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Öz
Kalıp yargı, kimlik oluşumunun içeriğini ve sürecini yönlendiren makro bağlamsal bir faktör, 
kimlik gelişiminin ise itici bir gücüdür. Etnik kalıp yargı ise, en yalın ifadesiyle, bir etnik grup 
hakkında onlara bir özellik atfedilerek haksız yere yapılan genellemedir. Bu perspektif ile 
bu yazıda etnik kalıp yargıların Türk imgesinin oluşum sürecindeki rolü sorgulanacaktır. 16. 
ve 18. yüzyıllar arası dönemde kimi Avrupalı yazar ve gözlemcilerin Türklere ilişkin çeşitli 
değerlendirmelerinin, genel kanaatin aksine bir önyargı ya da peşin hükümlülükten kaynaklı 
olmadığı ve fakat etnik kalıp yargılar çerçevesinde yorumlanabileceği savunulmaktadır. Bu 
yazıda oryantalist bakış açısı, Türklere ilişkin etnik bir kalıp yargı üreten ve onu estetize eden 
bir epistemoloji olarak değerlendirilmiştir. Bu makale, kalıp yargı, peşin hükümlülük ve önyargı 
kavramlarının ayrıştırılarak sosyal bilimlerde daha çözümleyici yaklaşımlar üretimi konusunda 
bir farkındalık yaratmayı amaçlamıştır.  

Anahtar Sözcükler: Etnik kalıp yargı, Türk İmgesi, Önyargı, Peşin hükümlülük

Abstract
Stereotype is a macro contextual factor that guides the content and process of identity formation, 
and a driving force for identity development. Ethnic stereotype, in its simplest terms, is an 
unjust generalization about an ethnic group by a trait attribution. From this perspective, this 
article examines the role of ethnic stereotypes in the formation of the Turkish image. It is argued 
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that, in the period between the 16th and 18th centuries, various European writers and observers’ 
evaluations regarding Turks were not due to prejudice or prejudgment, but could be interpreted 
within the framework of ethnic stereotypes. In this article, the orientalist perspective is evaluated 
as an epistemology that produces and aestheticizes an ethnic stereotype about the Turks. This 
article aims to create an awareness about the production of more analytical approaches in social 
sciences by the distinction of the concepts of stereotype, prejudgment and prejudice.

Keywords: Ethnic Stereotype, Turkish Image, Prejudice, Prejudgment

Giriş
Belirli özellikleri ve nitelikleri, farklı toplumlara, ırklara veya uluslara 
atfetme eğilimi oldukça eski ve yaygındır. Aynı etnik grup, ırk veya toplumsal 
sınıf içerisinde yer alan bireylerle ilgili kültürel inançları ve beklentileri, 
genelleştirilmiş tutumlar veya değerlendirmeler olarak yaygın bir şekilde 
düzenleyen kalıp yargılar, önyargılar ile birlikte, sosyal bilimler disiplinlerinin 
20. yüzyılda incelediği ana konular arasında yer alır. Irk, etnisite, millet, 
cinsiyet, cinsellik ve toplumsal sınıf hakkındaki kalıp yargılar, kimliklerin 
oluşum, deneyimleme ve yorumlama bağlamında önemli bir işleve sahiptirler. 

Kalıp yargılar, içinde kimliklerin keşfedildiği, inşa edildiği ve anlaşıldığı temel 
bir bağlam oluştururlar. Aynı zamanda, birbirleriyle ilişkili olarak oluşturulan 
toplumsal kategorilere dayanan kodlar aracılığıyla kimlikleri şekillendirirler. 
Bu açıdan kalıp yargılar, etnik ve ırksal kimlik gelişimi de dahil olmak üzere 
tüm kimlik gelişim süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdırlar. Bu bağlamda, 
belirli davranış biçimlerinin etnik ve ırksal olarak kodlanması, kalıp yargıların 
nasıl ilişkisel olduğunu, öz algılara ve gelişmekte olan kimliklere nasıl nüfuz 
ettiklerini gösterir.

Bu yazıda, kalıp yargı terimi, kimlik oluşumunun içeriğini ve sürecini 
yönlendiren makro bağlamsal bir faktörü, kimlik gelişiminin ise itici bir gücü 
olarak değerlendirilmiştir. Kalıp yargıların kimlik gelişiminin ayrılmaz bir 
parçası olduğu tespitinden yola çıkılarak Avrupalı bakışın ürettiği etnik kalıp 
yargıların Türk imgesinin oluşum sürecindeki rolü sorgulanacaktır. Bu alanda 
Özlem Kumrular’ın (2008) nitelikli ve kapsamlı çalışması olan Avrupa’da	
Türk	 Düşmanlığının	 Kökeni:	 Türk	 Korkusu	 başlıklı kitabında ele aldığı 
örnekler literatürde önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 

Makalede, 16. ve 18. yüzyıllar arası dönemde kimi Avrupalı yazar ve 
gözlemcilerin Türklere ilişkin çeşitli değerlendirmelerinin, genel kanaatin 
aksine bir önyargı ya da peşin hükümlülükten kaynaklı olmadığı ve fakat 
etnik kalıp yargılar çerçevesinde yorumlanabileceği savunulmaktadır. 19. 
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yüzyılda ekonomik ve siyasi değişimler hem Avrupa’da hem de Osmanlı’da 
toplumsal yapıları büyük ölçüde değiştirip dönüştürdüğü için bu yüzyıldaki 
Türk imgesine ilişkin yapılan değerlendirmeler kapsam dışı tutulmuştur. 

Makalenin ilk bölümünde kalıp yargı teriminin sosyal bilimler literatüründe 
ilk kullanımlarına ilişkin bilgi verilecektir. Kalıp yargıları olumlu ve olumsuz 
etkileri açısından değerlendiren ilk çalışmaların tanıtılmasından sonra, kalıp 
yargıların temel özelliklerinden bahsedilecektir. Sıklıkla genelleme, önyargı 
ve peşin hükümlülük ile eş anlamlı olarak kullanıldığı için, kalıp yargının bu 
kavramlardan farkları üzerinde durulacaktır. 

İkinci bölüm, kimlik inşası sürecinde etnik kalıp yargıların rolünü incelemeyi 
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, etnik kalıp yargıları tanımlayan 
unsurlar ele alınacaktır. Etnik kalıp yargıların kimlik göstergesi olarak 
taşıdıkları anlamlar sorgulanacaktır. Kalıp yargı, önyargı ve bilgi düzeyi 
arasındaki ilişki ele alınarak ötekiye ilişkin bilginin azlığı ya da çokluğunun 
ötekinin inşasına nasıl katkıda bulunduğu gösterilecektir. 

Kültürel, bağlamsal ve ilişkisel bir süreç olarak şekillenen kimliklerin öteki 
ile diyalog üzerinden nasıl şekillendiği üçüncü bölümde incelenecektir. Etnik 
kimliklerin öteki ile olan ilişkisi üzerinden toplumsal olarak nasıl inşa edildiği 
ve kurgulandığının üzerinde durulacaktır. 

