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Abstract 

 

Survey's purpose is to illustrate why and how the process happened, when the sefarades had to 

move from Spain in the last years of 15
th

 century to the Ottoman Empire and how the authors 

have discussed this. How the sefarades were treated by the Turks and the sultan, how the Jews 

taught the people in the empire, to use the new innovations. The different results showed that 

the ottomans also gave great chances to the Jews and they became a powerful group of the 

palace in the empire. 

The results also showed that the authors are divided into two groups, one group defending the 

sultans act, and the others are not. The main reason for the ottomans to open their doors for 

the sefarades was to take advantage of their knowledge. The reason for the attack by the 

western authors on the sultan’s decisions, are more complex and needs to be explained. The 

study's methodology is qualitative and describes the events chronologically. 
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Bakgrund 

  

 

Tusentals sefardiska judar blev tvungna att lämna sina hem, då det hade blivit allt svårare som 

jude eller muslim leva kvar i det kristna Spanien, under slutet på 1400-talet. Dessa människor 

hade bott flera hundra år i Andalusien och var betydligt mer spanjorer än drottning Isabella . 

Övergrepp och våld mot sefarderna blev en del av den kristna, spanska vardagen. Judarna 

hade nu räknade dagar och inte var situationen bättre för muslimerna. Andalusien som under 

flera sekel varit en hemvist för de olika religiösa grupperingarna, var inte längre en säker plats 

om man inte hade den ”rätta” religionen. 

31 mars 1492 i Granada, slogs den sista spiken i kistan i och med Ferdinands och Isabellas 

edikt, som kort gick ut på att alla judar skulle landsförvisas om de inte konverterade till 

kristendomen. Under denna landsförvisning fick de heller inte ta med sina egendomar i form 

av pengar eller guld. Sefarderna inledde med att fly till närliggande Portugal, men vistelsen 

där blev kortvarigt, då reconquistans slägga åter gjorde sig påmind. Till slut gick deras flykt 

till Istanbul, till den osmanske sultanen. 

17 september 1494 i Istanbul, vid den högsta församlingen med sultanen II Bayezid och hans 

sex storvesirer i spetsen, fattades imperiets olika beslut och det var under en sådan dag som de 

första sefarderna fick tillstånd att inför sultanen, tala om sina ärenden. En av de första anlända 

till Istanbul var Toledobon, Salvatore ibn Nahmiyas, som nu stod inför sultan II Bayezid och 
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önskade att tillsammans med sin son få tillstånd att starta ett boktryckeri. En intressant notis 

är att sultanen inte hade någon aning om vad detta var för något. Efter en redogörelse och en 

beskrivning om vad detta skulle kunna få för betydelse för riket, fick Nahmiyas sultanen på 

andra tankar. 

Han fick tillståndet, med villkoret att inga bilder eller texter på det heliga språket, arabiskan, 

fick förekomma på tryckeriet. Det som sultanen inte visste om, var att det långt tidigare i 

Europa förekom översättning av muslimernas helga bok Koranen, översatt till bland annat, 

latin och grekiska. Det första riktiga boktryckeriet i turkiskt ägo skulle dröja ända till 16 

december 1727, även dess grundare, Ibrahim Muteferikka, var av ungerskt ursprung som 

sedermera hade vuxit upp som muslim i sultanens tjänst och hans arbetslag på tryckeriet 

bestod av sefardiska judar. I denna studie undersöks sefardernas innovativa och kulturella 

betydelse för osmanerna. 

 

 

 

Syfte, frågeställningar och metod 

 

 I och med att detta är en historiografisk studie, är det huvudsakliga syftet att försöka se vad, 

hur och varför de sefardiska judarna hade ett sådant inflytande och betydelse för osmanerna, 

enligt vissa forskare och med hjälp av nedanstående frågeställningar. 

Dessa frågeställningar kan kategoriseras som avgreningar till den huvudsakliga 

problematiseringen: En historiografisk undersökning av de sefardiska judarnas 

särbehandling hos sultanen. Ett litet mindre fokus kommer även läggas på osmanernas 

samhälle och kultur, i syfte att bidra med ett annat perspektiv, för att på så vis lyfta fram 

sefardernas bidrag. 
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1: Enigt författaren Solmaz Kamuran, tog sultanen emot sefarderna med öppna armar. Vad 

var det huvudsakliga syftet med sultanens beslut om att öppna portarna för sefarderna? 

2: Varför valde sefarderna att dela med sig av sitt kulturella och innovativa arv? 

3: Sultanen fattade ett svårt beslut, som gick ut på att judar skulle få ett stadigvarande skydd, 

enligt författaren Lutfi Seyban. Varför just judar? 

4: Relationen mellan muslimer och andra religiösa grupper i imperiet var väl fungerande, 

medan vissa författare påstår motsatsen. Varför då? 

5: Hur ser de turkiska respektive de europeiska författarna på de olika frågeställningarna? 

 

Sefarderna passar väl in i denna undersökning, då deras innovativa bidrag även påverkat 

dagens moderna Turkiet och dess strukturer. Osmanerna levde i en mosaik under flera sekel, 

där olika folkslag levde sida vid sida, men de som främst visade framfötterna var judarna. 

Ytterligare argument för detta val, är nämligen att det finns så ofantligt mycket material som 

är väldokumenterat, vilka i sin tur underlättar denna studie. 

Denna historiografiska uppsats och dess metod, innebär att jag har delat in syftet i flera 

frågor, detta för att kunna reda ut de olika frågeställningarna. Undersökningen kommer att gå 

till på så vis att en analys av sefardernas liv och deras betydelse för de regioner de vistats i 

kommer att bearbetas. Målet med denna analys är att försöka visa sefardernas betydelse för 

osmanska imperiet, samt påvisa att Spanien och de länder som kastade ut dem, gick miste om 

någonting betydelsefullt. För att kunna besvara de olika frågeställningarna har jag använt mig 

av de olika författarnas resonemang kring detta. Analysens resultat kommer att redovisas, dels 

tematiskt och dels kronologiskt, detta för att underlätta för läsaren att följa den röda tråden . 

Uppsatsen gör också en jämförelse mellan de turkiska och engelska författarna. Målet med 

denna jämförelse är att försöka skildra och vidga perspektivet, samt lyfta fram de olika 

tankgångar som de olika länders författare har om osmanerna och sefarderna.  
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Det är viktigt att poängtera att källorna gärna har en tendens att presentera och understryka 

händelser, som mer heroiska än vad de i verkligheten är. Nationalkänslan hos författarna 

träder tydligt fram, trots deras otaliga bedyranden om att så inte är fallet. Därför har denna 

jämförelse en betydande roll, för att försöka eliminera inlägg av nationalistiska slag. På så vis 

kan man klart se hur de olika författarna har valt att presentera sitt material, utan att de rent 

konkret skriver om detta. 

 

 

Källmaterial 

 

Källmaterialet i undersökningen är den litteratur av nedanstående författare. I grundarbetet 

med källorna har jag systematiskt genomläst litteraturen och sedan bedömt dess innehåll. Jag 

har gjort ett urval som grundar sig på vad jag har ansett varit viktigt och relevant för att kunna 

besvara undersökningens frågeställningar, som dessutom grundar sig på mina förkunskaper 

kring ämnet ifråga. Jag har även genomfört en urvalsprocess, där tolkningar samt 

bedömningar ifrån relaterad litteratur har haft en betydande roll. Genom hela denna studie har 

en metodologiskt och en källkritisk medvetenhet varit aktuell, samtidigt som mina 

förkunskaper och förförståelse om ämnet ifråga har beaktats.  

 Undersökningen omfattar tiden 1494, till omkring ca år 1727. Det är under dessa år som man 

tydligt kan se sefardernas blomstrande tid i det osmanska riket. Tidsmässigt är den bortre 

avgränsningen satt till 1923, det är då den turkiska republiken bildas. Judarnas situation förbättras 

ytterligare under Mustafa Kemal Ataturk och dessa sefarder är nu en del av den turkiska 

befolkningen. Ibland har jag medvetet valt att tänja på min tidsmässiga avgränsning, för att 

delge information av historiskt betydelse för läsaren. 

 Vidare har en avgränsning gjorts för att de händelser som skall undersökas skall vara 

relevanta för denna studie, detta har lett till ett medvetet urval i litteraturen. Jag har fokuserat 

på att lyfta fram sefardernas situation med start i Andalusien i Spanien. Vidare har denna 
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studie koncentrerats att gälla sefarderna i Istanbul, dels för att undersökningen annars hade 

mynnat ut i att bli alltför omfattande och dels för att syftet hade flyttats ifrån de ovanstående 

frågeställningarna. Ett ytterligare medvetet val har varit att delge en mycket enkel ordlista 

med förklaringar av de olika ordens betydelser, då detta tema kan anses vara främmande för 

den nordeuropeiska läsarkretsen. Dessutom har jag valt att framföra kung Ferdinands och 

drottning Isabellas edikt i sin helhet, i from av en bilaga, detta för att ytterligare sätta in 

läsaren i ämnet ifråga. 

 Under arbetets gång har jag utgått ifrån att fördrivandet av de sefardiska judarna och deras 

tillflykt till Istanbul tillkom med anledning av att sultanen i Istanbul var den ende som 

öppnade sina portar för detta folk, då de spanska makthavarna kastade ut dem. Därför har det 

varit viktigt att lyfta fram och påvisa vissa faktorer, som onekligen påverkade etablerandet av 

judar i Istanbul. 

 

Författarpresentation 

 

De ämnesområden som är relevanta och som berör denna studie och som har varit av vikt för 

mitt val av litteratur är följande; de kristna Europas syn på judar, osmanernas syn på andra 

minoriteter och slutligen judarnas framgångar trots ett massivt motstånd ifrån de flesta 

folkgrupper. 

När det gäller ämnesområdet, synen på judar i det kristna Europa, där har Lutfi Seyban och 

Solmaz Kamuran, varit aktuella för min undersökning.  Lutfi Seyban som är doktor i judisk 

och muslimsk medelhavshistoria, diskuterar i Mudejares & Sefarades, från år 2010, hur de 

muslimska morerna och de sefardiska judarna blev alltmer förtryckta i det kristna Spanien, 

och hur detta utvecklade sig, då muslimerna förlorade alltmer fotfästen på den Iberiska 

halvön. Detta bidrog till att en flykt för muslimska morer och sefardiska judar blev 

oundvikligt. Han diskuterar vidare hur dessa judar och morer blev bemötta i det kristna 

Europa, även efter flykten ifrån Spanien, bland annat i Portugal, där de inte kunde stanna en 

längre tid. Vidare väljer Seyban att lyfta fram sultanens behov av kunnigt folk och får då höra 
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talas om dessa judar och hjälper även sina muslimska bröder, morerna, att få en fristad i sitt 

rike.  Han visar vidare att sultanens val att ta emot dessa flyktingar var ett medvetet val 

samtidigt som han poängterar att det är en rättrogen muslims främsta uppgift att värna om de 

svaga.  

