toplumlarda var olduğunu söyle-
mek yanlış olmaz. Elinizdeki kitap, 19. yüzyıl öncesi (moder-
nite öncesi) dönemde Osmanlı toplumunda yabancı gibi algıla-
nanlara veya dışlanan cemaatlere yönelik hoşnutsuzlukları in-
celemeyi amaçlıyor.

Osmanlı toplumu üzerine yapılan bazı çalışmalar ve günü-
müzde Osmanlı sistemini sorgulamadan yücelten siyasi bir 
söylem, Osmanlı idaresi altında yaşayan tebaanın Pax Ottoma-
nica (Osmanlı Barışı) diye adlandırılan bir düzende mükemmel 
bir uyum ve huzur içinde yaşadıklarını varsayar. Bazen eleşti-
rilmeden kabul gören bu görüş, 16. ve 17. yüzyılların ekono-
mik ve toplumsal istikrarının, Osmanlı topraklarında gerek ti-
caret, sanat ve zanaatların gelişmesi, gerekse uzlaşma ve ba-
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rış içinde bir arada yaşama açısından nispeten güvenli bir or-
tam oluşturduğunu ileri sürer. Bu istikrarın özellikle de ki-
mi cemaatler için dünyanın diğer bölgelerinden daha iyi yaşa-
ma koşulları sunduğu farz edilir (örneğin Yahudiler için). Böy-
le bir varsayımın belli bakış açılarından geçerliliği olabilir. An-
cak Osmanlı topraklarında sağlanan görece istikrar, Osman-
lı tebaası içindeki farklı cemaatler arasında var olan kökleşmiş 
veya toplumsal çalkalanmalara göre şiddeti artan ya da aza-
lan antipatilerin olmadığı anlamına da gelmez. Bazı önyargı-
ların kökleri Ortaçağ ve hatta daha öncesine kadar uzanırken, 
bazıları güncel toplumsal ve siyasi gerilimlerden besleniyor-
du. Dinî inançlar ve cemaat bilinci, karşılıklı antipatilerin oluş-
masında şüphesiz önemli bir faktördü, ancak, ekonomik çı-
kar çatışmalarının oynadığı rolü de küçümsememek gerekiyor. 
Dolayısıyla tarihsel kaynakları dikkatli okursak, 19. yüzyıl ön-
cesinde de Osmanlı dünyasının toplumsal ve kültürel gerçek-
liklerinin Pax Ottomanica popüler mevhumunun basitleştirip 
varsaydığından çok daha karmaşık olduğunu görürüz. Bu te-
rim, gerçekte pekâlâ tarihçiler için kendi sınırları içinde ma-
kul bir biçimde açıklanabilen ve değerlendirilebilen bir olgu 
olabilir. Fakat özellikle muhafazakâr kitleler tarafından tahay-
yül edildiği ya da popülist siyasetçiler ve neo-Osmanlıcı dema-
goglar tarafından çığırtkanlığı yapıldığı şekliyle bir efsaneden 
başka bir şey değildir.

Bu efsanenin bilimsel eleştirel bir değerlendirmesi, elinizde-
ki kitaptaki makalelerin çoğunun ilk kez sunulduğu bir sem-
pozyumun konusunu oluşturmuştu. Ekim 2015’te Chicago 
Üniversitesi’nde düzenlenen bu sempozyum, modernite ön-
cesi Osmanlı toplumunda birbiriyle bağlantılı iki konuyu in-
celemeyi amaçlamıştı: Zenofobi (yabancı düşmanlığı) ve al-
terofobi (“ötekine”, yani aynı toplumdaki gruplara karşı du-
yulan antipati). Bu terimleri dışlananlara ve yabancılara kar-
şı duyulan “mantıksız veya temelsiz” korku olarak tanımla-
yan araştırmacılar, bir yandan da Osmanlı toplumunun, dinî ve 
toplumsal olarak kimi zaman gayet katıca tabakalaşmış yapısıy-
la bu çeşit antipati ve düşmanlıkları farklı şekillerde barındır-
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dığını vurgular. Çeşitli cemaatler arasındaki hoşnutsuzlukların 
sistematik bir analizine ise henüz teşebbüs edilmemiştir. Os-
manlı bağlamında cemaatler arası antipatiden kaynaklanan tar-
tışmaları ele alan çoğu çalışma, 19. yüzyıla odaklanarak, yükse-
len milliyetçiliklerden kaynaklanan düşmanlıkları ve milliyetçi 
ideallerin vurguladığı dinî kimlikleri araştırmıştır. Bu bulgular 
her ne kadar mevcut proje için değerli olsa da, 19. yüzyıl ön-
cesinde Osmanlı toplumundaki toplumsal antipatileri anlamak 
açısından sınırlı açılım sağlar.