Son bölümde, Avrupa’daki Türk imgesinin inşaa sürecinde tayin edici olan 
kaynakların izi sürülerek birbirini pekiştiren ve yeniden üreten temalar 
üzerinde durulacaktır. Ağırlıklı olarak Avrupalı seyyahların anlatıları ile 
biçimlenen Türk imgesine Kant, Hegel gibi ünlü filozofların katkıları da kalıp 
yargıların pekişmesi bağlamında ele alınacaktır.

Kalıp yargı (stereotype) , Önyargı (prejudice) ve 
Peşin hükümlülük (prejudgment)
Kimliğe ilişkin algılar her zaman değer yargıları ile yüklüdür. Kimlik siyasal 
içerik ile yüklü olduğu için, kimlik algılarını kavramak siyaseti ve tarihi 
yorumlamak açısından faydalı olabilir. Benzer şekilde siyasi dinamikleri 
anlayabildiğimiz ölçüde kimlik inşalarını da açıklamak mümkün olabilir. 
Kimlikler siyasallaştırılabileceği gibi ideolojik hedefler doğrultusunda 
şekillenebilir. Kalıp yargılar da aynı doğrultuda kimlik inşasının temel bir 
öğesidir. Banaji (2001), kalıp yargı kavramının sosyal grupların inançlarına, 
bilgilerine ve beklentilerine atıfta bulunduğunu; 1920’lerden itibaren kalıp 
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yargı / önyargı ikilemi üzerinden kurgulandığını ve 1930’lardan itibaren ise 
ampirik olarak araştırıldığının üzerinde durur. 

Kalıp yargı terimini modern psikolojideki anlamıyla ilk kez kullanan 
siyaset bilimcilerden olan Lippmann (1922) kamuoyu üzerinde yaptığı 
klasik çalışmasında kalıp yargıların kimlik oluşum sürecindeki olumlu 
rolünün altını çizer. Kafalardaki resimler olarak tanımladığı kalıp yargılar, 
Lippmann’a göre, öz saygının garantisidir; kendi değerlerinin, konumunun 
ve haklarının bu dünyadaki izdüşümüdür. Kalıp yargılar, kendilerine bağlı 
olan duygularla oldukça yüklüdür. Geleneğin kalesi olarak güvenlik hissiyatı 
sağlarlar. Lippmann kalıp yargı kavramını, olayları, grupları ve durumları bazı 
benzerliklere dayalı olarak yeniden gruplandırma eğiliminin bir sonucu olarak 
tanımlar. Gerçekliğin görüntülerle ve mevcut kültürel temsillerle filtrelenme 
biçimine atıfta bulunan Lippmann, insanların ve olayların doğrudan bilgisi için 
bir ortamı daha karmaşık ve daha göreceli anlamalarına yardımcı olabilecek 
zihinsel görüntüleri bu doğrultuda kalıp yargılar olarak değerlendirir. Yazara 
göre kalıp yargılar bu açıdan insanların dış dünya hakkında bilgi işlemesine 
yardımcı olan bilişsel yapılardır.

Kalıp yargıları dışlayıcı, haksız ve agresif davranışların kaynağı olarak 
olumsuz değerlendiren McDonald’a göre (1993: 219), kalıp yargılar yabancı 
düşmanlığı ve ırkçılık ile yakından ilişkilidir. Yazara göre kendimizi nasıl 
tanımladığımız günün sosyal ve siyasi haritalarına, yani benlik / öteki ya da 
biz / onlar arasındaki sınırları işaretleyen mevcut kategorilere bağlıdır. Yazar, 
kültür olarak adlandırılan sözde homojen bütünlükler arasındaki farklılıkların 
bu kategoriler ile basit bir şekilde örtüşmediğine dikkat çeker. Kullanılan bu 
kategoriler ile gözlemlenenler arasındaki uyum eksikliği, genellikle kendi 
rasyonalitemiz ve başkalarının irrasyonalitesi hakkındaki mevcut önyargıların 
bir teyidine dönüşür. McDonald’a göre, kültürel farklılıkları tanımladığımız 
noktada, bu farklılıkları çoğu zaman kendi anlayışımıza göre ilişkilendirir; 
ve aslında farklı sınıflandırma sistemleriyle tanıştığımızı ise fark etmeyiz. 
Bu bakış açısı ile değerlendirildiğinde, kalıp yargılar, değer yargıları olarak 
kendilerini sürekli yeniden üreterek uyaranları basitleştirme ve sistematik hale 
getirme işlevine sahiptirler. İletişim süreçlerinde bilişsel algıları ve davranışsal 
uyumları kolaylaştırmayı hedeflerler. Böylece verimli toplumsal etkileşimleri 
düzenleme rolünü üstlenirler. 

1980’lerden itibaren kalıp yargılara ilişkin tanımlar sayıca artar ve daha da 
çeşitlenir. Hogg ve Vaughan kalıp yargının tanıtıldığı ve kullanıldığı zamandan 
itibaren bu kavramı tanımlayan unsurları biraraya getirir. Yazarlar kalıp 
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yargıların beş ana özelliği olduğunun altını çizerler. Kalıp yargılar çoğunlukla 
grup arasında açıkça görülebilen farklılıklara (örneğin, fiziksel) dayanan ve 
dış gruba uygulandığında genellikle aşağılayıcı olan, bir grubun üyelerine 
ait basitleştirilmiş görüntüleridir. Kalıp yargılar, büyük insan gruplarının 
basit özellikler kullanılarak kolayca tanımlanabildiği, hızlı izlenimler 
sağlayan uyarlanabilir bilişsel kısayollardır. Kalıp yargılar bu anlamda 
gruplar arasındaki bazı ilişkilere bir anlam vermeye hizmet ederler. Üçüncü 
olarak, kalıp yargılar, bilişsel adaptasyon işlevlerinden dolayı istikrarlıdırlar. 
Değişiklikleri fark edildiğinde görülen şey, büyük ekonomik, politik veya 
sosyal değişikliklere uyumlarının bir sonucudur; ancak, bir grubun kalıp 
yargıları, durumsal gerekliliklere ve onları kullanan kişilerin kendi amaçlarına 
uyacak şekilde seçildikleri zaman gruplara özgü kalıp yargılar bir bağlamdan 
diğerine dönüşebilirler. Dördüncü olarak, kalıp yargılar edinilirler. Kimileri 
genç yaşta kimileri ise çocukluk döneminde belirginleşirler. Son olarak kalıp 
yargılar, değişimleri son derece zor olduğunda ve gruplar arasında sosyal 
gerilimler ve çatışmalar ortaya çıktığında daha güçlü ve düşmanca hale gelirler 
(Hogg / Vaughan, 2010: 34).

