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Εισαγωγή 

Ο Εβραίος Μεσσίας που αλλαξοπίστησε, 
1666-1862 

 
 

Ο προσηλυτισμός του Ραβίνου Σαμπετάϊ Σεβή 

Μπορούμε να εντοπίσουμε την γέννηση της κοινωνικής ομάδας των Ντονμέ σε 
ένα μεμονωμένο γεγονός, σε μια μόνο μέρα. Στις 16 Οκτωβρίου 1666, ο Ραβίνος 
Σαμπετάι Σεβή, για τον οποίο πολλοί Εβραίοι, από τη Βόρεια Ευρώπη μέχρι τη 
Νότια Υεμένη, πίστευαν πως ήταν ο Μεσσίας, προσηλυτίστηκε στο Ισλάμ μπρο-
στά στον Σουλτάνο Μεχμέτ Δ΄, στο νέο περίπτερο των Ανακτόρων στην Αδρια-
νούπολη της Ανατολικής Θράκης. Η αφήγηση από τα Οθωμανικά χρονικά εκεί-
νης της εποχής μας επιτρέπει να αναπαραστήσουμε τα γεγονότα μέσα από τα μά-
τια του Σουλτάνου: 

Ο εικοσιπεντάχρονος Σουλτάνος, με τα καστανά μάτια του τονισμένα με κάρ-
βουνο, παρακολουθεί απαρατήρητος από ένα καγκελόφρακτο παράθυρο του 
πύργου, τη συνάντηση των υπουργών του, στο εξοχικό παλάτι, στην παραμεθό-
ρια πρωτεύουσα.13 Ο Σουλτάνος Μεχμέτ Δ΄ είναι άψογα ντυμένος, αν και κανείς 
δεν μπορεί να τον δει. Πάνω από ένα κεντημένο χρυσό εσωτερικό ένδυμα φορά 
ένα χρυσοκέντητο μοβ μανδύα, ενώ στο κεφάλι του έχει ένα απλό κυλινδρικό 
φέσι από λεπτό λευκό ύφασμα με ένα πράσινο σμαράγδι σε μέγεθος μισού αυγού 
σαν λοφίο. Συνήθως προτιμά να είναι έξω για κυνήγι στο δάσος παρά να κάθε-
ται σε αυτόν τον πύργο. Όμως, η έκτακτη κατάσταση αξίζει την προσοχή του. 

Κάτω από το βλέμμα του, αρκετοί άνδρες κάθονται γύρω από ένα πολύ με-
γάλο κόκκινο βελούδινο ντιβάνι. Ο μαυρογένης, μύωψ και υπέρβαρος μεγάλος 
βεζίρης Fazıl Ahmet Πασά είναι σε εκστρατεία εναντίον των απίστων στη Δύ-
ση.14 Στη θέση του είναι ο αναπληρωτής μεγάλος βεζίρης Mustafa Pasha, ντυ-
μένος με ένα λευκό σατέν παλτό, μια πανάκριβη γούνα ζιμπελίνας και ένα πο-
λύ υψηλό τουρμπάνι, με κυλινδρική βάση τυλιγμένο με λευκό πανί μουσελίνα 
και στολισμένο με ένα κόκκινο πανί στην άκρη. Δίπλα του κάθεται η κορυφαία 
Μουσουλμανική θρησκευτική αρχή στην αυτοκρατορία, ο σεϊχουλισλάμ 

                                                 
13 Βλέπε το αντίγραφο μιας σύγχρονης Οθωμανικής μινιατούρας στο Padişahın portresi: Tesavir-i Âl-i 
Osman (Κωνσταντινούπολη: Türkiye İş Bankası, 2000), 360. 
14 Sir Paul Ricaut, The History of the Present State of the Ottoman Empire, 4η έκδοση (Λονδίνο: John 
Starkey and Henry Brome, 1675), 262. 
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Minkarizade Yahya Εφέντη, που αναγνωρίζεται χάρη στην απλή λευκή γούνα 
του. Ο κούρδος αυτοκρατορικός ιεροκήρυκας Vani Mehmet Εφέντη βρίσκεται 
λίγο μακρύτερα από τους άλλους, στην άκρη του ντιβανιού. Με την επιβλητική 
φωνή του ανακρίνει έναν ταπεινό σαραντάχρονο Ραβίνο από τη Σμύρνη, με λε-
πτή γενειάδα, πρόσωπο σαν κουκουβάγια και τουρμπάνι: 

«Οι Εβραίοι προδότες πιστεύουν ότι είστε προφήτης;»15 
Θεός φυλάξοι! Ο Σουλτάνος δεν μπορεί να πιστέψει κάτι τέτοιο. Είναι πα-