Lutfi Seybans uppgifter är viktiga för min studie då det gäller framför allt de kristnas 

behandling av sefarder innan ankomsten till Istanbul. Seybans tankar, funderingar och 

påståenden har även betydelse för mina teoretiska utgångspunkter då han tydligt betonar den 

välkända sanningen, att judar alltid har föraktats i historien.   

Solmaz Kamuran, är historikern och författaren som arbetar för utbildningsministeriets 

räkning med att skriva skolböcker i historia. Hon kompletterar detta med att skriva historiska 

böcker, bland annat har hon skrivit, Safiye sultan, som är ett av hennes kändaste verk. Hon 

diskuterar i Kiraze, från år 2000, hur de sefardiska judarna ifrån ett evigt förtryck, lyckas 

återigen vinna förtroende och få betydande roller i det osmanska riket. Vidare understryker 

hon hur sefardernas ideologiska och innovativa idéer om samhället kom att påverka turkarnas 

syn på judar och hur de kristnas syn förändrades ifrån förakt till avund. 

Även Kamuran, likt Seyban diskuterar sultanens beslut att ta emot dessa flyktingar, fast hon 

väljer att lägga fokus på hur judarna med sin list och sina kunskaper vann förtroende hos 

sultanen. Hon går inte närmare in på att sultanens syfte skulle vara att värna om de svaga i 

samhället eller att osmanerna skulle utnyttja sefardernas kunskaper. Kamuran menar i sin 

empiriska framställning att vikten av fakta är oerhört betydelsefullt och att judarnas framgång 

inte bara kan bero på en ofantlig tur. Jag känner mig böjd att ansluta mig till detta 

resonemang, även om jag anser att det finns flera faktorer att ta hänsyn till som inte kan 

bortses ifrån. 

Jag har även beaktat Kamurans diskussion om att judarna på den Iberiska halvön var mer 

spanjorer än drottning Isabella, där denna ansats ifrån hennes sida tydligt visar hennes förakt 

gentemot de kristna spanjorerna. Samtidigt som hon tydligt framhåller att spanjorerna och 

resten av Europa, får skylla sig själva som inte tog vara på judarnas kunskaper inom vitt 

skilda områden. Det här resonemanget bör ses ur ett historiskt perspektiv och kan nog inte 

anses vara relevant för dagens samhällsstrukturer.  
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När det gäller osmanernas syn på andra minoriteter, har jag i mina studier använt mig av 

Caroline Finkels, Osman’s Dream med undertiteln The story of the ottoman empire 1300-

1923, från år 2005, Andrew Wheatcrofts, De otrogna med undertiteln, konflikten mellan 

kristendomen och islam, från år 2006 och Jason Goodwins, Horisontens härskare, från år 

1999. Caroline Finkel, en akademiker som har doktorerat i osmanska imperiets historia vid 

The School of Oriental & African Studies. Hon har dessutom stor erfarenhet av att ha bott 

flera år i Turkiet och rest runt i landet i forsknings syfte. Det här är en bok som kom ut 2005, 

vilket ligger på gränsen till att vara en färskvara. Detta motiverar jag med att det skrivs så 

mycket kring detta imperium att det blir svårt att sålla, vilka böcker som kan klassas som 

vetenskapliga i sitt innehåll. Den främsta anledningen till att jag använde mig av denna bok 

var att få ett annat perspektiv på detta imperium, eftersom författaren i detta fall inte är 

turkisk. Boken följer en kronologisk ordning, samtidigt som inga, ”icke-turkiska” händelser 

utelämnas för att höja nationalkänslan.  

Hon har ett källmaterial som är väl genomarbetat och innehåller stoff – alltifrån Asian & 

African Studies till Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes. Vidare diskuterar 

Finkel gärna hur osmanerna har kommit att påverka mellanösterns kultur och traditioner mer 

än vad man kan tro. Hon går ofta in på gebit som tycks ha passerat de flesta turkiska 

författarna obemärkt. Om det har att göra med en skamkänsla eller något annat låter jag här 

vara osagt. Likt de andra författarna i denna studie, lyfter även hon in sefardernas ankomst till 

Istanbul och deras betydelse för den kommande generationen i imperiet. 

 Finkels bok diskuterar även formationen i dagens Turkiet och hävdar att militären är 

”kemalizmens” väktare – och flertal gånger i boken kan jag upptäcka att hon går en snar 

balansgång genom att hålla sig väl med, dels sekulära kretsar i Turkiet och dels sultan- 

fanatikerna som gärna skulle vilja se ett kalifat år 2012. Hon avrundar sin bok mycket 

diplomatiskt och står fast vid sin ståndpunkt att flertalet historiker som har skildrat detta 

imperium, bör försöka lyfta fram guldkornen och inte bara se den ena sidan på myntet, 

samtidigt som hon säkerligen trampar på vissa ömma tår. 

Andrew Wheatcroft är författaren, som inför denna bok har rest runt i mellanöstern i tio år och 

samlat ett aktningsvärt källmaterial. Wheatcroft diskuterar kring den offentliga debatten i 
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Europa gällande de socialpolitiska och allmänna ideologier och värderingar som tycks 

ständigt befinna sig i strålkastarljuset. Han hävdar att de rådande konflikter som finns mellan 

de abrahminska religionerna ständigt får sitt bränsle av media. I uppsatsen har jag refererat till 

Wheatcroft för att han till skillnad ifrån de andra författarna, för en livlig diskussion kring de 

rådande konflikterna och hävdar att det visst finns konflikter, men att dessa skulle kunna 

minimeras med en djupare kunskap kring de olika religionerna och att man samtidigt på ett 

tidigt stadium lär sig att sålla det som media ofta väljer att visa. Vidare hävdar han att dessa 

konflikter inte var lika synliga i det osmanska riket, eftersom få minoriteter vågade sig på att 

protestera mot de rådande förhållandena. 

Jason Goodwin, brittisk författare och historiker, diskuterar i ovanstående titel hur osmanerna 

blev, ett för tiden världsledande imperium under perioden 1300-1923. Han utgår ifrån att 

tematiskt beskriva de olika minoriteterna och deras status och förhållanden i det osmanska 

riket. I sitt arbete har Goodwin haft som utgångspunkt att beskriva de olika minoriteternas 

situation under osmanerna. Han lyfter även fram vissa sociala förhållanden och beskriver med 

en fullständig redogörelse att även osmanerna själva var väldigt fattiga, men att de till skillnad 

ifrån icke-muslimer hade en lindrigare skatt att betala till sultanen och dess imperium. Vidare 

diskuterar han, att judarnas situation, redan ifrån början var betydligt bättre än i de övriga 

Europa. Jag ansluter mig till Goodwins resonemang, att de få konflikter som uppstod i riket 

grundade sig ofta på att överheten inte betalade för de begärda tjänsterna som elittrupperna 

stod för. Även om jag inte har använt de teoretiska utgångspunkterna explicit, har de funnits i 

mina tankegångar under arbetets gång. 

 Jag har i uppsatsen även sett synen på judarnas framgångar som en viktig faktor i den kontext 

som de levde i och verkade, i osmanska riket. Jag har därför utgått ifrån viss litteratur, rörande 

diskussionen kring sefardernas innovativa bidrag till osmanerna. Här har jag använt professor 

Zeki Tez bok, Papper & Tryckeri konstens kulturella historia, från 2008. Han inleder med att 

kronologiskt redogöra för skriftens historia fram till och med tryckeriernas framfart i Europa 

och resten av världen. Tez är dessutom utomordentligt insatt i latin och gammal grekiska och 

flera gånger går han in och dissekerar ordens härstamning och hur de genom århundradena 

har formats till nya betydelser. Vidare lär han oss, att vi inte på något vis skall underskatta 

kinesernas kunskaper kring papperet och tryckerierna och poängterar vidare att vi bör med en 
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stor försiktighet ta oss till att det var Gutenberg som var tryckeriets anfader, som enligt Tez, 

verkar vara den allmänna uppfattningen bland vanligt folk. Det som var unikt för Gutenberg, 

var att han utvecklade denna innovation med att trycka på lösa typer. Boken täcker ett mycket 

brett område inom papper och tryckerikonst och diskuterar ingående och väl underbyggt, de 

olika formerna som har lett fram till hur man använder papper i dagens samhälle och 

tryckeriets betydelse som helhet. En stor del av materialet i boken bygger på flertalet egna 

studier kring detta ämne, samtidigt som källorna kompletteras med underlag ifrån tyska, 

holländska och turkiska historiska muséernas arkiv. 

I sin bok låter han flertalet gånger sefardernas bidrag komma till tals. Han beskriver och för 

en diskussion kring deras innovation till osmanerna som något betydelsefullt och 

aktningsvärt. Samtidigt passar han på att kritisera turkarna för att vända ryggen åt renässansen 

och dess bidrag till Europas utveckling. Influenser från fjärran östern vad gäller hantering och 

tillverkning av papper och utvecklingen av tryckerierna i framför allt Korea och Kina har 

verkligen tagits tillvara och lyfts fram i denna bok. Det ironiska som Tez, flertalet gånger i sin 

bok, Papper & Tryckerikonstens kulturella historia, låter komma till tals är att, det var 

arabiska muslimer, som först kom att lära sig denna konst, vad gäller papperstillverkning och 

tryckerikonstens alla gyllene regler. Hade inte kineserna anfallit, dagens Kirgizistan, där 

tjugotusen kineser blev tillfångatagna, och i utbyte mot sin frihet lärt muslimerna denna 

konstart, så hade det förmodligen dröjt ytterligare en tid innan Europa hade fått bekanta sig 

med papper och tryckerier. Araberna tog med sig denna kunskap till Spanien och nästa anhalt 

blev Venedig och Portugal och vidare därifrån till den ”Nya världen”. Det är fascinerande att 

få ta del av Tez enorma kunskaper inom detta område. Återigen lyfter även han fram 

osmanernas ödesdigra misstag att tolka tryckeriets och bokens makt som ett styggelsens verk. 

Jag vill understryka att jag inte explicit använt mig av de teoretiska perspektiv eller 

utgångspunkter som forskningen ovan erbjudit, däremot har jag under arbetets gång tagit 

hänsyn till dessa utgångspunkter genom en beaktad medvetenhet. 
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Resultat 

 

Vad var det huvudsakliga syftet med sultanens beslut om att öppna portarna 

för sefarderna? 