Önyargılar, kalıp yargılardan farklıdır. Allport’a göre (1954: 7-9) önyargı, bir 
gruba ait olan bir kişiye karşı gösterilen düşmanca bir tutumdur. Bu tutumun 
nedeni ise o kişinin o gruba atfedilen nahoş niteliklere sahip olduğu varsayımıdır. 
Yazara göre, gündelik yaşamdaki etnik önyargılar genellikle bireyler arasında 
bir mesele olarak zuhur etse de aslında bir grup hakkındaki haksız fikirleri 
de beraberinde getirir. Allport, her abartılı genellemenin ön yargı olmadığı 
konusunda da uyarıda bulunur. Kimi durumda abartılı genellemelerin yanlış 
kanı olarak basitçe tanımlanabileceğini belirtir. Bu noktada peşin hükümlü 
olmak ve önyargılı olmak arasında bir fark olduğunun altını çizer. Yazara 
göre, eğer yeni bilgilere ulaşıldığı durumda kişi yanlış değerlendirmelerinden 
vazgeçiyorsa önyargıdan bahsedemeyiz. Önyargının peşin hükümlülükten 
farkı yeni bilgiye maruz kalındığında dahi yanlış değerlendirmeden 
vazgeçilmemesidir. Yanlış kanıyı doğrulayan bilgiye ulaşılsa dahi kanaat 
değişikliği gerçekleşmez. Önyargının peşin hükümlülükten diğer bir farkı 
da önyargının kendi ile çelişen bilgi ile karşılaştığında duygusal anlamda bir 
direnç yaratmasıdır. 

Önyargılar ve kalıp yargılar, toplumsal eşitsizliği yaratmak ve sürdürmek için 
birlikte çalışırlar. Önyargılar insanların diğer grupların üyeleri hakkında sahip 
oldukları olumlu ya da olumsuz ve bilinçli ya da bilinçsiz tutum ve duyguları 
ifade ederken kalıp yargılar, bir grup hakkında örneğin o grubun üyelerinin nasıl 
göründüğü, nasıl davrandığı veya becerileri gibi spesifik inançları tanımlamak 
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için kullanılır. Bu nedenle, kalıp yargılar bir grubun üyelerinin birbirine benzer 
ve diğer grupların üyelerinden nasıl farklı olduğunun bilişsel temsilleridir. 
İnsanlar kültürel kalıp yargılarının farkında olabilir; veya bu kalıp yargıları 
kişisel olarak onaylamadan, önyargıları olmadan ve bu kalıp yargıların kendi 
yargı ve davranışlarını etkileyebileceğinin farkında olmadan bu inançların 
bilişsel temsillerine sahip olabilirler. Önyargı ve kalıp yargılar genellikle 
insanların karmaşık bir dünyayı basitleştiren uyarlanabilir süreçlerin bir ürünü 
olarak kabul edilir. Böylece insanlar diğer görevlere daha fazla bilişsel kaynak 
ayırabilir. Bununla birlikte, bilişsel olarak uyarlanabilir işlevlerine rağmen 
diğer bireyler hakkında karar verirken bu zihinsel kısayolları kullanmak ciddi 
olumsuz sonuçlara yol açabilir (Nelson, 2009). 

Etnik kalıp yargılar ve ötekinin inşası
Belirli bir kalıp yargının toplumsal bir kategorinin tüm üyeleri - örneğin bir 
etnik grup - için düzenli olarak kullanımı, bu grubun tüm üyelerinin bu kalıp 
yargıda bulunan nitelikleri paylaştığı düşüncesini doğurur. Genellikle ikinci 
elden edinilen ve değişime dirençli olan etnik kalıp yargılar, bir grup hakkında 
aşırı basit ve abartılı inançlar oldukları için rasyonel genellemelerden 
farklıdırlar (Harding, 1968). Bu nedenle, geçerliliklerini açıkça çürüten çok 
sayıda bireysel örneklere rağmen varlıklarını sürdürmeye devam ederler. 

Brigham’a göre (1971: 31), etnik kalıp yargı, bir etnik grup hakkında, onlara bir 
özellik atfedilerek haksız yere yapılan genellemedir. Yazar, her kalıp yargının 
genelleme içerdiğini ama her genellemenin bir kalıp yargı olmadığının altını 
çizer. Yazara göre, konunun araştırmacıları tarafından rasyonel nesnellik 
standartlarını karşılamayan ve doğru verilerle desteklenmeyen genellemeler 
kalıp yargılardır. Dolayısıyla, kalıp yargı terimi genel olarak bir şekilde durumu 
gözlemleyen bir başkasının inançlarına atfedilir; ve inançları kalıp yargı 
olarak sınıflandırmak için kullanılan kriterler gözlemciye aittir. İnançların 
kendi kabul edilebilirlik ölçütlerini karşılamadığı ve dolayısıyla kalıp yargılar 
olduğuna karar veren gözlemcidir. Benzer şekilde, bazı olumsuz tutumlar aynı 
durumun gözlemcisi tarafından önyargı olarak da etiketlenebilir.

Çeşitli etnik gruplara atfedilen özellikler popüler inançlarla pekiştirilir; 
“bizim” ve “onların” kim olduğuna ilişkin ortak anlayışın bir parçası haline 
gelirler (Wright/ Taylor, 2003: 434). Yani, etnik kalıp yargılar, grupların 
toplumsal olarak paylaşılan temsilcileridir. Gruplar arası ilişkileri yapılandırır 
ve sürdürürler. Etnik kalıp yargıların içeriği, farklı ekonomik, politik ve sosyal 
koşullara bağlı olarak bazen düzenli bazen de radikal biçimde değişebilir. 
Bununla birlikte, içerikleri ne olursa olsun çeşitli sosyalleşme kurumları 
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aracılığıyla etkili yollarla aktarılırlar. Dolayısıyla kalıp yargılar, toplumun 
mirasının bir parçasıdırlar ve Ehrlich’in (1973) açıkladığı gibi, hiç kimse 
onları öğrenmeden bir toplumda büyüyemez.

Etnik kalıp yargılar, genellikle aşağılayıcıdır; kendi benliğini medeni, 
ötekininkini ise barbar olarak tanımlayarak mevcut güç yapılarını yeniden 
yaratmaya ve böylece de o yapıları pekiştirmeye yararlar. Bir toplumdaki 
mevcut sosyal ve güç ilişkilerini meşrulaştırmak ve haklı göstermek için 
kullanılan ideolojik temsiller olan toplumsal kalıp yargıların bir alt grubudur 
(Augoustinos / Walker 1995: 302). Weeda’ya göre (2014: 589-590) etnik 
kalıp yargılar grup üyelerinin zihinsel imgelerini yansıtır ve insanların doğası 
hakkındaki inançları sembolik olarak temsil eder. Bu nedenle etnik kalıp 
yargılar, sosyal yapıların içine giren etno-semboller olarak görülebilirler. 
Weeda, etnik kalıp yargıları yabancı düşmanlığının duygusal ifadeleri ya 
da vatanseverlik ifadeleri olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eder. 
Yazar, etnik kalıp yargıların kullanımının sadece siyasi manipülasyon aracı 
olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtir. Kalıp yargıların, dini, sosyal 
ve kültürel değerleri, bir sosyo-kültürel sermaye biçimi olarak yansıtan bir 
kimlik göstergesi olarak anlam taşıdıklarının altını çizer.