ράλογο! Ενώ οι γενναίοι και ευσεβείς πολεμιστές του αγωνίζονται να υποτά-
ξουν το τελευταίο προπύργιο των απίστων στην Κρήτη, το Ενετικό φρούριο του 
Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο), οι Εβραίοι είχαν σταματήσει να εργάζονται και 
συνέρρεαν στο πλευρό του επαναστάτη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ο ίδιος και 
όχι η Εξοχότης Του θα πρέπει να βασιλεύει στις αυτοκρατορικές κτήσεις. Πώς 
θα μπορούσε να αρνηθεί ότι ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Θεού; Αρχικά ο 
Ραβίνος είχε εξοριστεί σε ένα φρούριο, αλλά οι Εβραίοι συγκεντρώθηκαν και 
εκεί. Έτσι, καθώς η πλάνη τους ότι «αυτός είναι ο προφήτης» απειλούσε να δι-
αταράξει την ειρήνη, η Εξοχότης Του είχε αναγκαστεί να καλέσει τον Ραβίνο. 

Γνωρίζοντας ότι η βέβαιη εκτέλεσή του επίκειται, ο Ραβίνος, ο οποίος είχε 
πολλές μεταπτώσεις ανάμεσα σε εκστατικές κραυγές ενθουσιασμού και κατα-
στροφικές κρίσεις πόνου και απελπισίας,16 φαίνεται να πήρε τη μεγάλη απόφα-
ση. Με θαμπά μάτια, μονότονη φωνή, τα χείλη μετά βίας να ανοίγουν, δηλώνει: 
«όλες οι ανοησίες που αυτοί οι άνθρωποι λένε για μένα, δεν είναι αλήθεια». 

Αμέσως ο αυτοκρατορικός ιεροκήρυκας παρεμβαίνει, «Σε αυτή την περί-
πτωση, γιατί να μη γίνετε Μουσουλμάνος; Μετά από αυτό το συμβούλιο δεν 
υπάρχει άλλη διέξοδος: είτε θα έρθετε στην πίστη, είτε θα θανατωθείτε. Γίνετε 
ένας Μουσουλμάνος, επιτέλους, και θα μεσολαβήσει για εσάς ο φιλεύσπλαχνος 
Σουλτάνος μας». 

Ο Σουλτάνος παρατηρεί ότι «ο Ραβίνος, με την καθοδήγηση του μεγάθυμου 
Θεού, εκείνη τη στιγμή άρχισε να βλέπει το σωστό δρόμο, να εξευγενίζεται με 
το φως της πίστης και να γίνεται ένας πιστός, υπεύθυνος ενώπιον του Θεού». Ο 
ίδιος έκρινε επίσης, με την υπέρτατη ευσπλαχνία του, ότι θα ήταν σοφό να δο-
θεί στον μετανοημένο μια έμμισθη θέση στη Μέση Πύλη με αποζημίωση 150 
ασημένια νομίσματα. Έχοντας κάνει τον ψευδοπροφήτη να αποδεχθεί τον αλη-
θινό προφήτη, ο Σουλτάνος γλιστρά αθόρυβα από τον πύργο, φορά τα ρούχα 
ιππασίας του, καβαλά το άλογό του, και φεύγει για κυνήγι. Ο Μεχμέτ Δ΄ νομί-

                                                 
15 Βλέπε την κύρια Οθωμανική αναφορά στον προσηλυτισμό – Abdurrahman Abdi Pasha, 
Vekāyi‘nāme, Βιβλιοθήκη Köprülü Κωνσταντινούπολη, MS 216, fols. 224a-b – μεταφρασμένο για 
πρώτη φορά στα αγγλικά στο Marc David Baer, Honored by the Glory of Islam: Conversion and Con-
quest in Ottoman Europe (Νέα Υόρκη: Oxford University Press, 2008), 127. Όπου δεν σημειώνεται 
κάτι διαφορετικό, τα αποσπάσματα προέρχονται από αυτή την πηγή. Η διατύπωση έχει εν μέρει τρο-
ποποιηθεί. 
16 Σχετικά με τη «μανιακή κατάθλιψη» του Σαμπετάι Σεβή, βλέπε Scholem, Sabbatai Sevi, 125-38. 
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ζει ότι έχει μετατρέψει τον αυτόκλητο μεσσία σε μαγνήτη προσηλυτισμού για 
το Ισλάμ. Αλλά οι στόχοι αυτού που προσηλυτίζει και αυτού που προσηλυτίζε-
ται δεν είναι πάντα οι ίδιοι. 