 

Ediktet
1
 som beslutades av det spanska kungahuset, dess innehåll understryker klart och 

tydligt: nu fanns det ingen återvändo för judarna! Den judiske ledaren i Granada, Izak 

Abravanel, försökte få till en förmildrande situation för sitt folk, vilket föga hjälpte och 

flertalet gånger under sitt tal inför det spanska kungahuset, uttryckte han sig väldigt skarpt 

och kunde inte förstå hur de oskyldiga judiska barnen och kvinnorna helt plötsligt utgjorde ett 

hot mot den katolska kyrkan.
2
 Han stred även kraftfullt mot påståendet att judarna förintade 

de godtrogna kristna och hävdade att det var tvärtom, katolikerna, det vill säga Ferdinand och 

Isabella med kyrkan i spetsen som hade tvingat judarna att leva i ghetton.
3
 

Likväl som Izak Abravanel, ansluter jag mig till författaren Seybans tes om att spanjorerna 

gick miste om något betydelsefullt, då de kastade ut judarna ifrån Spanien. Abravanel 

betonade vikten av utbildning och vetenskap, som något mycket viktigt för judarna, då detta 

ses som en del av religionen och dess utövning. Det här är mycket fascinerande, för liknande 

saker som Abravanel stred om, har ständigt återkommit hos judarna och man har betonat 

vikten av utbildning och vetenskap. Sultanen i Istanbul nämnde flertalet gånger för sina 

                                                           
1
 Bilaga 1 

2
 Kamuran, Kiraze, 2000 sid 38 

3
 Kamuran, Kiraze, 2000 sid 38 
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storvesirer, om att judarna skulle välkomnas och att man skulle ta vara på det som spanjorerna 

försummade.  

En stor del av de sefardiska judarna, valde att bosätta sig i Thessaloniki, som vid den 

tidpunkten var en del av osmanska imperiet.
4
  Deras val grundade sig främst på närheten till 

Europa och de olika sjöfartsvägarna till handeln med övriga världen.  Här går det tydligt att se 

författaren Kamurans förakt och strid, då hon understryker att det kommer en dag då 

spanjorerna kommer att fråga sig själva, vad har vi gjort? Varför hände dessa hemska saker? 

De enda skyldiga som kommer att finnas kvar i minnena är kung Ferdinand och drottning 

Isabella. Det finns flertal brev som vittnar om hur judarna bemöttes i imperiet, men detta inte 

tas upp i denna uppsats. 

Det jag kan tyda av de otaliga brevväxlingarna som både författaren Seyban och även Tez 

delar med sig är att, valet av osmanska imperiet, som ett rike att fly till, var medvetet ifrån 

sefardernas sida. För att kunna ansluta mig till den tes som presenteras av författarna, behöver 

jag utveckla vissa frågeställningar som hänger ihop med det rådande påståendet.  

Varför öppnade sultanen upp imperiets portar för dessa judar? För det första hade inte 

osmanerna några förutfattade meningar om människors etniska eller religiösa bakgrund, alla 

var jämställda som individer inför sultanen och Gud
5
. Deras syn vilade på att judarna trodde 

på Gud som skaparen, fast de hade missat en del av förkunnelsen. Imperiets och ledningens 

ideologi vilade på att muslimer var de ledande och beslutsfattande, medans icke-muslimer, i 

denna kategori räknas även kristna in, var de som skulle skyddas och ledas av sultanen. En 

viktig notis som författaren Seyban väljer att dela med sig i sin bok och för en ganska 

omfattande diskussion kring detta, är att osmanerna önskade att människor av egen fri vilja 

konverterade till Islam, då islam förbjuder all typ av tvångskonvertering
6
. Ett annat viktigt 

argument är, att den osmanske sultanen ville att muslimer skulle bete sig som muslimer, 

kristna som kristna och judar som judar, dessa oskrivna regler skulle omfatta individens hela 

                                                           
4
 Seyban, Mudejares & Sefarades 

  2010, sid 353 
5
 Seyban, Mudejares & Sefarades, 2010 sid 358 

6
 Seyban, Mudejares & Sefarades. 2010 sid 358 



 
 
 
 
 
  
 

13 
    

livsstil och det var sällan som någon bröt mot dessa oskrivna regler, eftersom straffet oftast 

var hårdare för falska människor, än om de var ärliga och stod för vilka de var. 

Jag känner mig fullomligt övertygad om att ansluta mig även till författaren Caroline Finkels 

tes i hennes bok, Osman’s Dream- The story of the ottoman empire 1300-1923, där hon 

ingående diskuterar den omständigheten, att osmanerna tog emot judarna eftersom de var 

landslösa, nedtryckta och föraktade av det kristna Europa.
7
 Det som genomsyrar hela denna 

studie, är att Andalusiens judar, var enormt duktiga affärsmän, hantverkare och läkare, vilket 

gjorde sultanens val att ta emot dem med öppna armar inte svårt. Här kom det ett helt folkslag 

med värdefulla kunskaper, vilket fick Sultan II Bayezid att fälla dessa ord: ”Det sägs att kung 

Ferdinand är en klipsk kung, det är konstigt, eftersom han gör sitt land fattigt och bidrar till att mitt rike blir 

rikare”.
8
 

Ur detta tal kan gemene man lätt förstå, den verkliga orsaken till varför sultanen tog emot 

sefarderna. Den brittiske historikern, Goodwins uppfattning vilar på hans breda kunskaper 

inom Bysans historia, då han bestämt hävdar att det redan fanns judar i osmanska riket, men 

att dessa inte var sefarder. Han menar att sultanen redan visste hur judarna brukade vara och 

att detta underlättade hans beslut om att öppna rikets portar för dem. Ur Andrew Wheatcrofts 

resonemang kan jag se, att den liknar till viss del Goodwins, fast han betonar istället att 

sultanen öppnade rikets gränser för att, han dels visste hur judar rent generellt fungerade och 

att sultanen var smart nog att inse sefardernas kunskaper och tog tillfället i akt och utnyttjade 

dem väl. Efter att ha studerat, författaren Kamurans ställningstagande, finner jag att den vilar 

på hennes undersökning, som i boken Kiraze, tydliggör sefardernas flykt och deras 

anländande till Istanbul. Där har hon följt den judiske familjen Nahmiyas öden, som till slut 

fick en fristad och startade upp det första boktryckeriet. Förvisso är hennes bok rätt så 

gammal i sådana här sammanhang, den är ifrån år 2000. Boken innehåller så värdefull 

information kring de första anländande sefarderna, att det inte går att utesluta den information 

som den delar med sig, vilket jag anser vara enormt viktigt i detta arbete. Hon tvekar inte att 

stå fast vid sina ståndpunkter och flera gånger diskuterar hon sefardernas bidrag som 

                                                           
7
 Finkel, Osman’s Dream-The Story of  

  The Ottoman Empire 1300-1923, 2005, sid 79 
8
 Seyban, Mudejares & Sefarades, 2010 sid 359 
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betydelsefullt och tillägger att även Mustafa Kemal Ataturk, den turkiska republikens första 

president och grundare, tidigt insåg deras betydelse och gav dem stora friheter. 

Det som genomsyrar författarnas bestämda åsikter kring denna rubrik är, att flertalet av 

författarna verkar vara helt klara med att den största anledningen till sultanens beslut om att 

öppna rikets portar, vilar dels på sultanens vilja att skydda de svaga och dels hans list att 

utnyttja sefardernas innovativa och kulturella bidrag till sin och rikets fördelar. Jag hävdar att 

mitt synsätt är korrekt med hänvisning till Seybans tes, samt hans ambition att dela med sig av 

sultan II Bayezids citat. 

 

Sefarderna delade med sig av sitt kulturella och innovativa arv till osmanerna 

 

Med tiden kom judarna att få betydande roller och högt uppsatta positioner inom hela 

imperiet. De kunde tala de flesta för tiden giltiga språk, arbetade ofta som tolkar och genom 

täta kontakter lärde de sig snabbt de olika folkens kulturer. Efter Konstantinopels fall 1453, 

dröjde det 230 år, ända fram till år 1683, för alla korstågsallianser att slutligen kunna stoppa 

osmanernas framfart vid Wiens portar. Ett av de strategiska bidragen till Konstantinopels fall, 

som Goodwin och Wheatcroft verkar helt överrens om, och för en kraftfull diskussion kring 

detta i sina böcker, kom just ifrån judarna, som även behärskade krigsstrategier, plus att de 

visste mycket väl hur de kristna korstågsfararna tänkte. Det jag kan tyda bland annat hos 

författaren Seyban med sitt judiska ursprung, är att han väljer ofta att tona ner sefardernas 

ofta, avgörande, bidrag. Här kan man tydligt se hans kunskaper inom dels, islams kulturella 

historia och hans breda kunskaper inom den medeltida historien, som framträder och sätter sin 

prägel på hans påståenden om att, ifall judarna inte hade fått fria händer för att få utlopp för 

sina kunskaper, då hade judarnas bidrag knappast hjälpt osmanerna vid intagandet av 

Konstantinopel. Det här är en intressant iakttagelse och det går tydligt att läsa mellan raderna 

på Seybans påståenden att han har fått en rejäl dos av kemalizmens doktriner och verkar 

känna en tacksamhetsskuld till turkarna och deras fader Ataturk. För övrigt betyder Ataturk, 

turkarnas fader. 
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 Det jag kan utläsa ur Goodwins resonemang är att alla sorters judar verkar ha varit 

betydelsefulla för det osmanska imperiet, sefarder som ashkenazer. Vidare förefaller 

Goodwins åsikter väl genomtänkta, då vi ser på dagens Turkiet och vilka som ligger till grund 

för uppbyggnaden av infrastrukturen i landet. Wheatcroft diskuterar liknande ämnen och 

stärker Goodwins påståenden genom att tematiskt delge alla judars betydelse för turkarna. Det 

han bygger vidare på i sin tes är att de rådande konflikterna, blåses upp av media och att de 

olika minoriteterna levde i frid, i en beundransvärd, salig blandning. 

Sefardernas blomstrande tid i Andalusien varade fram till 1100-talet, då landet styrdes av de 

muslimska morerna. Här ser man den genomgående gemensamma trenden, som delas av 

samtliga författare, vilka jag har valt inför denna studie och det är, judarnas innovativa bidrag 

till samhällsutveckling. Detta sker endast då de får agera som fria individer och får utlopp för 

sina kunskaper. Här går det tydligt att se svaret på min frågeställning, om varför judarna 

delade med sig av sin kulturella och innovativa utveckling. När judarna får leva som fria, 

verkar de ha en beundransvärd förmåga att smälta in och formas efter miljön de lever och 

vistas i, samtidigt som de uppfattar landet som de lever i som sitt eget hemland. Då känns ju 

deras bidrag naturligt för landet i fråga. Likadant skedde i osmanska imperiet. Sefarderna 

visade snabbt resultat och precis som Zeki Tez flertalet gånger låter dela med sig av sina 

breda och djupa kunskaper inom bland annat papper och tryckerikonstens historia, får vi via 

honom veta att dessa sefarder uppfattade riket som sitt eget. Det är då noteringsvärt att 

ifrågasätta – varför det idag råder sådana konflikter mellan muslimer och judar i vissa delar av 

världen, som verkar ha fungerat friktionsfritt tidigare i historien? Tez menar att denna 

frågeställning är mer komplex än vad man kan tro och att mediala kanalers provokativa 

beteenden, kan ha ett finger med i spelet. 