Matusitz (2012) kalıp yargılar, önyargılar ve bilgi arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışmasında üç farklı bilgi düzeyini karşılaştırır: en yüksek derecede bilgi, 
orta seviyede bilgi ve en düşük düzeyde bilgi. Diğer etnik gruba ilişkin en 
yüksek derecede bilgiye sahip olma durumu, o grubun kültürü, davranışları, 
dili ve genel olarak yaşam biçimine ilişkin çok fazla bilgiye sahip olmanın o 
gruba olan sempatiyi arttıracağını ima eder. Bu bakışa göre, diğerinin bakış 
açısını anlama ve ona kıymet verme ona ilişkin çok miktarda bilgiyle doğru 
orantılıdır. Bu nedenle, kalıp yargı ve önyargılardan kurtulmak için daha fazla 
bilgi sahibi olmak bir zorunluluk olarak addedilir. Diğer etnik gruba ilişkin 
orta seviyede bilgi durumu ise fazla sayıda kalıp yargı ve ayrımcı davranış 
üretme potansiyeli taşır. Diğer etnik gruba ilişkin en düşük düzeyde bilgi ise, 
etnik gruplar arasında çatışma yaratma olasılığını barındırır. Çünkü diğer etnik 
kimliğe ilişkin hiçbir bilgiye sahip olmama durumu, ötekiye ilişkin klişelere, 
önyargılara ve mitlere yol açar. 

Etnik kimlikler ve Oryantalizm
Öteki ile diyalog kurmadan kimliğin inşası mümkün değildir. Stuart Hall’un 
(1991:47) da belirttiği gibi, kimlikler hiçbir zaman tamamlanmış ya da 
bitmiş değillerdir; kimlikler her zaman bir oluşum süreci içerisindedirler. 
Etnik kimlikler ise, bireylerin kendi kendini kimliklendirmeleri ve grubun 
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dışında kalanlar tarafından tanımlanmaları aracılığı ile şekillenen diyalektik 
süreçlerin ürünleridirler. Nagel’in ifadesi ile (1994:154), sizin düşündüğünüz 
etnisitesinizin karşısında onların düşündüğü etnisiteniz yer alır. Etnik 
kimlikler, bu açıdan bakıldığında, öteki ile olan ilişki üzerinden toplumsal 
olarak inşa edilirler. 

Said 1978 yılında yayımlanmış klasikleşmiş eseri Oryantalizm’de Batı’nın 
karmaşık kültürel ve ideolojik bir söylem aracılığı ile Doğu üzerinde hakimiyet 
ve otorite kurmasını ele alır. Said’e göre, coğrafi sınırların çizilmesi ile birlikte 
karşı tarafın toprağı, dili ve düşüncesi ‘onlar’ adını alarak yabancılaşır. Bu 
nedenle düşünüre göre hem ilkel hem de modern toplumlar kimliklerini 
olumsuz bir biçimde edinirler. Coğrafi sınırların toplumsal, etnik ve kültürel 
sınırlarla birlikte var olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman, kendini 
ve toprağını düşünmek ancak ötekinin varlığını düşünmek ile mümkündür. Bu 
doğrultuda, varsayımlar, düşler ve hayaller bile o dışardaki dünyaya ait olur 
(2013: 63-64): 

“Bazı	belirgin	ve	ayrışık	nesnelerin	zihin	tarafından	üretildiğini,	
nesnel	 varoluşa	 sahip	 gibi	 görünseler	 de	 bu	 nesnelerin	 ancak	
kurmaca	 bir	 gerçekliklerinin	 olduğunu	 savlamak	 pekala	
mümkündür.	 Birkaç	 dönümlük	 arazilerde	 yaşayan	 insan	
toplulukları,	kendi	toprakları	ve	yakın	çevreleri	ile	‘barbarların	
toprakları’	 dedikleri	 öteki	 topraklar	 arasına	 sınırlar	 çekerler.	
Başka	 deyişle,	 kişinin	 zihninde,	 ‘bizim’	 olan	 tanıdık	 bir	 uzam	
ile	 ‘bizimkinin’	 ötesinde	 ‘onlara’	 ait	 olan	 yabancı	 bir	 uzam	
belirlemesi	 evrensel	 bir	 edimdir;	 tamamıyla	 keyfi	 olabilecek	
coğrafi	 ayrımlar	 yapmanın	 bir	 biçimidir	 bu.	 Burada	 ‘keyfi’	
sözcüğünü	kullanıyorum,	çünkü	“bizim	toprağımız	-	barbarların	
toprağı”	 dedirten	 imgesel	 coğrafya	 çeşitlemesi,	 barbarların	
da	 bu	 ayrımlamayı	 kabul	 etmesini	 gerektirmez.	 Bu	 sınırları	
kendi	 zihnimizde	 çizmek	 ‘biz’e	 yeter;	 ‘onlar’	böylelikle	 ‘onlar’	
haline	gelir,	hem	yurtları	hem	düşünüşleri,	‘bizimkinden’	farklı	
olmasıyla	belirlenir.”

Etnik bir kalıp yargı üreten bir epistemoloji olarak oryantalizm, Said’e göre 
sadece bir temsil meselesi değildir; emperyal genişlemeyi dile getiren ve 
açıklayan bir mekanizma olarak, ona karşılık gelen kurumsal desteğe sahiptir. 
Sosyo-ekonomik ve siyasi yapılara sıkı bir şekilde bağlıdır. ‘Doğu’ ve ‘Batı’ 
arasındaki bir ayrım temel alınarak Avrupa kültürünün gücünü ve kimliğini 
“yeraltı	 benliği	 olan	 Şark” ile konumlanışı üzerinden nasıl kazandığını 
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detaylandırır (Said, 2013: 13). Sonuç olarak, Doğu’ya ilişkin yazılı metinlerde 
oraya ilişkin bilgiler nadiren o yer ile ilgilidir. Yazılı ifadenin gerçeğe 
uygunluğu Doğu’nun kendisi ile sınırlı derecede ilintilidir. Söz konusu 
olan daha ziyade, yeniden var olma ya da temsil edilmedir (Said, 2013: 
31). Oryantalizm kendisini yazılı metinlerdeki anlatı sesinde ve yapısında 
gösterebilir. Ya da oryantalizm, belirli bir metinde belirli imgelerin, temaların 
ve motiflerin kullanılmasında ortaya çıkabilir. Tutarlı bir şekilde tekrarlanan 
fikirlerde ya da ötekileştiren uygulamalarda vücut bulabilir. Doğu, “şehvet,	
vaat,	 yıldırı,	 yücelik,	 doğadan	 zevk	alma,	 yoğun	kudret” (Said, 2013: 129) 
üzerinden temsil edilir. Doğulu “mantıksızdır,	 ahlaksızdır	 (günahkardır),	
çocuksudur,	 farklıdır;	 buna	 karşılık	 Avrupalı	 aklı	 başında,	 erdemli,	 olgun,	
normaldir.”	(Said, 2013: 49).  

