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Modernite Öncesi Osmanlı Toplumunda Ötekileştirme, Dışlama ve Nefret 

Osmanlı toplumu üzerine yapılan kimi güncel çalışmalar ve Osmanlı dönemini sorgusuz yüceleyen günümüz siyasi söylemleri, on altı ve on yedinci 

yüzyıllarda Osmanlı siyasetinin, adına “Pax Ottomanica” denebilecek barışçıl bir çerçevede geliştiğini varsaymaktadır. Bu geniş kabul gören ama 

pek de eleştirel olmayan görüş, bu yüzyıllardaki ekonomik ve sosyal istikrarı ve Osmanlı topraklarında ticaret, sanat ve zanaatlerin gelişmesini 

farklı grupların barışçıl bir biçimde bir arada yaşamasına ve nispeten güvenli bir ortamın oluşumuna bağlar. Bu tür bir varsayımın geçerliliği ne 

olursa olsun, Osmanlı sisteminin o dönemki göreli istikrarının, toplumdaki gruplar arasında yerleşik ve hatta resmileşmiş dışlama ve nefret 

pratiklerini tamamen engellediği söylenemez. Dahası, elimizdeki kaynaklar erken modern Osmanlı dünyasının sosyo-kültürel gerçeklerinin, “Pax 

Ottomanica”nın savunucularının varsaydıklarından çok daha karmaşık olduğunu ortaya koymaktadır. Bu barışçıl dönem analizi tarihçiler 

tarafından açıklanıp çeşitli yönleriyle takdir edilebilecek bir olgu olmakla birlikte, özellikle muhafazakar kitleler tarafından anlaşıldığı ve popülist 

politik söylemler ile neo-Osmanlıcı demagojilere malzeme yapıldığı şekliyle bir efsaneden ibarettir. Bu toplantının amacı, erken modern Osmanlı 

toplumunda ötekileştirme ve dışlama mekanizmalarını ve örneklerini tartışmaktır. 
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