Tabii ki, antipatinin çok değişik biçimleri ve şiddet derece-
leri var. Yelpazenin bir ucunda sistematik devlet zulmü, teh-
cir ve şiddetin, diğer ucunda ise günlük hayattaki aşağılamala-
rın ya da mesela ticaret ilişkilerinde görülen güvensizliğin yer 
aldığını düşünebiliriz. Elinizdeki çalışma Osmanlı toplumunu 
oluşturan cemaatler arasındaki karşılıklı antipatilerin ne gibi 
şekiller alabileceğini anlamayı ve bu duyguları 19. yüzyıl önce-
sinde Osmanlı toplumu özelinde konumlandırmaya yönelik ta-
rihsel bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlıyor.

Burada antipati veya güvensizliğin Osmanlı toplumunun ba-
şat tanımlayıcı özelliği olduğunu iddia etmiyoruz tabii ki! Ta-
rihteki hiçbir toplum için doğru bir iddia olmaz bu. Aksine, 
çok etnisiteli ve çok dinli bir imparatorluğun kozmopolit do-
ğasının, farklı cemaatlerin bir arada çatışmadan yaşamasına ve 
çeşitli biçimlerde dostane ilişkiler kurmasına müsait bir zemin 
teşkil ettiğinin farkındayız. Osmanlı toplumu bir imparator-
luk niteliğiyle, sadece resmî olarak tanınan dinî, etnik ve dilsel 
grupların varlığına değil, aynı zamanda bazen birbiriyle fark-
lı alanlarda rekabet eden cemaatlerin bir arada yaşamasına da 
izin veriyordu. Bu ilişkilerin bilimsel araştırmalarla su yüzü-
ne çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Yukarıda değindiği-
miz gibi, bu kitap 19. yüzyıl öncesi Osmanlı toplumunda an-
tipatinin çeşitlerine ve ifadesini nasıl bulduğuna odaklanarak, 
genelde kolaylıkla kabullenilen bir anlatı olarak çeşitli cema-
atlerin hoşgörülü bir imparatorluğun himayesi altında sürek-
li barış içinde yaşadığını varsayan görüşe bir parantez açma-
yı amaçlıyor.
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Tarihin bir anında bir bireyin veya bir grup insanın başkala-
rına karşı hissettiği duyguları hakkıyla anlamaya çalışmak ki-
mi güçlükleri barındırıyor. Bir yöntem göstermesi açısından, 
en başta makale yazarlarından 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı top-
raklarında yaşayan insanların zihniyetini mümkün olduğu öl-
çüde yeniden inşa etmelerini istedik. Amacımız edebi, tarihî 
ve dinî metinlerdeki antipati ifadelerindeki kalıpları, özellik-
le de “ben anlatıları” olarak sınıflandırılabilecek hatırat veya 
benzeri kişisel yazında kullanılan ifade biçimlerini mercek al-
tına almaktı. Bu kitaba katkıda bulunan araştırmacılar, bir di-
zi tarihsel anlatıyı incelemek suretiyle bireylerin kendi ifadele-
rine dayanarak onların algılarına ufuk açan bakış açıları sun-
dular. Elbette algılar birden fazla yoruma açık olabilir, dolayı-
sıyla anlaşılması ve tasvir edilmesi zor olabilir. Dahası, yaban-
cılara karşı duyulan antipatiler çoğu kez açık bir şekilde ifa-
de edilmeyebileceğinden, olumsuz algıları betimlemek bilhas-
sa güç olabilir. Bir algıyı yeniden inşa etmek için satır araları-
nı dikkatlice okumak, bir grup insanı tanımlamak için kulla-
nılan sıfatları teker teker ele alarak bunları diğer çeşitli grup-
ları tanımlamak için kullanılan ifadelerle karşılaştırmak gere-
kir. Pek tabii, farklı yazın türleri farklı bakış açıları getirecek 
ve algıları daha iyi anlayabilme şansımızı artıracaktır. Konu-
nun zorlu ve karmaşık olduğunu unutmamalıyız. Geçmişin 
bir anında yaşamış bir toplumun girift işleyişini anlamaya 
çalışıyoruz. Öte yandan algılar, antipati hislerinin sadece bir 
şeklidir. Pek iyi bildiğimiz gibi hoşnutsuzluk zaman zaman fi-
ziki olarak da dışa vurulabilir. Ama yine de her zaman önyar-
gı veya antipati duygularının doğrudan nefret eylemlerine ev-
rileceğini düşünmemeliyiz. Dolayısıyla yaklaşımımız, antipati 
algısı ve söylemi ile nefret eylemlerini iki ayrı analitik katego-
ri olarak ele alıyor.