Eldem’e göre (2014: 89), Türkler Said’in eleştirdiği biçimde oryantalist 
söylemin merkezinde yer almazlar. Bunun bir nedeni, Osmanlıların çok daha 
uzak diyarlara kıyasla Batı ile olan göreceli yakınlıklarıdır. Bu yakınlıkları 
onları, özcü söylemlerin özneleri olmalarını engeller. Avrupalıların 18. 
yüzyıldan itibaren Hindistan, Çin ve Japonya’ya olan artan merakı da Osmanlı 
topraklarına olan ilgisini azaltmıştır. Osmanlı nüfusunu betimleyen çok 
çeşitli ırk ve inançların varlığı imparatorluğa ilişkin genellemeler yapmayı 
zorlaştırıyordu. Eldem (2014: 90) nüfusun homojen olmamasından kaynaklı 
olarak genellikle etnik kökene ya da inanışa bakılmaksızın, bazı durumlarda 
imparatorluğun tüm sakinlerine Levanten adının verildiğini; bu teriminin 
modern öncesi kullanımı aracılığıyla tüm nüfusun tek bir ‘oryantal’ etiket 
altında toplanmaya çalışıldığını iddia eder. Ayrıca bu bağlamda ona göre 
imparatorluk için bir dizi pragmatik tanımı da içeren geniş ve heterojen 
bir sınıflandırma kullanılıyordu: gücü elinde bulunduran, dar bir anlamda 
tanımlanan Türkler ve Sultanı tanımlamak için kullanılan Büyük Türk gibi. 
Eldem’e göre, Avrupa yazını Osmanlı nüfusunu, Müslüman Türkler ve 
gayrimüslim vatandaşlar olarak tam anlamıyla ancak 19. yüzyıldan itibaren 
sistematik bir biçimde dikotomik olarak ayırma yoluna gitmeye başlamıştır. 

Avrupa’da Türk imgesinin inşaası
Çoğu Avrupa halklarında ‘Türk’ imgesi, kilisenin etkisi ile Haçlı Seferleri 
öncesinde ortaya çıkmıştır. Bu imgenin ortaya çıkmasında Anadolu’da 
Bizans’ın sınırlarının zorlanması ve bu süreçte güç karşısında gösterilen 
duyarlılık da etkili olmuştur. (Özbaran, 2004: 68) 13., 14. ve 15. yüzyıllardaki 
Türk imgesinin ise, büyük ölçüde Ortaçağ’ın dinsel dünya görüşüyle, yani 
Haçlı düşünceleriyle şekillenmiş olduğu görülür. Türk imgesi Haçlı seferleri 
boyunca Müslümanlık karşıtı bakış açısının etkisinde kalmıştır. Ortaçağ 



Etnik Kalıp Yargılar ve Avrupa’da Türk İmgesi (16.-18. Yüzyıl)

64

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:17 Sayı / Issue:66 Bahar /Spring: 2019 Sayfa / Pages: 55-73

boyunca bir ‘Müslüman-Türk’ imgesinden söz edilebilirdi (Dellal, 2002: 51-
52). Ortaçağ’da İngiltere ve Fransa’da Türk kavramı, Hıristiyan fanatikliğiyle 
biçimlendirilmiş ve Haçlı ruhuyla barbarlaştırılmış bir kavramdı (Parla, 
1985: 17). Bu çağda, tanışma ve karşılaşma alanları çoğunlukla savaş ilişkisi 
üzerinden belirlendiği için, nefret ve düşmanlıklar üzerinden üretilen kalıp 
yargılar, önyargıları pekiştirmiştir. 

Yeniçağ’da da, Avrupa ülkelerinde Müslümanları tanımlamak için en yaygın 
biçimde kullanılan terimin ‘Türkler’ olduğu yani Türk’ün Hıristiyan karşıtı 
olarak tanımlandığı görülmektedir. İnsanların geldikleri coğrafi bölge ya da 
politik aidiyetleri açısından hiçbir etnik anlam taşımıyordu. Üstelik Bono’ya 
göre, genellikle Avrupa ve Hıristiyan bağlamında ‘Bir Türk’ denildiğinde ‘bir 
köle’ anlamına geliyordu (Bono, 2003: 60).

Yapp (1992: 148), Avrupa’daki Türk imgesi ile ilgili şu değerlendirmeyi 
yapmaktadır:

“15.	 ve	 18.	 yüzyıllar	 arasında	Avrupalılar	 Türk’ün	 sadece	 bir	
değil	iki	imgesini	yaratmışlardır:	biri	kötü,	diğeri	iyi.	Çok	yaygın	
ve	 popüler	 olan	 Türk	 imgesi,	 en	 belirgin	 biçimde,	 Osmanlı	
İmparatorluğu’nda	 esir	 düşmüş	 Macar	 hacı	 Bartholomew	
Georgiewitz’in	 eserinde	 ortaya	 konmuştur.	 De	 Turcorum	
moribus	 epitome’si	 Türkleri	 vahşi,	 ayartıcı	 ve	 kana	 susamış	
kafir	 olarak	 tasvir	 etmiştir...	 Hıristiyan	 çocukların	 devşirme	
yöntemiyle	 ağlayan	 ebeveynlerin	 elinden	 koparıp	 alınmasının	
yürek	 parçalayıcı	 görüntüsü,	 Avrupalı	 gözünde	 kalıcı	 bir	
imge	 yaratmıştır.	 Olumlu	 imge	 ise,	 Osmanlı	 imparatorluğunu	
yakından	 tanıyanlar	 arasında	 yaygındı	 ve	 ilk	 olarak	 Teodoro	
Spandugino’nun	 La	 genealogie	 du	 grand	 turc	 adlı	 eserinde	
yansıtılmıştı”.

Avrupalılar için 16. yüzyılda Türkler, her türlü yaşamsal geleceklerini ve 
varlıklarını tehdit eden önemli bir konu olmuştur. 16. yüzyıldaki basılı 
yayımların çoğunda, Türkler Hıristiyanlığı yok etmeyi planlayan ‘ezeli 
düşman’ görünümündeydiler. 16. yüzyılın Türk imgesinin genel görünümünün, 
Türk sultanınca gerçekleştirilen vahşilikler, acımasızlıklar ve sürgünler gibi 
motiflerle bezendiği söylenebilir. Dinsel, siyasal ve düşünsel çalkantılar içinde 
boğuşan Avrupalılar için, 16. yüzyılda Türkler, siyasal, ticari ve her türlü 
yaşamsal varlığı tehdit eden önemli bir sorun olmuştur. Türkler ile etkileşimin 
çatışma odaklı olması ve Türklüğün ötekilik üzerinden kurgulanması 
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Türklere ilişkin kalıp yargıların mitlere dönüşmesine yol açmıştır. Bu açıdan 
bakıldığında, Türklere ilişkin düşük bilgi düzeyi Türklere karşı ayrımcı 
tahayyülleri beraberinde getirmiştir. Böylece kalıp yargılar güçlenmiştir. 