Μπροστά στο ανελέητο δίλημμα, να προσηλυτιστεί στο Ισλάμ ή να πεθάνει μαρ-
τυρικά, ο Σαμπετάι Σεβή επέλεξε να αλλάξει τη θρησκεία του. Δεδομένου ότι οι 
περισσότεροι Εβραίοι στην Οθωμανική αυτοκρατορία κατάγονταν από Ισπανούς 
ή Πορτογάλους Εβραίους που είχαν ήδη αντιμετωπίσει το ίδιο δίλημμα στο πα-
ρελθόν σε αυτές τις χώρες, η απόφαση αυτή δεν ήταν τόσο σκανδαλώδης. Παρ’ 
όλα αυτά, χώρισε τους οπαδούς του σε τρεις ομάδες. Οι περισσότεροι έχασαν την 
πίστη στο «Μεσσία» και επέστρεψαν απογοητευμένοι στον παραδοσιακό Ιουδαϊ-
σμό. Η Γερμανο-Εβραία συγγραφέας Glückel von Hameln, μητέρα δώδεκα παι-
διών, παραλλήλισε την απογοήτευση αυτή με ένα «ανεμογκάστρι» μετά από εν-
νέα μήνες εγκυμοσύνης.17 Μια δεύτερη ομάδα, οι Σαββαταϊστές, παρέμειναν Ε-
βραίοι αλλά κρυφά διατήρησαν την πίστη τους στο Σαμπετάι Σεβή ως Μεσσία 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Εβραϊκή γιορτή του Πουρίμ, σε ανάμνηση της 
Εσθήρ, μιας υιοθετημένης Εβραίας που κατάφερε να γίνει βασίλισσα της Περσίας 
και από τη θέση αυτή να σώσει όλους τους Εβραίους της Περσικής Αυτοκρατορί-
ας. Ακόμη και τον δέκατο όγδοο αιώνα, οι απόγονοί τους συνέχιζαν να πιστεύουν 
ότι ο Σαμπετάι Σεβή ήταν προφήτης και να ασκούν όσα τελετουργικά είχε διδά-
ξει. Υπήρξε ένας χείμαρρος πολεμικών δημοσιεύσεων μεταξύ των οπαδών του 
Σαμπετάι Σεβή και των Εβραίων σχετικά με τη σημασία του Μεσσία Σαμπετάι 
Σεβή για την Εβραϊκή θεολογία και τον Ιουδαϊσμό.18 Πολλοί σημαντικοί Ραβίνοι 
στη Σαλονίκη, την Αδριανούπολη, το Άμστερνταμ, το Λονδίνο και την Ανκόνα 
ήταν κρυφοί Σαββαταϊστές,19 αλλά η αίρεση αυτή εξαφανίστηκε στις αρχές του 
δέκατου ένατου αιώνα. 

Για μια τρίτη ομάδα, ωστόσο, η ριζική μεταστροφή του μεσσία τους ειρωνικά 
οδήγησε, όχι στην απογοήτευση και την απελπισία, αλλά στην επιβεβαίωση, και 
ανανέωσε την πίστη τους ότι δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τα μυστήρια του εκλε-

                                                 
17 The Memoirs of Glückel of Hameln, μεταφρασμένο από τον Marvin Lowenthal (Νέα Υόρκη: 
Schocken Books, 1977), 45. Πρόκειται για αναφορά στον Ησαΐα 26. 
18 Βλέπε Elisheva Carlebach, The Pursuit of Heresy: Rabbi Moses Hagiz and the Sabbatian Controver-
sies (Νέα Υόρκη: Columbia University Press, 1990). 
19 Βλέπε Jacob Barnai, «Messianism and Leadership: The Sabbatean Movement and the Leadership of 
the Jewish Communities In the Ottoman Empire», στο Ottoman and Turkish Jewry: Community and 
Leadership, επιμ. Aron Rodrigue (Bloomington: Indiana University Press, 1992), 167-82. Esther Ben-
bassa και Aron Rodrigue, Sephardi Jewry: A History of the Judeo-Spanish Community, 14th–20th Cen-
turies (Berkeley: University of California Press, 2000), 59. 
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κτού του Θεού.20 Σε τελική ανάλυση, «αν οι οπαδοί του τον ακολούθησαν όταν με-
τάφερε την αργία του Σαββάτου από την Παρασκευή στη Δευτέρα, κατήργησε τις 
διακοπές, χειραφέτησε τις γυναίκες και τους επέτρεψε να διαβάζουν από την Τορά, 
τότε γιατί να μην τον πιστέψουν και όταν είπε ότι “δεν υπάρχει Θεός, αλλά ο Θεός”21 
και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του;». Από τους αναγκαστικούς προσηλυτισμούς 
των Εβραίων στην Ισπανία και την Πορτογαλία της Ιεράς Εξέτασης η κρυφή πίστη 
και η αντιστροφή της πραγματικότητας ήταν κάτι συνηθισμένο μεταξύ των Εβραί-
ων και είχαν εμφανιστεί μεσσίες που πίστευαν ότι οι εσωτερικές προθέσεις ήταν 
σημαντικότερες από τις εξωτερικές πράξεις τους, στις οποίες μπορούσε να περι-
λαμβάνεται ακόμη και ο προσηλυτισμός σε άλλη θρησκεία.22 Πολλοί προφήτες, και 
αργότερα κάποιοι οπαδοί του Σαμπετάι Σεβή, ήταν Conversos, Ίβηρες Εβραίοι βί-
αια προσηλυτισμένοι, για τους οποίους η εμφάνιση ενός προσηλυτισμένου μεσσία 
ήταν πολύ σημαντική.23 Το νέο στοιχείο είναι το πώς αυτή η τρίτη ομάδα των οπα-
δών του Σαμπετάι Σεβή, που τον ακολούθησαν στον Μουσουλμανισμό, ξεκίνησε 
μια νέα ιστορική διαδρομή και σφυρηλάτησε μια νέα εθνο-θρησκευτική ταυτότητα 
έξω από τα όρια του Ιουδαϊσμού και του Εβραϊσμού. 