Bu kitaptaki makaleler, Osmanlı araştırmaları alanındaki ge-
nelgeçer varsayımları birkaç açıdan sorguluyor. Temelde şim-
diye kadar keşfedilmemiş veya konumuz açısından hakkıy-
la yararlanılmamış tarihî kaynakları kullanarak Osmanlı top-
raklarındaki çeşitlilik kavramını ve bunun ne anlama geldiği-
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ni düşünerek 19. yüzyıl öncesinde Osmanlı toplumundaki çe-
şitli toplumsal gerilimlere odaklanıyor. Makalelerin bazıları 
nispeten bilinen hizipsel ayrılıkları irdeliyor ve mezhepsel ai-
diyetleriyle tanımlanan gruplar arasındaki antipati biçimleri-
ne odaklanıyor veya (Yahudiler, Çingeneler, kadınlar ya da si-
yahlar gibi) çoklukla dışlanmış ve yabancılaştırılmış grupla-
ra karşı kullanılan nefret söylemlerini inceliyor. Diğerleri ise, 
Osmanlı bağlamına özgü antipati biçimlerine odaklanıyor. Mı-
sır ve İstanbul’daki Çerkes Memlûklere karşı Osmanlı tutumu-
nun değişimine dikkat çekerek, Müslümanlar ile mühtediler 
arasındaki antipatileri ele alarak veya bir Orta Anadolu kentin-
de yaşayan insanların klişeleştirilme şekillerini inceleyerek ge-
niş bir coğrafyanın sakinleri arasında bir arada yaşamanın aldı-
ğı hallere ışık tutuyor. Makalelerden ikisi, Balkanlar’daki Hıris-
tiyan topluluklar arasındaki gerilimlere dikkat çekerek, genel-
de Osmanlı çalışmaları ile Güneydoğu Avrupa tarihi alanı ara-
sında yetersiz kalan diyaloga katkıda bulunuyor. Nihayet, bir-
kaç makale kurmacaya, hicve ve 17. yüzyılın meşhur gezgini 
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesine dayanan özgün argüman-
lar ortaya koyuyor.

Bir bütün olarak düşünüldüğünde, bu kitaptaki makaleler, 
“ötekilere” karşı duyulan antipatinin yalnızca dinî mensubiyet 
duyguları ile koşullandırılmadığının altını çiziyor. Böyle geniş 
bir toplumda yaşayanları, “Müslümanlar”, “Hıristiyanlar”, “Ya-
hudiler”, “Dürziler” vb. gibi koca koca kategorilerle tanımla-
manın yanlışlığının farkında olmamız gerektiğinin vakti çok-
tan geldi. Doğrusu, bu tür grup kimliklerinin veya grup algıla-
rının geniş cemaatlerin herhangi birine atfedilmesinin analitik 
değeri oldukça sınırlıdır. Çoğunlukla bu tür atıflar, en azından 
kısmen, tarihçinin, bu cemaatlerin karmaşık dahili işleyişleri-
ni doğru bir şekilde anlayabilmek için gerekli kaynaklara sahip 
olmamasından kaynaklanr.