16. ve 17. yüzyıldan bahsederken, tekerleme kabilinden yalnız Türkleri itham 
etmekle yetinen Avrupa tarihçilerin (Rasonyi, 1971: 209) yerini, 17. yüzyılın 
sonlarından itibaren Türkleri merak eden bir algılayış almıştır. Söz konusu 
merak, beraberinde bilgilenmeyi getirmediği ölçüde Türklere ilişkin kalıp 
yargıları beslemeye devam etmiştir. Matbaanın kullanıldığı döneme kadar, 
seyyahların anlatılarında ve pahalı el yazmalarında tasvir edilen Türk imgesi, 
kilisenin etkisi ile şekillenmiş imge ile büyük ölçüde örtüşüyordu. Bu imge 
‘inançsız’, ‘barbar’, ‘lanetlenmiş’ gibi sıfatlarla birlikte kullanılmaktaydı. 
Osmanlı’nın 16. yüzyılda dünya siyasetinde güçlü bir aktör olarak ortaya 
çıkması, Fransızların nezdinde Türk imgesinin ‘İslam’ ve ‘Doğu’ ile bir 
bütünlük içerisinde değerlendirilmesine neden olmuştur. Türk sözcüğünün 16. 
ve 17. yüzyıllar içerisinde Osmanlı’yı ve onun coğrafyasını da aşacak şekilde 
‘Doğu’yu anlatmak için kullanımı, siyasi yönlendirmelerinin de etkisiyle 
Doğulu olarak tanımlanan Türk imgesinin yaygınlaşmasını sağlamıştır 
(Özbaran, 2004: 69-77).

16. yüzyıl, bir yandan olumsuz yeni imgesel öğelerin oluşmasını ve bunların 
eskileriyle birlikte pekişmesini sağlamış; diğer yandan ise, 16. yüzyıldaki 
Avrupalılar ile Türklerin yoğun karşılaşmaları, elçilik ilişkileri..vb sayesinde 
Türkleri yakından tanıma fırsatı bulan Avrupalı birçok yazar ve gözlemci, 
görüp izlediklerini nesnel olarak kaleme almış ve kamuoyuna yansıtabilmiştir 
(Dellal, 2002: 102-106). Merakın bilgi ile beslenmesi, Türklere ilişkin kalıp 
yargıları sorgulatacak bir zemin oluşturmuş ve böylece bu zemin, Avrupalıların 
Türklere ilişkin kendi tarihsel sorgulamalarını yapmalarına yol açmıştır. 

Bunun somut örneği, Fransız kamuoyunda Türklerin 16. yüzyıldaki imajına 
ilişkin literatürde yaşanan tartışmalardır. Pierre Martino’nun 1906 yılında, 17. 
ve 18. yüzyılda Fransız literatüründe Doğu üzerine yaptığı çalışması, 1660 
yılından önce Fransız düşüncesinde ve literatüründe Doğu etkisinin, özellikle 
de Türk etkisinin olmadığından bahseder (Martino, 1970). G. Atkinson ise, 
16. yüzyılda yabancı ülkeleri konu alan Fransızca yayınların listesini sunduğu 
çalışmasında, Türkleri konu edinen çok sayıda eserin varlığına dikkat 
çekerek Martino’nun iddiasına karşı çıkmıştır (Atkinson, 1936). Atkinson’un 
çalışmasından yola çıkan Clarence Dana Rouillard, 1660 öncesinde Fransız 
literatüründe, düşüncesinde ve tarihinde Türklerin varlığını örnekler aracılığı 
ile göstermiştir (Rouillard, 1938). Orhan Koloğlu ise, söz konusu dönemde, 



Etnik Kalıp Yargılar ve Avrupa’da Türk İmgesi (16.-18. Yüzyıl)

66

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:17 Sayı / Issue:66 Bahar /Spring: 2019 Sayfa / Pages: 55-73

kamuoyunda değil, entelijensiyadaki Türk varlığından ve etkisinden 
bahsedilebileceğinin üzerinde durur (Koloğlu, 1971: 259-261).

17. yüzyıl başlarında Anadolu’yu ziyaret eden bir Fransız misyonerinin 
Türklere ilişkin değerlendirmelerine göre, Türk sipahilerinin hukuk ve adaleti 
uygulamadaki becerileri Avrupalı gözlemcilerin de güvenini kazanmıştı:

“Türkler,	 barbar	 ve	 insaniyetsiz	 değillerdir.	 Onlar	 adaleti	
yalnız	 kendi	 aralarında	 değil	 düşmanları	 için	 de	 olsa	 ayırım	
yapmadan	 yerine	 getirirler.	 Onlar	 gerçekten	 yiğit,	 gururlu,	
ve	 azametlidirler....onlar	 tatlı,	 sadık	 ve	 güvenilirdirler...Eğer	
Türkler	arasında	insaniyetsiz	ve	barbar	olanlar	varsa	böyleleri	
ancak	dönmelerdir.”	(Üçel Aybet, 2003: 116)

Aybet’e göre, 1610 yılında George Sandys “Türk	 toplumunda	 herkes	 bir	
kardeşlik	içinde	yaşamaktadır” derken bu barışçı toplum düzeni için duyduğu 
hayranlığı belirtir (Üçel Aybet, 2003 :159). 1611’de Türkiye’ye gelen İskoç 
seyyah William Lithgow ise Türklerin cesaretli oluşlarını kadercilikleri ile 
açıklamıştır: “Türkler	inanırlar	ki	herkesin	kaderi	önceden	alnına	yazılmıştır.	
Bu	 yüzden	 en	 kaçınılmaz	 tehlikelerde	 öncülük	 ederler...” 1634’de Osmanlı 
şehirlerinde bulunmuş olan İngiliz seyyah Henry Blunt da, Türkleri yenilik, 
girişkenlik ve çaba gösterme konusunda üstün bulur. 1690’da İstanbul’da 
ikamet eden Fransız seyyah Jean du Mont, Türklerin karakterlerine bağlı yaşam 
şekillerine hayran olduğunu söyler: “...	davranışlarında	esas	olan	şunlardır:	
aklı	 selim,	 değişmezlik,	metanet	 ve	 temelde	 sadece	 ve	 sadece	 duygusuzluk.	
Onlar	için	zayıflıksa	akıllı	bir	yaratıkta	hiç	affedilmeyecek	bir	şeydir.” Lithgow, 
yolculuğu sırasında tanıdığı Rumeli’de ve Anadolu’da yaşayan Türkleri ise 
şu şekilde tanımlar: “Bunlar	genellikle	 iyi	 karakterlidirler,	 ne	avare,	ne	de	
gereksiz	 derecede	 çalışkandırlar.	 Padişaha	 köle	 gibi	 bağlıdırlar...”(Üçel 
Aybet, 2003: 117-119).

Avrupalı seyyahlar ve diplomatlar Türklerin dostluğu ve misafirperverliği 
üzerine yazılarında gördüklerinden ve yaşadıkları olaylardan örnekler 
verirler. Buna göre yabancıların çoğu Türk evlerinde misafir edilmişler, 
yakın ilgi görmüşlerdir. 1672’de Fransız seyyah Guillaume Grelot, başından 
geçen olaylardan bahsederken bu konuda aydınlatıcı bilgi verir: “...bütün	
yabancılara	 karşı	 çok	 naziktirler.	 Dinleri	 ve	 memleketleri	 ne	 olursa	 olsun	
onlara	şefkat	ve	sevgi	gösterirler...”	1658’de Danimarka asıllı diplomat M. des 
Hayes, Saraybosna’daki Türkleri şu şekilde tanımlar: “Bu	şehirde	Türklerin	
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iyiliklerini,	yakın	alakalarını	ve	nezaketlerini	gördüm,	bu	bütün	Türkiye	için	
böyledir.” İstanbul dışında Türklerin Rumlarla nezaket ve dostluk içinde 
yaşadığını Fransız seyyah Guillaume Grelot anlatır: “İstanbul’dan	uzaktaki	
yerlerde	yaşayan	Türkler,	Hıristiyan	Rumlarla	daha	sık	temas	halindedirler...	
Türkler	 onlara	 karşı	 daima	 şefkat,	 sevgi	 ve	 övgü	 ifade	 eden	 iyi	 bir	 lisanla	
konuşurlar.” Grelot’ya göre bazı küçük çocukların Hıristiyanlar için iyi bir dil 
kullanmadıkları olurdu: “gavur”, “köpek”, “dinsiz” gibi...(Üçel Aybet, 2003: 
164-167).