Επειδή ήταν ένας προσηλυτισμένος Μεσσίας, θα μπορούσε κανείς να ισχυρι-
στεί ότι η αλλαγή πίστης του Σαμπετάι Σεβή δεν ήταν αυθεντική, με την έννοια ότι 
δεν βασίστηκε σε μια βαθιά πίστη στο Ισλάμ. Αντίθετα, ήταν επιφανειακή, επειδή 
είχε γίνει υπό την απειλή του θανάτου. Ωστόσο, η αυθεντικότητα της μεταστροφής 
βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος εξήγησε αργότερα την πράξη του: ο 
προσηλυτισμός ήταν μια προσωρινή τιμωρία για τους Εβραίους, για την αποτυχία 
τους να αναγνωρίσουν τον αληθινό Θεό που ο Σαμπετάι Σεβή είχε ανακαλύψει. 
Αυτή η τρίτη ομάδα των οπαδών ενίσχυσε τη μεσσιανική πίστη της μέσα από τον 
προσηλυτισμό, και εξορθολόγισε το διπλό παιχνίδι μέσα από την Εβραϊκή ιστορία: 
ο Μωϋσής, με τον οποίο ο Σαμπετάι Σεβή συνέκρινε τον εαυτό του, είχε ζήσει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα ως Αιγύπτιος.24 Η εντολή του Σαμπετάϊ Σεβή στους ο-

                                                 
20 Συμφωνώ με τη διαπίστωση του Festinger κ.ά.: «όταν οι άνθρωποι είναι αφοσιωμένοι σε μια πίστη 
και μια πορεία δράσης, σαφείς, αντίθετες αποδείξεις μπορεί απλά να οδηγήσουν σε βαθύτερη πίστη και 
αυξημένο προσηλυτισμό». Leon Festinger, Henry W. Riecken και Stanley Schachter, When Prophecy 
Fails: A Social and Psychological Study of a Modern Group That Predicted the Destruction of the World 
(Νέα Υόρκη: Harper Torchbooks, 1956), 12. 
21 Esriel Carlebach, «Ohne Messias: Dönmehs», στο βιβλίο του ίδιου, Exotische Juden: Berichte und 
Studien (Βερολίνο: Welt Verlag, 1932), 169. 
22 Βλέπε Harris Lenowitz, The Jewish Messiahs: From the Galilee to Crown Heights (Νέα Υόρκη: Ox-
ford University Press, 1998), 98-100. 
23 Matt Goldish, The Sabbatean Prophets (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004), 46. Τα 
νέα για τη μεσσιανική κλήση του Σαμπετάι Σεβή συχνά διαδίδονταν από τους πρώην conversos, και 
μερικές από τις πιο πειστικές μαρτυρίες για την αλήθεια του κινήματος προέρχονταν από πρώην 
conversos προφήτες που ακολούθησαν τον Σαμπετάι. Στο ίδιο, 49. 
24 Scholem, Sabbatai Sevi, 915. 
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παδούς του, να μην παντρεύονται Μουσουλμάνους, είναι μια σχεδόν αυτολεξεί 
απόδοση ενός αποσπάσματος από το βιβλίο του Εβραϊκού νόμου, το Ταλμούδ.25  

Όπως κατέληξε ο Meir Benayahu μελετώντας τα γραπτά των πρώτων Ντονμέ 
και των αντιπάλων τους, «η θρησκεία τους δεν ήταν η θρησκεία του Ισλάμ ... έγιναν 
Μουσουλμάνοι, αλλά όχι από πίστη στη θρησκεία αυτή, μάλλον ... για την αποκα-
τάσταση της θεϊκής τάξης».26 Ήταν μια περίπτωση αποστασίας για χάρη της λύ-
τρωσης. Πίστευαν πως έπρεπε να γίνουν Μουσουλμάνοι για να μπει σε κίνηση η 
διαδικασία για την αποκατάσταση της τάξης του σύμπαντος, όπως ο Θεός «ά-
δειασε τον άπειρο εαυτό του» για να δημιουργήσει το σύμπαν, σύμφωνα με την 
κοσμολογία της Εβραϊκής Καμπάλα. 