Genom världshistorien vet vi att judar ständigt har beskyllts för det ena med det andra och 

ändå har på något sätt lyckats träda fram och inta viktiga positioner i samhället. Det som jag 

har kommit fram till kring denna underrubrik och i denna studie, är att judar med sina 

fenomenala kunskaper inom skilda områden, har lyckats, så länge de stöttats av överheten i de 

riken de vistats i. På 1900-talet och under republikens första år, var det Mustafa Kemal 

Ataturk, som såg och tog tillvara på deras kunskaper och gav dem fritt utlopp för att de skulle 

kunna bidra med ännu mer. Ända sedan de första sefardernas ankomst i slutet på 1400-talet 
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och in i våra dagar, har den turkiska befolkningen ständigt haft en blandad syn på dessa judar. 

I religiösa kretsar har de fruktats för att förstöra islam och hos republikanerna, det vill säga, 

Ataturk anhängarna, har de istället fått mycket fria händer, samtidigt som nationalisterna, har 

sett judarna som infiltratörer åt USA.  

Även författaren Kamuran är överrens med de övriga författarnas resonemang om sefardernas 

bidrag, nämligen att deras bidrag till riket med säkerhet vilar på en kombination av sultanens 

välvilja att ta emot och skydda dem, samt judarnas ambitioner om att dela med sig av sina 

kunskaper. Så länge de delade med sig av sina kunskaper, visste sefarderna att många stängda 

dörrar skulle kunna öppnas. Som jag kan tyda det av samtliga författare, är att det ena inte kan 

utesluta det andra. Caroline Finkel, verkar ha en bestämd åsikt om att dessa sefarder i stort 

sett var tvungna att dela med sig av sina kunskaper om de ville uppnå framgång och frihet i 

osmanernas rike. Med facit i hand, vet vi idag att det var just sefarderna som fick mest 

framgång och fungerade ofta som personliga rådgivare åt sultanen i olika sammanhang. 

Sammanfattningsvis kring denna rubrik, har jag kommit fram till att judarnas välvilja att dela 

med sig av sina kunskaper ända in i våra dagar, är en kombination av stödet från vissa 

grupper, samtidigt som judarna tidigt insåg att flertal dörrar öppnas och viktiga positioner i 

samhällshierarkin kan uppnås. Med andra ord: Kunskap är makt! 

 

Sultanen beslutar om att judarna skall få ett stadigvarande skydd i riket! 

 

Författaren Caroline Finkel med sin bok, Osman’s Dream- The story of the ottoman empire 

1300-1923, påstår att sefardernas ankomst till Istanbul inte sågs med blida ögon av rikets 

befolkning
9
 och utgjorde ett hot mot den rådande marknaden, då de flesta judar kom att ta 

över en större del av affärslivet. Flertalet källor som jag har använt mig av i denna studie 

bekräftar Finkels påståenden. Ibland var sefardernas situation värre en vad som utmålas av de 

turkiska författarna, fast deras stora beskyddare, sultanen, såg till att judarna fick fritt utlopp 

                                                           
9
 Finkel, Osman’s Dream-The Story of  

The Ottoman Empire 1300-1923, 2005, 
Sid 80 
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för sina kunskaper och utfärdade ett edikt, som kort gick ut på att, de som förstörde för 

judarnas affärer eller misshandlade judar skulle straffas med döden. Eftersom det var sultanen 

som hade det sista ordet, var det bara att rätta sig efter hans edikt eller bli halshuggen. 

Varför var det just judarna som fick detta enormt trygga skydd av sultanen, trots att riket var 

en salig mosaik av olika religiösa och etniska minoriteter? Det första jag kom att tänka på var, 

varför de ortodox-kristna inte fick detta skydd? då de trots allt utgjorde en majoritet i riket! 

Genom den bearbetade litteraturen i detta arbete har jag kommit fram till att de författare, som 

har ett turkiskt ursprung, så som, Seyban, Tez och Kamuran för en gemensam diskussion i 

sina respektive böcker och är fullkomligt överens om att sefardernas bidrag inom kultur, 

ekonomi och teknologi, var det som otvivelaktigt avgjorde sultanens beslut om skydd. Vidare 

kan jag finna att de andra författarna, som har ett europeiskt ursprung, om vi nu skall 

kategorisera dem, har en mer blandad syn på detta fenomens beslut. Den brittiske historikern, 

Goodwin påstår bland annat i sin bok, Horisontens härskare, att sultanens val grundade sig på 

de tidigare sultaners erfarenheter av judar. Caroline Finkel däremot, går emot strömmen som 

vanligt med sina tvärsäkra påståenden och vill flertalet gånger i sin bok, understryka att 

skyddet av judarna var ett måste för sultanen, för att ha en möjlighet att följa den innovativa 

utveckling som var ett faktum i övriga Europa. Dessa kunskaper förfogades av judarna och 

det visste sultanen väl. 

  Jag kan tydligt se, att Finkels ofta förekommande uttalanden vilar på hennes kunskaper om 

turkarna rent generellt, eftersom hon har bott flera år i Turkiet och har haft en helt annan 

möjlighet att studera detta folk och dess historia på nära håll, än vad de andra europeiska 

författarna har. Som ett komplement till hennes kunskaper inom området, kan tilläggas att hon 

även har doktorerat i osmanska imperiets historia vid The School of Oriental & African 

Studies. Vidare vågar jag påstå att hennes ambition med boken är att medvetet provocera 

turkiska författare som ständigt verkar försköna osmanernas liv. Detta tycker jag är mycket 

bra, för hon ger oss en unik möjlighet att ta del av den andra sidan av myntet. 

När man studerar dessa författares syn, framgår det som en tydlig trend, att de turkiska 

författarna gärna vill lyfta fram sultanens beslut om skydd, som något aktningsvärt, fast 

samtidigt som något mycket egendomligt. De europeiska författarna, verkar vara mer oense 
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kring detta beslut ifrån sultanen, vilket leder dem ibland till interna konflikter med de turkiska 

leden. Den rådande trenden påvisar även, att med en turkiskt kulturell bakgrund finns det en 

klar vilja att lysa upp sultanens ageranden och beslut som gott. Medan de europeiska leden 

har valt att, med inslag av kyla, tona ner och bagatellisera sultanens drag. 

 

Författarnas syn på relationen mellan judar och muslimer i osmanska 

imperiet 

 

Inom detta råder många skilda åsikter och jag skall här försöka bena ut de olika 

föreställningarna som författarna har, samt infoga mina personliga åsikter. För att göra det 

enkelt att följa med i de olika diskussionerna, så väljer jag att inleda med den turkiska 

historikern, Kamuran Solmaz. 

Hennes åsikt verkar vid en först anblick vara den, att osmanerna tolererade alla religioner så 

länge de betalade skatt och inte gjorde några upplopp. Hon nämner flyktigt i sin bok, Kiraze, 

att upploppet som de muslimska elitförbanden, janitsjarerna, startade grundade sig främst på 

att de inte fick tillräckligt med lön. Varför hon just väljer att nämna janitsjarerna, tolkar jag 

som att dessa elitförband som lydde slaviskt under sultanen, där alla var födda som kristna 

och utgjorde faktiskt inget hot mot varken samhället eller sultanen, så länge de belönades för 

sina tjänster. Dessa elitförbands återkommande upplopp genomsyrar hela osmanska imperiets 

historia. Bysansexperten, Goodwin låter oss få veta att dessa upplopp var något som alla 

sultaner fick stångas med och inte var någonting unikt för en viss sultan. Under 1600-talet 

gick det så långt att dessa elitförband ersatte den sittande sultanen med en som passade deras 

syften bättre.  

Relationerna mellan de olika religiösa grupperna var oftast friktionsfritt, så länge varje etnisk 

och religiös grupp höll sig på sin kant. Det är just denna åsikt som författaren Kamuran delar 

med bland annat Tez i hans bok. Det var viktigare att varje religiös och etnisk grupp skulle 
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rätta sig efter de oskrivna regler, än att försöka smälta in och leva som muslim, fast man var 

kristen, eller jude.  

Min åsikt kring denna tanke är den, att båda författarna, Kamuran och Tez, inte kan se det 

som något problem, med den blandning som fanns i riket och att denna mosaik på något sätt 

skulle utgöra något egentligt hot mot överheten, så länge varje grupp skötte sig prydligt inom 

den egna gruppen. Jag känner mig böjd att instämma på detta påstående. Vidare poängterar 

Tez, att de små problem som uppstod ofta sköttes galant. Hans diskussion fortsätter med att 

han understryker vikten av hänsyn och balansgång mellan de olika minoriteterna. Jag kan här 

se, att liknande fenomen skulle kunna genomföras även idag i de oroliga områdena i 

mellanöstern, det vill säga, större hänsyn och en bättre balansgång mellan de olika religiösa 

grupperna och minoriteterna och detta bör inte stanna vid en utopi. 

Ser vi vidare på författarna Goodwin, Finkel och Wheatcroft, verkar i alla fall Finkel och 

Wheatcroft vara väl överrens om att det faktiskt fanns, stundvis, rätt så starka friktioner 

mellan de olika religiösa grupperna. För att kunna redogöra för dessa påståenden, behöver jag 

ta mig friheten och bena ut, till att börja med Wheatcrofts påståenden om att den västliga 

skräcken för människor med mörkt skinn är både kristna och muslimers obevekliga 

inställning, tillsammans med vanföreställningar om den andra religionen och dess utövare, har 

lett till återkommande konflikter.
 10

  

Även Caroline Finkel, har i sin bok som hastigast nuddat vid problematiken och nämner att 

efter år 638, då Jerusalem erövrades av araberna, har kristna och muslimer betraktat varandra 

med djup misstro.
11

 Det här påståendet är starkt avvikande gentemot vad författarna Kamuran 

och Tez har kommit fram till i sina diskussioner. De hävdar istället, att de små problem som 

uppstod grundade sig ofta på revirmarkeringar bland de olika religiösa minoriteterna. Det som 

jag har kommit fram till, är att vissa författare väljer att betona vikten av judarnas inträde på 

marknaden som en viktig orsak till konflikter, medan detta bagatelliseras av vissa andra. 