Avrupalı seyyahların 17. yüzyıl seyahatnamelerinde Türklerin yaşam biçimleri 
ve kültürlerine ilişkin bilgi düzeyinin artmasıyla birlikte olumlu bir Türk imajı 
gözlemlenmeye başlar. Bu süreçte eski kalıp yargıların ve yeni olumlu imajın 
eş zamanlı dolaşımda olması karşılaşmanın aktörlerinin peşin hükümlülüğü 
ve/veya önyargılı tutumlarıyla açıklanabilir. Kişisel tecrübelerinde 
karşılaştıkları somut gerçeklikle – misafirperverlik, samimiyet, merhamet vb. 
– kalıp yargılarını sorgulayan seyyahlar için, artık kalıp yargıların yeniden 
üretimi sözkonusu değildir. Ancak kalıplaşmış tutumların değişimine hazır 
olmayan Hristiyan hacılar gibi seyyahlar için ise eski kalıp yargılar önyargıları 
pekiştirmeye devam eder. Tüm kalıp yargılar gibi Türklere ilişkin kalıp yargılar 
da ekonomik, politik ve sosyal değişikliklere uyum sağlamak adına dönüşüm 
geçirmiştir. Yaşanan siyasal gerilimlere ve çatışmalara paralel olarak Türklere 
ilişkin kalıp yargılar da değişim gösterir.  

Kimi seyahatnamelerde turistik bilgiler ile süslenmiş Doğu’nun abartılmış 
gizeminden yola çıkılarak, dinsel gerekçelerle Türklerin dışlanmaya 
çalışıldığı görülmektedir. Örneğin, 17. yüzyılın ünlü İtalyan düşünürlerinden 
Tommaso Campanella, Türkler ve sapkınlar sözcüklerini sürekli olarak yan 
yana kullanmıştır. Bütün Hıristiyanların biraraya gelerek Türklere saldırması 
gerektiğini, çünkü Türklerin bir imparatorluk olarak Hıristiyanlık için en büyük 
tehlike olduğunu savunur. Campanella, Türklere karşı yayılmacı bir politika 
önermekle kalmaz aynı zamanda Türklerin dinsel inançlarını değiştirmenin 
gerekliliği üzerinde durur (Gürol, 1987: 66-72).

Türk [Osmanlı] Tarihi kitabını 1603’te yayınlayan İngiliz tarihçi Richard 
Knolles’a göre, Hıristiyanlar için Türkler “yeryüzünün	 en	 dehşet	 verici”	
insanlarıdır. Türkler acımasız, hain ve barbar, Sultanları despot, dinleri 
ise sahtedir. Knolles’e göre, Türkler tüm bu olumsuz sıfatlarına rağmen 
aynı zamanda hayranlık duyduğu imparatorluğun sahipleridir. İngiliz 
tarihçi Osmanlı’nın başarılı oluşunun nedenlerini imparatorlukta hakim 
olan egemenlik arzusuna, birliktelik duygusuna, askeri disipline ve iyinin 
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ödüllendirilirken saldırgan olanın cezalandırılmasına bağlar (Parry, 2003: 74). 
Osmanlı tarihini kaynak olarak kullanan 17. yüzyıl başlarındaki Elizabeth 
tiyatrosu oyunlarındaki ana çatışma ise genellikle Hıristiyan-Türk kavgasına 
dayanırdı. Bu oyunlar belli bir kalıba uymamakla beraber, en çok kullandıkları 
Türk temaları intikam, entrika ve şiddettir (Parla, 1985: 21).

1717’de İngilizce’ye çevrilen 1001 Gece Masallarında işlenen intikam, 
entrika, ihanet, kıskançlık motifleri, Arabistan’ın Osmanlı’nın idaresinde, 
Osmanlı Sultanının ise halife olmasından kaynaklı olarak Türk imgesi ile 
ilişkilendirilirdi. Parla’nın ifadesi ile “Doğu	 miti,	 romantik	 arayışın	 18.	
yüzyıl	 akılcılığına	 ve	 burjuva	 tekdüzeliğine	 başkaldırırken	 ürettiği	 birçok	
mitten	biridir.” (Parla, 1985: 13). Önce Fransa’da Fransızca basılıp, 1786’da 
Londra’da yayımlanan Vathek, Doğu mitinin 18. yüzyıldaki en ilginç 
ifadelerinden birisidir. Beckford’un öyküsü gerçekte çok köklü bir Batı 
mitinin, Faust mitinin Doğululaştırılmasıdır (Parla, 1985: 13-22).

Türklerin ele alınması bakımından 18. yüzyıl İtalyan edebiyatı bir patlama 
dönemidir. Giambattista Casti’nin öykülerinde, “Kadınlara	 düşkün	Türkler	
imgesi”, bir başka “kült” ile birlikte “Türk	 gibi	 küfretmek” ile beraber 
kullanılıyordu. Casti, Türklerde doğuştan mevcut faziletleri överken onların 
geriliğini yermekten, evren düzenine bir katkıda bulunabilecek yetide 
olmadıklarını söylemekten de geri durmamıştır (Gürol, 1987:73-75).

Müslüman, Doğulu, Sarasen, Mağribi ile zaman zaman eşanlamlı olarak 
kullanılan Türk imajının bir yandan din ayrımı, öte yandan Osmanlılar’ın 
Avrupa ve Akdeniz’de yayılmaları yüzünden olumlu olmasını beklemek 
boşunadır. Ancak eserlerin kiminde imajın öylesine de kötü olmadığı 
görülmektedir. Bazı oyunlarda kimi sultanlar insancıl boyutlarıyla da ele 
alınmıştır. Örneğin Felice Radicati’nin operası Il	 Sultano	Generoso (Gönlü 
Yüce Sultan), Benedetto Marcello’nun 1715 tarihli operası Il	Bassa	Generoso	
(Gönlü Yüce Paşa), Pietro Angiolini’nin balesi Il	 Turco	 Generoso (Gönlü 
Yüce Türk) gibi (And, 1989: 134-135).