Οι οπαδοί του Σαμπετάι Σεβή που πίστεψαν ότι ήταν απαραίτητο να γίνουν 
Μουσουλμάνοι, αριθμούσαν περίπου 200-300 οικογένειες (1.000 έως 1.500 άτο-
μα). Προσηλυτίστηκαν στο Ισλάμ κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά τον προσηλυτι-
σμό του Σαμπετάι Σεβή, αλλά συνέχισαν να πιστεύουν πως αυτός είναι ο μεσσίας 
και να ακολουθούν τις εντολές και τις πρακτικές του, που ήταν μια μείξη στοιχεί-
ων από την Εβραϊκή Καμπάλα και τον Μουσουλμανικό Σουφισμό. Εμφανίστηκαν 
για πρώτη φορά ως ομάδα στην Αδριανούπολη και στη συνέχεια, από το 1683, 
στη Σαλονίκη, όπου τα μεγάλα τζαμιά ήταν αρχικά Χριστιανικές εκκλησίες, που 
είχαν μετατραπεί μετά την κατάκτηση της πόλης από τους Οθωμανούς το 1430. 
Μέχρι τότε στη Σαλονίκη υπήρχαν Μουσουλμάνοι Σούφι (ή Μεβλεβί, που ακο-
λουθούσαν τη διδασκαλία του Πέρση ποιητή και θεολόγου Τζελαλεντίν Ρουμί),27 
υπήρχαν Conversos, και υπήρχε επίσης ένας ισχυρός πυρήνας Εβραίων που ακο-
λουθούσαν και δίδασκαν την Καμπάλα. Από τις αρχές του δεκάτου έκτου αιώνα, 
οι Εβραίοι αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσμού.28 Η Οθωμανική Σαλονί-
κη, όπως είχε εύστοχα γράψει ένας συγγραφέας, ήταν «η μοναδική Εβραϊκή πόλη 
στην Ευρώπη (εκτός από τη Βαρσοβία)».29 Έτσι, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι 
πολλοί από τους Μουσουλμάνους στη Σαλονίκη ήταν αρχικά Εβραίοι. 

Ο Σαμπετάι Σεβή δεν ήταν ο πρώτος μεσσίας του οποίου η ύπαρξη είχε αρχι-
κά διαδοθεί αστραπιαία και στη συνέχεια διατηρήθηκε κρυφή από αφοσιωμένους 