                                                           
10

 Wheatcroft, De otrogna-konflikten mellan 
    Kristendom och Islam, 2003, sid 17 
11

 Finkel, Osman’s Dream- The Story of the 
    Ottoman Empire 1300-1923, 2005, sid 149 
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Jag tror att det handlar mer om hur man väljer att se på de konflikter som uppstod. Samtidigt 

är det oerhört viktigt, vilken epok man väljer att studera, för att överhuvudtaget kunna förstå 

denna problematik. Författaren Goodwin, däremot vill gärna peka på, att om det nu fanns 

konflikter, berodde det inte på om man var kristen, jude eller muslim, utan konflikter uppstod 

ofta på grund av att de olika religiösa grupperna inte rättade sig efter de oskrivna regler som 

hade myntats fram, eller som i janitsjarernas fall, att de inte fick tillräckligt betalt för sina 

tjänster.  

Vidare i mina personliga åsikter kring detta problem, är att det faktiskt fanns en tid i historien, 

då kristna, judar och muslimer levde tillsammans sida vid sida under långa perioder ibland 

annat, Spanien, östra Medelhavet och Balkan. I Spanien exempelvis, där muslimska morer 

levde tillsammans med bland annat de sefardiska judarna och de katolska kristna, även om 

man nu i efterhand vet att, morer och sefarder till slut blev tvungna att fly. Vidare kan man 

idag se bland annat i Israel, där muslimer och judar, trots oroligheter, lever i samma land och 

lyckas med det, även om det ibland råder rätt så vilda konflikter dem i mellan.  

Även Seyban betonar i sin bok, Mudejares & Sefarades, att problematiken ofta har förstorats 

mer än vad den egentligen förtjänar och Wheatcroft betonar faktiskt att hatet mellan 

grupperna inte är något självklart, utan är attityder som medvetet har odlats fram och lärts ut i 

århundraden. Här vill jag kommentera och känner mig till viss del böjd att instämma, att 

strider utkämpas än idag och vissa gamla tankemönster lever kvar och dammas av och sprids 

via media. 

 

 

De olika författarlägrens syn på de behandlade frågeställningarna 

 

Denna avdelning av undersökningen ämnar analysera och diskutera de olika resultat som har 

framkommit under arbetets gång. Analysens främsta fokus vilar på hur de olika författarna 



 
 
 
 
 
  
 

21 
    

överlag såg på sefarderna under 1500- och 1600-talet i Europa och i osmanska imperiet. Även 

övriga frågor vilka har dykt upp i och med resultatet, kommer att lyftas fram. 

Under resans gång har många nyanser på svaren och ofantligt många frågeställningar dykt 

upp, vilka till en början kändes alldeles för komplicerade att försöka ta sig igenom. Dessa 

frågor och svar har alltmer utkristalliserats och fått ibland väldigt klara svar. De olika 

författarnas skilda ”läger” och fasta ståndpunkter kring flertalet teman som har blivit 

behandlade under arbetet i denna mikrostudie, har visat att det går en klar trend och som en 

röd tråd genomgående i böckerna, naturligtvis beroende på vilket ”bokläger” vi väljer att 

studera. Författarnas ställningstagande, samt deras skilda diskussioner har ibland påvisat att 

det går redogöra för de olika frågeställningarna genom en tolkning ur vitt skilda perspektiv, 

som till en början kan kännas förvirrande för den icke insatta läsaren. 

Helt klart är att författarnas skilda kulturella bakgrunder har haft stor inverkan, när de lyfter 

fram sina ståndpunkter och för sina livliga diskussioner. De turkiska författarnas nationalism 

och fosterlandskärlek träder fram rätt så tydligt kring samtliga redogörelser som berör 

osmanska rikets storhet och får en alltmer tydlig plats i de olika texterna. Dessa författare 

använder sig flitigt av komparativa ordalydelser vid olika redogörelser, som lyfter fram 

osmanernas styrka, ärlighet och viljan att skydda de svagare grupperna i samhället. 

 Sefarderna får en rätt så stor plats i samtliga böcker och om dem beskrivs hur de blev 

behandlade av européerna under medeltiden, hur de flydde ifrån inkvisitionen i Spanien, sökte 

skydd i Portugal och blev utkastade även där. Hur de vandrade vidare till östra Medelhavet, 

där slutstationen var det gigantiska osmanska riket, som till slut var det enda rike i Europa 

som tog emot dem med öppna armar. 

 En kategorisering av de turkiska författarna kan underlätta för den icke insatta läsaren, detta 

för att ge en möjlighet att kunna ta del av de olika tematiska framföranden, som ständigt är 

återkommande hos samtliga författare. Kamuran Solmaz, den turkiska historikern och 

författaren har i sin bok Kiraze, valt att redogöra för en specifik judisk familj. Familjen 

Nahmiyas, som lyckas fly inkvisitionen och komma till Istanbul. Vidare kan läsaren tydligt 

finna spår i hennes diskussioner, där hon som författare, har en stark ambition och vilja att 

lyfta fram osmanerna som ett ärligt och ett barmhärtigt folk som gärna tar emot immigranter 
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och delar deras öden. Hennes källmaterial avslöjar ganska klart att hon gärna ser osmanerna 

som det frälsande folket. Det framgår i hennes påståenden att sefardernas framgångar grundar 

sig på, osmanernas välvilja och storhet. Hon går inte riktigt så långt och påstår att judarna 

lyckades tack vare osmanerna. Det märks att hon är fostrad i kemalizmens anda. Hon 

understryker ofta i sina livliga och målande diskussioner, att om inte Ataturk hade funnits vid 

makten och skapat den turkiska republiken, skulle det en gång så gigantiska imperiet och dess 

kvarvarande landområden ha fördelats mellan dagens grannländer. Även hennes förakt 

gentemot det spanska kungahuset, träder fram tydligt i hennes diskussioner. 

Jag märker tydligt i hennes resonemang att hon gärna vill betona vikten av judarnas 

betydelser, vilka tidigt upptäcktes av landsfadern Ataturk. Enligt Solmaz Kamuran, använde 

sig landfadern av judarnas, återigen fenomenala kunskaper, dels i modern krigsföring och dels 

i uppbyggandet av den unga republikens infrastruktur. 

Vidare i hennes bok Kiraze, framgår det att hon diskuterar tematiskt olika frågeställningar, 

vilka är relevanta för denna studie. Hon beskriver ingående hur familjen Nahmiyas lyckades 

starta imperiets första boktryckeri och diskuterar gärna kring judarnas relationer med de andra 

religiösa grupperna i imperiet. Längre fram i boken beskriver hon, nyckeln till judarnas 

framgångar, som det avgörande för deras starka positioner i imperiet. Solmaz Kamuran, har 

en aktningsvärd förmåga att delge historiska fakta, som hon magnifikt väver in i olika teman. 

Målande beskriver hon hur sefarderna tog med sig sitt kulturella arv och innovativa kunskaper 

till det nya landet som kom att bli judarnas nya hemvist. Genomgående i hennes bok är vikten 

av judarnas framgångar beroende på hur de olika makthavarna har behandlat dessa judar. När 

de har behandlats väl, har de delat med sig av sina kunskaper och när de har behandlats illa 

har de inte kunnat eller haft viljan att dela med sig av sitt kunnande. 

Kamuran är heller inte blygsam och ibland kan man tro att hon är av judisk börd, då hon glatt 

beskriver hur det var de sefardiska judarna som alltmer kom att bedriva den dagliga skötseln 

av sultanens hem, Topkapi palatset. Hur de alltmer använde sultanens harem och dess kvinnor 

som marionettdockor. Kamuran poängterar att det var de sefardiska judarna som bedrev den 

så viktiga handeln, med bland annat Venedig. 
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Författaren i islamisk och judisk Medelhavshistoria, Lutfi Seyban, har trots sitt judiska påbrå, 

genomgående i sin bok, valt att tona ner judarnas inflytande i osmanska imperiet. I sina 

diskussioner visar han ett galant prov på ett neutralt ställningstagande. Däremot är inte heller 

han sen med att framföra sin ”kemalistiska” skoluppfostran. Han diskuterar vidare vikten av 

ortodox islam som var rådande i imperiet, och dess påverkan av judendomen, som till en 

början sågs på med förakt. 

 I sin bok Mudejares & Sefarades, förtydligar han reconquistans dråpslag för morerna och 

sefarderna. Han beskriver med en fullständig nakenhet spanjorernas etniska rensning av detta 

folk. Det scenario som drabbade morerna och sefarderna beskriver han stundvis väldigt 

opartiskt och för diskussioner kring det katolska Europas största misstag, som enligt honom 

var att kasta ut sefarder och morer. Vidare låter han läsaren få en inblick hur det sedan gick 

för de sefardiska judarna, samt hur det ser ut för de turkiska judarna i dagens Turkiet. Hans 

tematiska och kronologiska upplägg i boken underlättar för den icke invigda läsaren, att lätt 

följa händelserna utan att tappa bort sig under läsandets gång. Lutfi Seyban, betonar flera 

gånger i sin bok att judarnas relationer med de andra religiösa grupperna fungerade ofta 

väldigt väl, så länge de inte gjorde några revirintrång. Vidare diskuterar han att de få 

slitningar som uppstod ofta har förstorats upp av dagens historiker. 

 Han är heller inte blygsam då han hävdar, att utan osmanernas vilja att ta emot judar, skulle 

judarna ha fått det mycket svårt i Europa. Det i sin tur skulle leda till att judarna inte skulle 

kunna få fria händer att utveckla sina innovativa kunskaper. Jag vågar påstå att Lutfi Seyban, 

ofta väljer att betona mer, osmanernas betydelse för judarna, än judarnas betydelse för 

osmanerna. Att osmanerna öppnade rikets portar för de utslängda folken, grundar sig enligt 

Lutfi Seyban på, inte som Solmaz Kamuran hävdar, att sultanen ämnade utnyttja denna 

situation, utan enligt honom, var det ett val som främst gick ut på att värna om de muslimska 

morerna och att judarna blev räddade på köpet.  

Sultanens fullständiga beskydd av judar, är enligt Lutfi Seyban, dels mycket egendomligt och 

dels ett misstag som förmodligen ledde till att hälla bränsle på den redan pryande elden. Han 

hävdar vidare att sultanen borde ha gett samma skydd till de andra, icke muslimska grupperna 

och inte favorisera judar. Även han spekulerar att judarnas skydd, förmodligen grundade sig 
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på deras fenomenala kunskaper inom skilda områden, som sultanen ville ta del av, sedan om 

det var en utnyttjande situation eller inte, framgår inte av hans resonemang. Lutfi Seybans 

tacksamhet för osmaner verkar stundvis grunda sig på hans judiska bakgrund och hans 

kemalistiska fostran. 

Författaren Zeki Tez, som med sitt turkiska ursprung verkar vara den av de turkiska författare, 

som på ett tydligt sätt, flertalet gånger i sin bok, Papper & Tryckerikonstens kulturella 

historia, skiljer sig ifrån de övriga ”turkarna”. Han går lite grann emot strömmen och 

tvärtemot de andra, väljer han istället att lyfta fram och kritisera osmanernas trångsynthet. 