Bu nedenle, aşağıdaki araştırma sorularını Osmanlı çeşitlili-
ğinin daha ayrıntılı incelenmesi için bir yol haritası olarak sun-
mak istiyoruz. Bu soruları projemizin ilk aşamalarında, eliniz-
deki derlemenin gidebileceği olası yönleri öngörmek ve Os-
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manlı toplumuna ya da erken modern döneme has çeşitli an-
tipati biçimlerinin özgünlüğünü belirlemek için kılavuz olarak 
geliştirdik:

 1. Önyargıların kökleri temel dinî metinlere ya da onlardan 
kaynaklanan geleneklere uzanıyor mu?

 2. Nefret kültürlerinin yaratılmasında dinî inanç ve aidi-
yetlerin rolü neydi?

 3. Farklı dinî gelenekler birbirlerini başka bir cemaate kar-
şı antipati oluşturmada etkilemiş olabilir mi?

 4. Farklı dinî cemaatlerin beslediği antipatiler arasındaki 
benzerlikler ve farklılıklar nelerdi?

 5. Kurumsallaşmış dinlerin mensuplarının başka cema-
atlere, aykırı fikirlere veya farklı inanışları birbirine 
karıştıran dinî inanç gruplarına ya da bir dinin marjinal 
kollarına karşı hissettikleri antipatiler nasıl karşılaştırı-
labilir ve anlaşılabilir?

 6. Zamanın özel siyasi koşulları ve devlet propagandası ye-
ni antipatilere yol açıyor muydu?

 7. Çoğunluğun veya bir azınlık grubunun mensubu olmak, 
bir bireyin diğer topluluklar hakkındaki duygularını na-
sıl şekillendiriyordu?

 8. Çoğunluk mensubu olmak, kişinin duyduğu antipatiyi 
sözle veya eylemle ifade etme eğilimini ve ihtimalini artı-
rıyor muydu? Bunun aksine, azınlıktan olmak daha edil-
gen bir nefrete mi neden oluyordu?

 9. Dinî kimliklerinden bağımsız olarak kimi etnik gruplara 
karşı antipatiler nasıl şekilleniyordu?

10. Osmanlı seçkinlerinin, çok az temas kurdukları veya ta-
mamen uzaktan bildikleri “ötekilere” ilişkin ortak algı-
ları nelerdi?

11. Bu tür algılar sıradan insanlara nasıl ve ne biçimlerde si-
rayet etmiş olabilir?

12. Fakirlere, evsizlere ve toplumun dışladıklarına (örneğin 
cüzzam gibi hastalıkları olanlara ya da engellilere) karşı 
olumsuz tavırlar kendini nasıl gösteriyordu?
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13. İmparatorluk merkezi İstanbul’un veya diğer kültür 
merkezi konumundaki kentlerin sakinleri, şehirlerine 
taşradan göç edenleri nasıl algıladılar?

14. Osmanlı toplumunda cinsiyete veya cinsel yönelime da-
yalı antipatilerin özellikleri nelerdi?

15. Dinsel veya toplumsal grupların belirli bir “ötekiye” kar-
şı duydukları antipati, belirli dönemlere (örneğin, bir is-
yan sonrası) veya belirli coğrafyalara (örneğin, büyük 
şehirler veya sınır bölgeleri) göre değişiyor muydu?

Osmanlı toplumuna benzeyen modernite öncesi toplum-
larda antipatinin biçimlerini ve nedenlerini belirlemeye yöne-
lik karşılaştırmalı çalışmalar, şüphesiz yeni araştırma mecrala-
rı açacak ve tarihçileri tekillik duygularından kurtaracaktır. Ön 
bulgularımızı bu kitap aracılığıyla bilim dünyasına sunarken, 
bu kitaptaki yeni yaklaşımların Osmanlı tarihçiliğinde verim-
li araştırma alanları açması, yukarıdaki soruların da kendi kay-
naklarında benzer sorunları inceleyen ve irdeleyen araştırmacı-
lara yol göstermesi umudunu taşıyoruz.