                                                 
25 Abraham Danon, «Une secte judéo-musulmane en Turquie», Revue des études juives 35 (1897): 275. 
Η αναφορά στο Ταλμούδ είναι Pesahim 49b. 
26 Meir Benayahu, «Ha-tnu‘a ha-Shabta’it be-Yavan», Sefunot 14 (Sefer Yavan IV, 1971-77): 107. Πά-
νω στο θέμα αυτό βλέπε επίσης Gershom Scholem, «Teuda hadasha me-reshit ha-tnu‘a ha-
Shabta’it», στο βιβλίο του ιδίου, Mehkerim u-mekorot le-toldot ha-Shabta’ut ve-gilguleha 
(Ιερουσαλήμ: Mosad Bialik, 1982), 218-32. 
27 Evliya Çelebi, Seyahatname (Κωνσταντινούπολη: Orhaniye Matbaası, 1928): 8: 159-60. 
28 Suraiya Faroqhi, «Selānīk», Encyclopaedia of Islam, νέα έκδοση, τομ. 9, φυλλάδιο 149-50 (Leiden, 
1995), 122-26. 
29 Cheskel wi Klotzel, In Saloniki (Βερολίνο: Jüdischer Verlag, 1920), 40. Ο συγγραφέας του βιβλίου 
αυτού δίδαξε στο σχολείο της Hilfsverein der deutschen Juden στη Θεσσαλονίκη. 
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οπαδούς του στη Σαλονίκη.30 Η αρχαιότερη και πιο γνωστή περίπτωση είναι ο 
απόστολος Παύλος από την Ταρσό της Κιλικίας που κήρυξε με θέρμη στην αρ-
χαία Θεσσαλονίκη τον Λόγο του Ιησού. Η πόλη είχε γνωρίσει τότε την εξάπλωση 
του Χριστιανισμού μεταξύ μιας μυστικής αδελφότητας πιστών, που προσεύχονταν 
κρυφά, και αναγνωρίζονταν μεταξύ τους με μυστικά σημάδια και κώδικες.31 Η κί-
νηση του Σαμπετάι Σεβή ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μεταξύ των Ιουδαίων μετά 
τον Χριστιανισμό. Χωρίς υπερβολή, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο Σαμπετάι 
Σεβή ήταν για τους οπαδούς του ένας Μεσσίας όπως ο Ιησούς. Όπως ο Ιησούς, ο 
Σαμπετάι Σεβή ήταν ένας Εβραίος του οποίου οι Εβραίοι οπαδοί είχαν δημιουρ-
γήσει κίνημα για μια νέα πίστη, η οποία προέρχεται από τον Ιουδαϊσμό, αλλά α-
ποκλίνει ριζικά από αυτόν. Όπως οι πρώτοι Χριστιανοί, οι οπαδοί του Σαμπετάι 
Σεβή πίστευαν ότι είχαν ανακαλύψει την αληθινή κατανόηση της θρησκείας και 
τα μέσα για την εκπλήρωση της θείας βούλησης.32 Η αρχική «ανομία» του Σαμπε-
τάι Σεβή βασίστηκε στην προσωπική γνώση του Θεού, ο οποίος του επιβεβαίωνε 
άμεσα ποιους νόμους πρέπει να τηρούν και ποιους να εγκαταλείψουν οι Εβραίοι. 
Όπως οι Χριστιανοί, οι οπαδοί του Σαμπετάι Σεβή ανέμεναν τη Δευτέρα Παρου-
σία, δηλαδή τη θριαμβευτική επιστροφή του Μεσσία.33 Όπως οι οπαδοί του Ιησού 
μετά τον θάνατό του, οι οπαδοί του Σαμπετάι Σεβή πίστευαν ότι η παρούσα επο-
χή πρόκειται να τερματιστεί σύντομα.34 Και όπως οι πρώτοι άνθρωποι που πίστε-
ψαν ότι ο Μωάμεθ είχε αποκαλύψει το λόγο του Θεού, οι οπαδοί του Σαμπετάι 
Σεβή ονόμαζαν επίσης τους εαυτούς τους «οι πιστοί», χρησιμοποιώντας την Ε-
βραϊκή μορφή της κοινής σημιτικής λέξης για την πίστη (Εβραϊκά: Ma’aminim, 
Αραβικά: Mu’minun,35 ενώ στα Ελληνικά αποκαλούνταν Μαμίνοι). 

                                                 
30 Περίπου έναν αιώνα πριν από το κίνημα του Σαμπετάι Σεβή, η Θεσσαλονίκη είχε ζήσει τον μεσσια-
νικό πυρετό του Πορτογάλου Converso προφήτη και υποτιθέμενου μεσσία Solomon Molkho, του 
οποίου τα κηρύγματα απευθύνονταν τόσο στους Χριστιανούς όσο και στους Εβραίους. Lenowitz, 
Jewish Messiahs, 93-123. 
31 Leon Sciaky, Farewell to Salonica (1946, ανατύπωση, Κωνσταντινούπολη: Isis Press, 2000), 24-26. 
32 Gershom Scholem, «Doenmeh (Dönme)», Encyclopaedia Judaica (Ιερουσαλήμ: Keter Publishing 
House, 1972), 6: 151. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δυο κινημάτων, όπως εξελίχθηκαν, είναι ότι 
η θρησκεία των Ντονμέ παρέμεινε μυστική και εθνοτικά προσδιορισμένη, ενώ ο Χριστιανισμός τελικά 
αντικατέστησε την εθνική φύση του Ιουδαϊσμού με μια καθολική ιδιότητα μέλους. 
33 Moshe Perlmann, «Dönme», Encyclopaedia of Islam, νέα έκδοση, Τομ. 2, μέρος 2 (Leiden, 1965), 
615-16. 
34 Howard Clark Kee, «From the Jesus Movement Toward Institutional Church», στο Conversion to 
Christianity: Historical and Anthropological Perspectives on a Great Transformation, επιμ. Robert 
Hefner (Berkeley: University of California Press, 1993), 63. Η σύγκριση των Ντονμέ με τους πρώτους 
Χριστιανούς καθίσταται δύσκολη μετά τις πρώτες γενιές, διότι, αντίθετα με τους Ντονμέ, οι Χριστια-
νοί παντρεύονταν και αποδέχονταν ξένους που ασπάζονταν τον Χριστιανισμό. 
35 Βλέπε Fred Donner, «From Believers to Muslims: Confessional Self-Identity in the Early Islamic 
Community», Al-Abhath 50-51 (2002-2003): 9-53. 
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Η δημιουργία μιας ομάδας προσήλυτων οπαδών στη Σαλονίκη 