Som turk kan han inte acceptera, hur det kom sig att turkarna hamnade så långt efter i den 

kulturella och den tekniska utvecklingen. Där européerna låg hästlängder före turkarna.  

Mina förkunskaper kring detta ämne, hjälper mig att förstå Tez förtvivlan. Europa hade tidigt 

insett vikten av att gemene man själv skulle kunna läsa och tolka de olika skrifterna, utan 

några mellanhänder, såsom präster, rabbiner eller imamer. Samtidigt diskuterar och redogör 

Tez för sin personliga tes, där läsaren får veta hur och varför sefarderna fick en sådan 

betydelse inom tryckerikonsten, framför allt i det osmanska imperiet. I sina diskussioner är 

han fullständigt övertygad om judarnas bidrag som något oundvikligt dels för judar, om de nu 

ville få framgångar i riket och dels för osmanerna för att kunna utvecklas. Det som jag kan 

tolka ur Tez diskussioner är att han gärna vill understryka vikten av ett ömsesidigt samarbete, 

som nyckeln till framgång för bägge parter. 

 Den röda tråden, som är gemensam för de turkiska författarna, är kemalizmens doktriner, 

vilket även hos Tez, tydligt framträder. Han är inte sen med att påpeka, att om inte Ataturk 

hade bildat republiken och påbörjat dess otaliga reformer, så hade förvisso ”osmanska 

turkiskan” som språk, vilket bestod av en salig blandning mellan persiska, arabiska och 

turkiska, överlevt, men å andra sidan så hade dagens Turkiet befunnit sig ljusår ifrån väst, vad 

gäller kulturell, språklig och teknisk utveckling och för att inte tala om den ekonomiska 

utveckling, som de turkiska judarna har bidragit med, vilka är ättlingar till sefarderna. 

Genom dessa rader har jag försökt redogöra de turkiska författarnas syn på sefarderna, samt 

hur de olika författarna har påverkats av kemalizmens doktriner. En genomgående tendens 

bland dessa författare är att det inte går att bortse ifrån de sefardiska judarnas bidrag till den 
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kulturella och innovativa utvecklingen, vilket blev möjlig tack vare sultanens djärva drag att 

öppna rikets portar, trots vissa tappra försök ifrån vissa grupper, att förhindra judarnas 

framfart. Samtidigt som vikten av Mustafa Kemal Ataturks bidrag till dagens Turkiet inte kan 

bagatelliseras. Slutligen kan jag se att de turkiska författarna inte är blygsamma med att 

understryka vikten av ett ömsesidigt samarbete, oavsett vilken etnisk eller religiös bakgrund 

man än har. 

 

Under denna avdelning skall jag försöka lyfta fram och redogöra för det andra ”lägrets” 

ståndpunkter och åsikter, det vill säga de västerländskt skolade författarnas bild av sefarderna 

och deras syn på osmanerna. Jag börjar med att redogöra för Bysansexperten och historikern, 

Jason Goodwins bok, Horisontens Härskare. Han väljer att tematiskt och kronologiskt berätta 

för oss hur dessa osmaner formades ifrån ett, stäppvandrande beduinfolk, till att bli ett 

gigantiskt imperium, som har påverkat Europa mer än man kan tro. Han går gärna in och 

trycker på vissa ömma punkter som stundvis får, dels turkarna och dels de västerländska 

författarna att rynka pannan. Han har en fenomenal förmåga att kunna såga de västerländska 

korstågsfararna jäms med fotknölarna samtidigt som han starkt kritiserar sultanens 

styrelseskick. I Goodwins diskussioner framkommer det, att den mosaik av minoriteter som 

riket bestod av var ett naturligt inslag i de flesta riken för tiden ifråga. Fast osmanernas sätt att 

hantera detta var enligt honom dels en oundviklig balansgång mellan de olika folkslagen och 

dels folkslagens vilja och ambitioner att rätta sig efter de oskrivna regler som hade myntats 

fram under flera århundraden. 

Som jag tolkar Goodwin, står han i sitt eget läger och hävdar bestämt att väst skall vara glada 

att turkarna stoppades vid Wiens portar och turkarna å andra sidan skall vara sefarderna evigt 

tacksamma för de otaliga innovationerna inom modern krigsföring och deras bidrag av de 

första böckerna som blev ett faktum i osmanska imperiet, vilket bidrog till att vidga turkarnas 

vyer och kunskaper inom skilda områden. Med facit i hand hade förmodligen Europas karta 

sett annorlunda ut om dessa osmaner inte hade stoppats. Fast samtidigt för att kunna behålla 

sina landområden, skulle osmanerna behövt ta del av de innovativa utvecklingarna mycket 

tidigare. Så det ena utesluter inte det andra.  
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Vidare diskuterar Goodwin rätt så flyktigt kring sultanens skydd av judar och hävdar att detta 

i grund och botten var ett smart drag av sultanen, för att få dessa judar att arbeta ostört med de 

otaliga innovationerna, vilka är enligt Goodwin, ett bevis för att de fick detta skydd. 

Goodwins bok påvisar även sefardernas enorma framgångar och att dessa berodde framförallt 

på deras kunskaper som de tidigt insåg att utnyttja. Det här tycker jag är rätt så intressant. Här 

är det judarna som målas upp som den utnyttjande parten. Det är sådana saker som gör 

historia anser jag, då man får ta del av olika parters synsätt och hur de uppfattar vissa 

händelser. Genomgående i denna studie har vi fått ta del av författarnas åsikter och då kommit 

fram till att det var sultanen som utnyttjade judarnas situation och inte så som Goodwin har 

kommit fram till att det rör sig om en ömsesidig utnyttjande situation av bägge sidor, mycket 

intressant med andra ord. 

Sefardernas kulturella och innovativa arv som de tog med sig, var deras nyckel till framgång. 

De var väldigt tidiga med att upptäcka vikten av anpassning i det nya riket. Som Goodwin 

också lyfter fram i sin bok, gjorde sefarderna ett stort misstag och det var att inte smälta in 

bland den övriga befolkningen och försöka bli en av dem, trots en mycket god anpassning. 

Till en början levde de återigen i sina självvalda ghetton, precis så som i Spanien. När jag 

tolkar Goodwins text kring detta, kan jag finna att om de redan från början hade visat vilja att 

assimileras, så hade de förmodligen uppnått ännu större framgångar och dessutom i ett 

mycket tidigare skede. Fast detta resonemang ifrån min sida bör kanske ses som något 

marginellt, ifråga om deras framgångar. 

Andrew Wheatcroft och Caroline Finkel, verkar överrens om att judarnas bidrag till hela 

Europa, inte på något sätt kan bagatelliseras, och passar på att starkt kritisera de kristna 

Europas behandling av judar. Finkel visar tydligt sitt förakt, på samma vis som författaren 

Kamuran, att de skyldiga är kung Ferdinand och drottning Isabella, med den katolska kyrkan i 

spetsen, för utvisandet av de moriska muslimerna och de sefardiska judarna. Wheatcroft 

menar att det råder en gammal historisk konflikt mellan de abrahminska religionerna som kan 

spåras tillbaka ända till år 638. Vidare verkar han vara förbluffad över osmanernas goda 

behandling av särskilt sefarderna. 
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 Finkel har en bestämd åsikt om detta, vilket verkar genomsyra hela hennes tes kring denna 

fråga. Hon hävdar att sultanens drag var väldigt intelligent, då det var sefarderna som hade 

dessa vetenskapliga och tekniska kunskaper – vad gör sultanen? Jo, utnyttjar situationen fullt 

ut. Vidare har Finkel mycket kunskaper om osmanerna och deras livsstil. Hon är så pass insatt 

i ämnet att det kan vara svårt förstå för en som inte är lika insatt, att förstå hennes påståenden, 

som ibland kan verka förvirrande. Hon är precis som Goodwin, fulltmedveten om den saliga 

blandning som var rådande i riket. Hon förnekar inte att det fanns slitningar mellan 

minoriteterna, fast enligt henne skulle dessa motsättningar kunna hindrats av sultanen i fall 

han ville det och går tyvärr inte in och för en diskussion och utveckling av detta påstående. 

Vidare diskuterar hon livligt att framför allt sultan II Bayezid, insåg vikten av framtida 

innovationer och när han som bäst letade efter lämpliga lösningar, kom lösningarna till honom 

– i form av sefarder. 

Andrew Wheatcroft med sin bok, De otrogna, med undertiteln konflikten mellan kristendom 

och islam, lyfter gärna på locket kring vissa tabubelagda ämnen. Han försöker tappert föra en 

livlig diskussion kring de rådande konflikterna mellan de olika religionerna. I sin bok stärker 

han den rådande tesen bland författarna, att det fanns en salig mosaik av minoriteter i det 

osmanska riket. Enligt honom var dessa konflikter något som sköttes av själva befolkningen, 

utan någon större inblandning av sultanen. Vetskapen bland befolkningen, om att judar var 

skyddade av sultanen, bidrog naturligtvis till att hälla bränsle på de få och små slitningar som 

trots allt kunde existera, enligt författaren. Det han som de flesta författare verkar störa sig på 

är varför sultanen inte gav samma privilegier till de andra minoriteterna. Under denna studie 

har det för mig framkommit att merparten av befolkningen i det osmanska imperiet bestod av 

icke muslimer, där de ortodox kristna utgjorde majoriteten. Armenier som var mycket 

skickliga hantverkare, verkar hamnat i skymundan i sultanens rike. Kanske det berodde på att 

hantverk, kunde alla syssla med, fast alla kunde inte arbeta som tolkar, läkare eller arkitekter. 

En gemensam nämnare som Wheatcroft, Finkel och Goodwin har, är att sultanen i Istanbul, 

särskilt II Bayezid, utnyttjade de inre konflikterna som rådde mellan den ortodoxa och den 

katolska kyrkan, till imperiets fördel. Naturligtvis tog han stor hjälp av de judiska rådgivarna 

som hade fått in en fot i palatset. Här går det att i författarnas resonemang se vikten av 

intelligenta rådgivare. Samtidigt som judarna på något vis verkar ha fått en liten revansch 
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gentemot de kristna. Sedan tror jag att det inte hade spelat någon roll för judarna om det var 

muslimer de hjälpte eller några andra. Samma sak hade de förmodligen gjort gentemot 

muslimer, ifall det hade varit de kristna som hade tagit emot dem. 

  Även de turkiska författarna nämner dessa strategiska val, fast inte lika ingående som de 

europeiska författarna. Däremot framkommer det tydligare hos de turkiska författarna, att 

kommande sultaner gärna och ofta använde sig av de sefardiska judarnas rådgivning och att 

detta fortsatte ända in på 1900-talet, fram till Ataturks död, 1938.  