Ünlü Alman düşünür Kant’a göre, Türkler ölçülüdür. Ölçülü davranışları 
nedeniyle özellikle Türkleri, dolayısıyla İslamı özdenetimli bulur. Kant’ın 
yaşadığı dönemde Türkler, ilgisizliği, bilinmeyeni anlatmak için kullanılan bir 
örnekti. Kant’ın sözleriyle “Türkler,	Hıristiyan	Avrupa’ya	Frenkistan	derler	ve	
milli	yapılarını	tanımak	için	özyapısal	noksanlarını	ölçüt	alarak,	toplulukları	
öbeklendirirler.” Kant, akılcı ölçütlere dayanan öbeklendirmeleri olumlar 
ve Türklerin milli toplulukları özyapılarına göre öbeklendirme yeteneğini 
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vurgulayarak Türklerin ve Rusların egemenlikleri altında bulunan ülkelerin 
“insanların	 yurttaşlaşmalarını	 önlediklerini” belirtir. Kant, Türkleri Arap 
kökenli bir millet olarak nitelendirmiştir. Kant’a göre, Türkler, İranlılar ve 
Araplar çirkindir. Bu milletler, güzelleşebilmek adına diğer ırklarla birleşme 
konusunda ekstra bir gayret göstermektedir (Kula, 2002: 35-44).

Alman düşünür Johann Gottfried Herder (1744-1803), Avrupa’ya yabancı 
halk olarak değerlendirdiği Türkleri şöyle betimler (Kula, 2002: 77-79):

“Türkistanlı	olan	Türkler,	300	yıldan	fazla	bir	süredir	Avrupa’da	
bulunmalarına	karşı,	hala	Avrupa’ya	yabancıdırlar.	Kendisine	ve	
dünyaya	yük	olmaya	başlayan	bin	yıllık	Doğu	İmparatorluğu’na	
son	verdiler;	bilmeden	ve	istemeden	sanatları	Batı’ya,	Avrupa’ya	
sürdüler.	Yaptıkları	saldırılar	yoluyla,	Avrupalı	devletleri	denetim	
altına	 aldılar	 ve	 yüzyıllar	 boyunca,	 kahramanca	 korudular	 ve	
bulundukları	yörede	bir	başka	yabancı	gücün	salt	egemenliğini	
önlediler.

Avrupa’nın	 en	 güzel	 ülkelerini	 çölleştirdiler;	 bir	 zamanların	
akıllı	Yunan	halkını	sadakatsiz	ve	aşağılık	barbarlar	durumuna	
soktular.	Bu	yüzden,	yaptıkları	kötülükler,	iyiliklerinden	çok	fazla	
oldu.	Ne	çok	sanat	yapıtı	bu	cahillerce	yok	edildi;	bir	çoğu	da	bir	
daha	yerine	konulamayacak	biçimde	bu	cahiller	 yüzünden	yok	
olup	gitti.

İçinde	 yaşayan	 bütün	 Avrupalılar	 için	 kocaman	 bir	 zindan	
olan	 Türk	 imparatorluğu,	 zamanı	 gelince	 çökecektir.	 Binlerce	
yıldan	beri	hala	Asyalı	barbarlar	olmak	isteyen	bu	yabancıların	
Avrupa’da	ne	işi	var?”

Aynı şekilde Herder’in Gezi	Yazısı	(1769) adlı yapıtında Türkiye, ‘demokratik 
despotizm’ ülkesidir ve Türkleri “umursamaz,	koltuğuna	kaykılıp	oturan,	can	
sıkıntısı	 yüzüne	 vurmuş,	 en	 ciddi	 konuların	 tartışıldığı	 anda	 bile	 esneyen”	
insanlar olarak nitelendirir.

Hegel’e göre ise, Yeniçeriler Türk erkinin temelidir. Hegel’in deyişiyle, 
Türkler artık dünya olaylarının gidişini belirleyen güç olmaktan çıkmıştır. 
Edilgenleşmiş, hatta yenilmiş ve dolayısıyla da kabuğuna çekilmiştir. Hegel’e 
göre Türklerin, Doğu’dan ve İslam’dan kaynaklanan “korkunç gücü”, 
Avrupa’ya karşı bir tehlike oluşturmaktadır. Türkler, öz çabasıyla, içsel 
uğraşıyla öz bilincini ve aklını geliştirememiş, başkalarınca geliştirilen aklı 
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ve bilinci önlerinde bulmuştur. Söz konusu buluntu aklı ayrımlaştıramamış, 
özgünleşme ve özgürleşme amacıyla ondan yararlanamamışlardır. Bu 
başarısızlıktan, iğrençlikler, dışa dönük saldırganlıklar doğmuştur (Kula, 
2002: 83-122). Görüldüğü gibi, özellikle Türklerle kişisel tanışıklık öyküsü 
olmayan filozoflar için siyasal konjonktür tayin edicidir. Filozoflar Türklere 
ilişkin görüşlerini kalıp yargılara dayandırırken, eş zamanlı dolaşımda olan 
olumlu seyyah anlatılarını görmezden gelmişlerdir.

Sonuç
Bu makale, kalıp yargı, peşin hükümlülük ve önyargı kavramlarının 
ayrıştırılarak sosyal bilimlerde daha çözümleyici yaklaşımlar üretimi 
konusunda bir farkındalık yaratmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda ele alınan 
örnek konu özelinde, Avrupa’da Türk imgesinin inşasında peşin hükümlülük ve 
önyargıdan ziyade etnik kalıp yargıların belirleyici etkiye sahip olduğu ortaya 
konulmuştur. Avrupalı seyyahların anlatıları ile ünlü filozofların yazılarının 
derlendiği son bölümün de gösterdiği gibi, Türklere ilişkin bilgi düzeyinin 
düşüklüğü Türklere yönelik etnik kalıp yargıların pekiştirilmesine hizmet 
etmiştir. Bu doğrultuda oryantalist bakış açısı, Türklere ilişkin etnik kalıp yargı 
üreten bir epistemoloji olarak değerlendirilmiştir. Bu epistemoloji – Doğu’nun 
bilgisinin Batılı muhayelesiyle üretimi -  özellikle 19.yy. dünyasının Batı 
emperyalizminin oluşturduğu entelektüel bir iklimin hizmet ettiği siyasetle 
ilişkilidir. Bu entelektüel iklim, bu makalede ele alınan süreçlerde üretilmiş 
Doğu’nun (Türklerin) bilgisini de kendi hesapları için manipüle eder. Bu 
sebeple oryantalizmin kalıp yargılarla üretilmiş bir epistemoloji olduğu kadar 
o yargıları istediği gibi estetize ettiği de iddia edilebilir. 

Bu kalıp yargılar salt bir korkunun ya da örtük hayranlığın ürünü değildir. 
Avrupalı egemen yapıların kendi iktidarlarını öteki üzerinden üretmelerine 
olanak tanıyan bir siyaset biçimidir. Nitekim literatürde pek çok Osmanlı 
tarihçisinin de oydaştığı üzere (Faruqhi, Ebu’l Haj, Goffman vb.) Avrupalı 
yönetici elitler ile Osmanlı iktidar sahipleri arasında bir demir perde yoktur. 
Birbirlerini tanıyan, birbirleriyle iş yapan ve hatta daha erken dönemlerde bile 
birbirleriyle akrabalık ilişkileri tesis eden bu yapıların birbirlerine yabancılığı 
düşünülemez. Bu farkındalığa rağmen etnik kalıp yargıların dönem dönem 
pekiştirilerek siyasal söylemi beslemesi, bu etnik kalıp yargıların günümüzde 
de olduğu gibi hangi politikalara nasıl hizmet ettiği ile alakalıdır. 
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