Ο πυρήνας της κοινότητας των Πιστών ιδρύθηκε στη Σαλονίκη μετά το θάνατο 
του Σαμπετάι Σεβή το 1676 από τους άμεσους συγγενείς του –την τελευταία σύ-
ζυγό του Jochebed, που είχε αλλάξει πίστη μαζί με το Ραβίνο και είχε μετονομα-
στεί Aisha, και τον γαμπρό του Yakub Çelebi (Querido), στον οποίο πίστευαν ότι 
είχε μεταβιβαστεί η ψυχή του Σαμπετάι Σεβή.36 Η μεταβίβαση της ψυχής, ή μετεν-
σάρκωση, ήταν ένα σημαντικό στοιχείο στην Καμπάλα και τον Σουφισμό, κληρο-
νομημένο από ένα προηγούμενο πολιτιστικό περιβάλλον με το οποίο μοιράζονταν 
πεποιθήσεις και πρακτικές οι Εβραϊκές και Μουσουλμανικές μυστικιστικές δοξα-
σίες. Στην Καμπάλα, για παράδειγμα, από το Sefer ha-Bahir (Βιβλίο της Φώτισης) 
του δωδέκατου αιώνα, η μετενσάρκωση ήταν ένα αγαπημένο θέμα του Εβραϊκού 
μυστικισμού. Στον Σουφισμό, η μεταβίβαση της ψυχής και η μετενσάρκωση ήταν 
κεντρικά στοιχεία της θεοσοφίας των Μπεκτασίδων, που επικρατούσε στις περιο-
χές στις οποίες ρίζωσαν οι Ντονμέ.37 Οι Ντονμέ παρέμειναν ανοιχτοί σε εξωτερι-
κές θρησκευτικές επιρροές, ιδιαίτερα στον Σουφισμό. Ο ίδιος ο Σαμπετάι Σεβή 
είχε ενσωματώσει στη διδασκαλία του πολλά στοιχεία των Σούφι. Έτσι, μια ομάδα 
οπαδών του, οι Καράκας, πίστεψαν ότι ο Σαμπετάι Σεβή είχε συγκεντρώσει τις 
εβδομήντα ψυχές που ο Μωυσής είχε συγκεντρώσει στο όρος Σινά και στη συνέ-
χεια τις είχε κατευθύνει σε μέλη των Καράκας. Αν κάποιος από αυτούς παντρευό-
ταν με μη πιστό, η ψυχή αυτή θα χανόταν, συνεπώς έπρεπε να παντρεύονται με-
ταξύ τους έτσι ώστε να μη χαθούν οι εβδομήντα ψυχές και, τελικά, η λύτρωση. 
Αναμειγνύοντας την ερμηνεία της Καμπάλα για το έργο του Μωυσή στο όρος 
Σινά, την πίστη του Σουφισμού για τη μεταβίβαση των ψυχών και τις παραδοσια-
κές Εβραϊκές οικογενειακές αξίες, η εντολή της ενδογαμίας πήρε τη μορφή μιας 
κρίσιμης υπερβατικής αποστολής.38 

Μετατρέποντας την κληρονομιά του Σαμπετάι Σεβή σε ένα τελετουργικό 
πρακτικό, ο Yakub Çelebi καθόρισε τις δομές με τις οποίες οι Ντονμέ οργανώθη-
καν σε μια αυτάρκη κλειστή κοινότητα. Μέσα σε έναν αιώνα, το μέγεθος της κοι-
νότητας αυξήθηκε σε περίπου εξακόσιες οικογένειες (ίσως 3.000 άτομα). 

Ένας κρίσιμος παράγοντας για την εδραίωση και διαιώνιση αυτής της αυξα-
νόμενης κοινότητας των Ντονμέ ήταν η προσήλωσή της στις «δεκαοκτώ εντολές» 