De västerländska författarna poängterar flera gånger i sina respektive böcker, att turkarnas 

förkrossande framfart inte hade varit möjlig utan inslag av dessa händelser, där de kristnas 

interna konflikter utnyttjades, sefardernas kunskaper som man tog lärdom av, samt att varje 

sultan såg sig själv som den rättmätige kalifen, som skulle vidga islams herravälde på jorden 

och skydda de svaga. Den största gåvan av dem alla för alla muslimer var martyrdöden. När 

en muslimsk ledare är fostrad med en sådan ideologi, lär det inte vara särskilt svårt att gå ut i 

krig, för man har inget att frukta, utan paradisets frukter väntar runt hörnet, i fall man skulle 

stupa. När dessa ingredienser sammanblandas i en kittel, kan det inte vara särskilt svårt att 

lyckas. 

De olika resultat som jag har kommit fram till kring samtliga författares åsikter och 

ställningstagande kring de olika frågeställningarna, visar tydligt den tendens som alla 

författare verkar ha och vara klara på. Det är den enorma betydelse som sefarderna har haft 

för dels det medeltida kristna Europa och dels för de muslimska osmanerna. Den egentliga 

skillnaden mellan de olika lägren är hur mycket varje läger har valt att lyfta fram sultanens 

betydelse för judarna. Även sefardernas betydelser redovisas ur vitt skilda perspektiv, de 

turkiska författarna hävdar bestämt att tack vare den fristad som de fick av sultanen, kunde 

judarna få fritt utlopp för sina kunskaper. Ibland kan det verka som om den turkiska 

författarsidan ser det som en självklarhet att judar bidrog till rikets framgångar 

 De västerländska författarna håller till viss del med om detta, men väljer samtidigt att 

poängtera att judarna inte egentligen hade något val, än att dela med sig av sina kunskaper, 

dels för att överhuvudtaget kunna få lugn och ro, samtidigt som dessa judar upptäckte väldigt 

snart att genom dessa kunskaper som de hade, kunde många stängda dörrar öppnas. De 



 
 
 
 
 
  
 

29 
    

europeiska författarleden är ofta mer självkritiska och tvekar inte att komma med självkritik 

om det är befogat. Den enda bland turkarna som visar ett sådant mod, är faktiskt Zeki Tez, där 

han genomgående i sin bok verkar förtvivlad över att turkarna vände utvecklingen ryggen och 

inte hoppade på tåget i tid.  

 Jag ansluter mig till Caroline Finkels tes att, sultanen å andra sidan hade egentligen inte 

heller något val, än att skydda dessa judar och få möjlighet att ta del av deras ofantliga, för 

tiden, enorma innovativa kunskaper inom vitt skilda områden. Visst han skulle kunna ha 

tvingat dem att dela med sig av dessa kunskaper, men det skulle bara fungerat kortsiktigt. 

Enligt min mening var det ett mycket förnuftigt val som sultanen gjorde. Det bör understrykas 

att han inte hade något annat val, för att kunna hänga med den innovativa utveckling som 

fortskred i övriga Europa, precis så som Caroline Finkel hävdar bestämt i sin bok. Som sultan 

hade han ju all makt och vad egentligen befolkningen tänkte och tyckte om dessa judar var 

oväsentligt, för det handlade ju om imperiets utveckling och framtid. 

Samtidigt går det att finna klara mönster bland de västerländska författarna, att de gärna vill, 

tona ner sultanens välvilja och beslut om skydd. De tvekar inte heller att framföra, att judar 

visst hade stora kunskaper inom vissa områden, men inte alls, som de turkiska författarna har 

valt att lyfta fram och påstå. Ju mer jag studerar de olika ”lägren”, desto mer övertygad blir 

jag, att de turkiska författarna, på något vis känner en tacksamhet till sefarderna. De 

västerländska författarna däremot, verkar indirekt känna en viss avund, varför de inte kunde 

behålla dessa judar och dra nytta av deras kunskaper. Dessa tankar som jag har, är egentligen 

inte heller hela sanningen, då de redan fanns ashkenazer judar i norra Europa, vid denna tid. 

Sedan går det ju att diskutera, hur mycket utlopp dessa ”europeiska” judar, det vill säga 

ashkenazerna, fick för sina kunskaper, i de riken de levde i. 

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att judar som en etnisk grupp har, påverkat och 

samtidigt skrämt de olika rikenas ledare på både gott och ont, genom hela Europas historia, 

ända sedan templet i Jerusalem år 49 brändes ned. Det har även i modern tid otaliga gånger 

framkommit, att en fullständig förintelse av detta folk skulle vara räddningen för den 

Europeiska rasen, vilket dessa fanatiska ledare, så som Hitler och Stalin är skräckexempel på. 

Judarnas otaliga bidrag inom flera områden har ständigt hamnat i skymundan. Jag har genom 



 
 
 
 
 
  
 

30 
    

att tolka litteraturen i detta arbete försökt att vaska fram guldkornen, som är detta folks 

bidrag, utan att själv för den delen vara av judisk börd. 

 

 

 

Sammanfattande diskussion 

 

Arbetsmetoden som användes genom en tolkning av litteraturen och dess vetenskapliga 

innehåll under arbetets gång, var framgångsrik då den möjliggjorde besvarandet av de olika 

frågeställningarna. Ett förtydligande i kombination av ett klarläggande och en konstruktion av 

det historiska händelseförloppet mynnade ut i svaret om varför det var just sefarderna som 

fick det stadigvarande skyddet av sultanen. 

Tillvägagångssättet i denna uppsats har gått ut på att jag har delat in syftet i flera frågor, detta 

för att kunna reda ut de olika frågeställningarna och lyfta fram tydligare svar. 

Undersökningen, där en analys av sefardernas liv och deras betydelse för de regioner de 

vistats har bearbetas. Syftet med analysen har varit att försöka visa sefardernas betydelse för 

osmanska imperiet, samt påvisa att Spanien och de länder som kastade ut dem, gick miste om 

någonting betydelsefullt. I källmaterialet har jag fört diskussioner kring källornas trovärdighet 

och beskrivit dess värde för detta arbete. I grundarbetet med källorna har jag systematiskt 

genomläst litteraturen och sedan bedömt dess innehåll, dels som värde i egenskap av källor 

och en utvärdering av innehållets betydelse för min undersökning, har varit gällande. Ett 

väsentligt urval som grundar sig på vad jag har ansett varit viktigt och relevant för att kunna 

besvara undersökningens frågeställningar, som dessutom grundar sig på min förförståelse 

kring ämnet ifråga, har beaktats. Jag har även genomfört en urvalsprocess, där tolkningar samt 

bedömningar ifrån relaterad litteratur har haft en betydande roll, för att klargöra för den icke 

insatta läsaren. 
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Vidare har jag behandlat författarnas åsikter kring de olika frågeställningarna och genomfört 

en författarpresentation, för att lyfta fram deras vetenskapliga betydelse för denna studie. Det 

har framkommit i uppsatsen att de sefardiska judarna har haft en stor betydelse för det 

osmanska riket, samtidigt som landsfadern Mustafa Kemal Ataturk, i början på 1900-talet, 

ganska snart insåg att sefardernas kunskaper skulle kunna bidra till att utveckla den turkiska 

republiken till att vara så pass modern, att landet i fråga skulle kunna mäta sig med väst. 

Sultan II Bayezids val i slutet på 1400-talet, att öppna rikets portar för morer och sefarder var 

med facit i hand ett mycket förnuftigt val. Dessa immigranter, framförallt sefarderna, kom att 

utveckla riket mer än vad sultanen vågat drömma om. Författarnas åsikter har delat upp dem i 

olika läger, där de turkiska författarna ibland har fört livliga diskussioner med de europeiska 

författarna, kring frågor som har väckt nationalismen hos den turkiska författarsidan. 

Den europeiska författarsidan har varit mycket tydlig med att lyfta fram och understryka att 

sefarderna borde nog inte ha kastats ut av det kristna Spanien. Att sultanen tog emot judarna 

med öppna armar var ett strategiskt val, i kombination med ett tvång, detta för att kunna 

hänga med moderniseringen som de sefardiska judarna stod för, enligt de europeiska 

författarna. 

Under rubriken resultat, har jag tematiskt beskrivit vad jag har kommit fram till i denna 

uppsats och försökt behandla de relevanta frågeställningarna ur skilda perspektiv, för att 

bredda läsarens möjlighet att förstå de olika nyanserade svar som författarna har stått för.. 

När osmanerna utvidgade sina landområden, kom de att även styra över en hel del andra 

religiösa minoriteter, däribland även judar. Det framkommer även i Caroline Finkels bok, 

Osman’s Dream, med undertiteln, The story of the ottoman empire 1300-1923, att redan under 

Osmans och Orhans tid, det vill säga i början och mitten på 1300-talet, visade judar 

framfötterna och försökte få starka positioner i närheten av khanen. Osmanernas livsstil 

påminde under rikets första år mer om mongolernas än arabernas, de var ju trots allt ett 

nomadfolk. Judar som hade levt och levde i osmanska riket var ofta de som styrde handeln 

och reglerade marknaden med prissättningar. De var mycket duktiga affärsmän, som i stort 

sett hade hela rikets ekonomi i sina händer. De kunde mycket enkelt påverka olika 

konjunktursvängningar. 
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Trots denna makt var de fullkomligt oskyddade och författaren William Goodwin med sin 

bok, Horisontens Härskare, beskriver väldigt intressant om hur flertalet judar valde officiellt 

att konvertera till islam, för att få lindrigare skatter. Förvisso var inte skatterna så höga, att det 

skulle ha påverkat de olika minoriteternas livsstil, men för judarna verkade varje intjänad 

slant värdefull. I Solmaz Kamurans bok, Kiraze, kommer det ännu tydligare fram att judarna 

bekände sig till judendomen och Mose lag, trots konverteringar till Islam. Hon nämner att på 

lördagskvällarna kunde man se vilka som hade konverterat på riktigt. Trots en intensiv kyla 

och vinter eldades det inte hos de judiska familjer under dessa kvällar som sammanföll med 

sabbaten. Det är sådana här händelser som enligt författaren Lutfi Seyban, verkar ha blåst upp 

oroligheter bland minoriteterna. Bland folket diskuterades att judar var lömska och falska, 

som till och med var villiga att pantsätta sin religion, i hopp om lägre skatter. Här 

framkommer det i författarna, Kamuran, Goodwin och Seybans resonemang, att det fanns 

stora likheter med de kristnas syn på judar. 

. Under arbetet med denna studie har det framkommit en hel del nyanserade svar ifrån 

samtliga författare, där de lyfter fram sina teser. Samtidigt instämmer författarna ibland med 

de påståenden som deras kollegor framför. Beträffande nyanserade svar, har jag i denna 

undersökning kommit fram till att samtliga författare verkar lite fundersamma, varför detta 

skydd av judar var nödvändigt, för sultanen. De författare som har ett turkiskt ursprung, 

verkar samstämmiga, medans de europeiska författarna, går in i djupare diskussioner kring 

denna fråga. Helt klart, verkar samtliga av författarna vara överrens om att det egentligen 

rörde sig om ett nödvändigt, ömsesidigt samarbete. Dessutom verkar alla författare i studien 

ha samma åsikt, rörande judarnas innovativa och kulturella bidrag till osmanerna. Sefarderna, 

upplevde naturligtvis en stor lycka genom att sultanen öppnade rikets portar och min åsikt är 

att de på något sätt ville visa sin tacksamhet. När de fick ett bemötande som de inte hade 

räknat med, insåg sefarderna ganska snart att, här fanns det enorma möjligheter att lyckas. Att 

de sedan som så många gånger förr i historien, upptäckte vad de kunde åstadkomma, med sina 

kunskaper, ledde till en utveckling som gick ut på ett nödvändigt, ömsesidigt samarbete. 

Det resultat som jag har kommit fram till i denna mikrostudie, visar tydligt varför det var just 

judar som fick det så enormt viktiga skyddet av sultanen. Ett nödvändigt och ömsesidigt 

samarbete mellan judar och den styrande sultanen, skulle underlätta för båda sidors 
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framgångar, därför fattade sultanen detta svåra beslut, som samtidigt hällde bränsle på de få 

slitningar som trots allt, fanns i imperiet mellan olika religiösa minoriteterna. Judar har under 

årtusenden betraktats med förakt, vilka riken de än har vistats i. Min ambition med denna 

studie har varit att vaska fram guldkornen som detta folk trots allt har bidragit med till 

mänskligheten, där det åter har bevisats att kunskap är makt. 
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Bilaga 1. Ferdinand & Isabellas edikt 

 

 

 

Ferdinand och Isabella, med Guds nåde konung och drottning över Kastilien, Leon och 

Aragonien etc. 



 
 
 
 
 
  
 

 
    

Till prins Johan, vår älskade och avhållne son. Till de andra kungliga barnen, prelaterna, 

hertigarna, markiserna och grevarna, de överordnade i de militära ordnarna, abbotarna etc. 

och till städernas rådsherrar i den högst ädla och lojala staden Burgos och ärkestiften, 

stiften i våra kungariken och till den judiska församlingen i den nämnda staden Burgos ... 

och till alla andra städer och byar i våra redan omnämnda kungariken och till alla judar och 

individuella medlemmar i dessa församlingar, kvinnor såväl som män, av vilken ålder de 

vara må, och till alla andra invånare av vilken jurisdiktion, stånd, värdighet eller ställning 

de än vara må, som på något sätt är berörd eller kommer att bli berörd av vad som nedan 

står skrivet i vårt brev, nådefulla hälsningar. 

Som ni känner till, eller borde känna till, har vi blivit informerade om, att det i våra 

kungariken finns dåliga kristna som sprider irrläror om vår heliga katolska tro och 

judaiserar, allt på grund av den kontakt som har förekommit mellan judar och kristna. Vid 

den cortes (riksdag) som vi sammankallade förra året i Toledo, beordrade vi, att i alla 

städer och byar i våra kungariken, skulle judarna skiljas från resten av befolkningen, i 

förhoppningen om att denna separering skulle lösa problemet. Vi har även beordrat att en 

inkvisition skall sättas upp i våra förutnämnda kungariken, något som vi vet gjordes för 

över tolv år sedan och som fortfarande pågår. Det är allmänt känt, att många skyldiga har 

avslöjats. Vi har blivit informerade av inkvisitorerna och troende människor, både präster 

och lekmän, att en stor fara har helt klart uppstått för de kristna, detta som en följd av den 

kontakt som alltjämt fortgår mellan kristna och judar, i form av samtal, samarbete och 

andra aktiviteter. Dessa judar har visat att de alltid strävar efter att fjärma trogna kristna 

från vår heliga katolska tro, och skilja dem från den. De förför dem till deras egen onda 

och perverterade tro och åsikt och undervisar dem i sitt eget levnadssätt, lag och 

ceremonier. 

De organiserar möten på vilka de läser för dem och undervisar dem i vad de måste hålla 

och tro enligt deras lag [den judiska lagen]. De lyckas omskära dem och deras söner. De 

ger dem böcker från vilka de läser och ber böner och informerar dem om de fastor de 

måste hålla och förenar sig med dem i undervisning och läsning ur deras lags berättelser 

och gör dem uppmärksamma på de stora högtiderna, redan innan de inträffar, och berättar 

för dem vad de skall göra under dessa högtider. De delar ut osyrat bröd och rituellt slaktat 

kött, informerar dem om vad de måste avstå från, både föda och annat som deras lag 

föreskriver och övertalar dem, så mycket de kan, att följa Mose lag, och får dem att förstå 

att det inte finns någon annan lag än den. Detta har klart framgått av många vittnesmål och 

bekännelser, både från judar själva och från dem de förfört och vilselett. Allt detta har lett 

till stor skada och haft en menlig inverkan på, och dragit en vanära över, och skymfat vår 



 
 
 
 
 
  
 

 
    

Heliga Katolska Kyrka. 

I medvetande om att vi redan blivit informerade om allt detta, och att botemedlet mot det 

är att avbryta all kontakt mellan de ovan nämnda judarna och de kristna och kasta ut dem 

från våra kungariken, har vi kommit till det beslutet att beordra dem att lämna alla städer 

och byar i Andalusien, där de verkar ha gjort den största skadan, i förhoppningen om att 

det skulle räcka för att avhålla dem från att göra det ovan nämnda i andra städer och byar i 

våra kungariken. 

Vi har dock informerats om att varken dessa åtgärder eller andra rättsliga åtgärder som 

vidtagits mot vissa av dessa judar, som har ertappats med att utföra de nämnda brotten och 

försyndelserna mot vår heliga katolska tro, har varit tillräckliga för att avhjälpa skadan. 

Detta skäl och för att undvika och en gång för alla förhindra denna vanära och förbrytelse 

mot vår kristna tro och religion, för varje dag står det allt klarare att dessa judar ständigt 

ökar sina ondskefulla planer, var de än lever och verkar och har kontakt med de kristna. 

För att det inte ytterligare skall ges tillfälle att skada vår kristna tro och religion ... måste 

den främsta orsaken till denna skada avlägsnas och judarna måste kastas ut ur våra 

kungariken. 

Därför har vi, efter samråd med utvalda prelater och med våra konungarikens ridderskap 

och med andra förståndiga och kunniga personer i vårt råd och efter överväganden i 

ärendet, samtyckt till att beordra alla judar och judinnor i våra kungariken att lämna dessa 

och aldrig återvända till dem, eller någon av deras efterkommande. ... 

Och vi beordrar och förbjuder alla undersåtar i våra nämnda kungariken, av vilket stånd, 

värdighet eller ställning de än vara må, att i något läge våga sig på att hjälpa, skydda eller 

välkomna eller försvara, offentligt eller i hemlighet, någon jude eller judinna, efter den 

utsatta tiden i slutet av juli och för alla framtid, vare sig det sker på deras ägor, i deras hem 

eller på någon annan plats i våra kungariken, detta vid förlusten av egendom, adelskap, 

gård och hem, borgar och förläningar eller andra förmåner som givits dem av vår kammare 

eller skattmästare. 

Så att de nämnda judarna och judinnorna, under övergångstiden fram till slutet av juli kan 

avyttra alla ägodelar och ägor, under denna tid garanterar vi dem beskydd och säkerhet och 

kungligt försvar, och vi försvarar dem och deras egendom, så att de fram till den utsatta 

tiden i slutet av juli, fritt kan färdas och försälja all fast egendom och lösöre. ... 



 
 
 
 
 
  
 

 
    

Under denna tid, fram till den nämnda tidpunkten i slutet av juli får ingen olaglig handling 

vidtas mot dem eller deras ägodelar. De som bryter däremot ställs till svars enligt vår 

kungliga domsrätt. ... 

Vi ger även tillstånd och medgivande för de omnämnda judarna och judinnorna att fritt 

föra ut sina ägodelar från våra nämnda konungariken, till lands eller sjöss, under 

förutsättning att de inte för ut guld eller silver eller präglade mynt eller något annat som är 

förbjudet att exportera enligt våra konungarikens lagar. 

Ferdinand och Isabella 

(Från Documentados acra de la expulsión de los Judíos, av Luis Suárez Fernándes, 

Valladplid 1964, sid 392-393). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
  
 

 
    

 

 

Bilaga 2 

 

 

Ordlista 

 Sefarder (även Sefardim) är de judar av arabisk-spansk-judisk 

härkomst som förvisades från den Iberiska halvön sedan de kristna 

återerövrat Spanien från de muslimska morerna i slutet av 1400-

talet. Sefarad är hebreiska för Spanien. 

 Ashkenazer, (hebreiska), benämning på judar med kulturell och 

religiös bakgrund i medeltidens judiska befolkning i norra 

Frankrike och Tyskland. 

 Reconquista spanska och portugisiska, "återerövring”, var de 

kristna härskarnas militära erövring av Iberiska halvön från morerna 

718-1492. 

 Storvesir var historiskt den främste bland vesirerna, härskarens 

rådgivare, och därmed den högsta ämbetsposten i flera muslimska 

riken, framför allt i Osmanska riket, där storvesiren var den 

ungefärliga motsvarigheten till en premiärminister, om än stundom 

med betydlig makt såsom sultanens ställföreträdare 

 Osmanska riket,                      ,( Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye) var 

en 600-årig stormakt som uppstod i Anatolien i slutet av 1200-talet 

och bestod till den 29 oktober 1923. När det var som störst 

omfattade det stora delar av Mellanöstern, sydöstra Europa och 

norra Afrika. Rikets stormaktstatus befästes genom dess erövring av 



 
 
 
 
 
  
 

 
    

 

 

 

 

 

 

Konstantinopel år 1453, en händelse som innebar det definitiva 

slutet på Bysantinska rikets tusenåriga historia. 

 Edikt, kungörelse, påbud 

 Ghetto, är en del av en stad som domineras av en grupp som bor 

där, särskilt på grund av sociala, ekonomiska eller juridiska frågor.  

Termen användes ursprungligen i Venedig för att beskriva det 

område där judarna var tvungna att leva.   

 Janitsjarerna (Yeniçeri, vilket betyder "ny trupp" på turkiska) var 

elitsoldaterna i Osmanska rikets armé. De utgjorde kärnan i armén 

och satte skräck i de kristna genom sin kallblodighet mot den icke 

muslimska civilbefolkningen och i strid som de fick genom att de 

tvingades ägna hela sitt liv åt hårdför Islam och strid. Småbarn 

rövades bort från kristna områden för att uppfostras för krigaryrket 

och islam, ett system som kallades Devshirme eller blodskuld på 

svenska. 

 

 