                                                 
36 Οι ελπίδες αρχικά ήταν στραμμένες στον γιο του Σαμπετάι Σεβή, Ισμαήλ, αλλά αυτός σπούδασε σε 
ένα Εβραϊκό θρησκευτικό σχολείο (yeshivah) και έγινε Ραββίνος στη Θεσσαλονίκη αντί για διάδοχος 
του πατέρα του. Για την ευρέως διαδεδομένη Εβραϊκή πίστη στη μεταβίβαση των ψυχών, βλέπε Spirit 
Possession in Judaism: Cases and Contexts from the Middle Ages to the Present, επιμ. Matt Goldish 
(Detroit: Wayne State University Press, 2003). 
37 Irene Melikoff, «L’Islam heterodoxe en Anatolie», Turcica 14 (1982): 142-54. 
38 Συνέντευξη, καλοκαίρι του 2007. 
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που είχε καθορίσει ο Σαμπετάι Σεβή κατά τη διάρκεια της ζωής του (το δεκαοκτώ 
είναι ένας σημαντικός αριθμός με μεταφυσικές ιδιότητες τόσο για τους Εβραίους 
όσο και για τους Μεβλεβί Σούφι). Το παλαιότερο αντίγραφο αυτών των εντολών 
χρονολογείται περίπου έναν αιώνα μετά τον θάνατό του.39 Οι εντολές αυτές, οι 
οποίες ξεκαθαρίζουν πως ο Θεός είναι ένας και ο Σαμπετάι Σεβή είναι λυτρωτής 
και μεσσίας, επιβάλουν στους Ντονμέ «να τηρούν σχολαστικά κάποιους από τους 
κανόνες των Μουσουλμάνων» και να σέβονται «αυτά που οι Μουσουλμάνοι θεω-
ρούν σημαντικά».40 Οι Ντονμέ έπρεπε να εκτελούν ευσυνείδητα όλα τα δημόσια 
θρησκευτικά καθήκοντα των Μουσουλμάνων, ιδιαίτερα τη νηστεία των τριάντα 
ημερών για το Ραμαζάνι και τη θυσία των ζώων την εποχή του προσκυνήματος 
στη Μέκκα, έτσι ώστε οι άλλοι Μουσουλμάνοι να μπορούν να τους βλέπουν και 
να τους θεωρούν πέρα από κάθε αμφιβολία ευσεβείς. Οι εντολές διαβεβαίωναν 
τους Ντονμέ ότι η τήρηση αυτών των εξωτερικών καθηκόντων δεν θα είχε καμία 
επιβλαβή επίδραση στην προσπάθειά τους για την πορεία προς τον Θεό. Οι εντο-
λές επέβαλαν επίσης στους Ντονμέ να μην έχουν κανενός είδους σχέσεις με άλ-
λους Μουσουλμάνους και να παντρεύονται μόνο μεταξύ τους. 

Στην πράξη, οι Ντονμέ απέφευγαν επίσης τις σχέσεις με τους άλλους Εβραί-
ους. Έτσι διατήρησαν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους, κρατώντας λεπτομερείς γε-
νεαλογίες, και θάβοντας τους νεκρούς τους σε χωριστά νεκροταφεία, περιφραγμέ-
να με τοίχους.41 Για να σηματοδοτήσουν τη διαφορετικότητά τους από τους Ε-
βραίους και τους Μουσουλμάνους, οι Ντονμέ ανέπτυξαν τις δικές τους τελετουρ-
γίες ταφής.42 Σε αντίθεση με τους τάφους στα Εβραϊκά νεκροταφεία της Οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας, οι ταφόπλακες των Ντονμέ περιλάμβαναν μαρμάρινες 
πλάκες στο κεφάλι και στα πόδια του νεκρού, και οι επιγραφές ήταν χαραγμένες 
σε Οθωμανική γραφή, ενώ τα νεκροταφεία τους ήταν πυκνά φυτεμένα με κυπα-
ρίσσια, όπως τα Μουσουλμανικά νεκροταφεία. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους 
Μουσουλμανικούς τάφους, οι ταφόπλακες στα νεκροταφεία των Ντονμέ σπάνια 
καλύπτονταν με τουρμπάνια. 

                                                 
39 Danon, «Une secte judéo-musulmane en Turquie», και Gershom Scholem, «The Sprouting of the 
Horn of the Son of David: A New Source From the Beginnings of the Doenme Sect in Salonica», στο In 
the Time of Harvest: Essays in Honor of Abba Hillel Silver, επιμ. Daniel Jeremy Silver (New York: 
Macmillan, 1963), 370. 
40 Scholem, «Sprouting of the Horn of the Son of David», 385. 
41 Dönmeler: Hunyos, Kavayeros, Sazan (Κωνσταντινούπολη: Şems Matbaası, 1919), 15. Avram Gal-
anté, Nouveaux documents sur Sabbetaï Sevi: Organisation et us et coutumes de ses adeptes (Κωνστα-
ντινούπολη: Société anonyme de papeterie et d’imprimerie [Fratelli Haim]), 1935), 67. Και Nicholas P. 
Stavroulakis, Salonica: Jews and Dervishes (Αθήνα: Τάλως, 1993). 
42 Σχετικά με το πώς μια αναδυόμενη θρησκεία αναπτύσσει μια ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από τις 
ταφικές τελετουργίες, βλέπε Leor Halevi, Muhammad’s Grave: Death Rites and the Making of Islamic 
Society (Νέα Υόρκη: Columbia University Press, 2007). 
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Οι συμβολισμοί στις ταφόπλακες των Ντονμέ ήταν γνωστοί μόνο στα μέλη 
της ομάδας. Η ύπαρξη και η συνοχή των Ντονμέ βασίστηκε πάνω στη μυστικό-
τητα, και σε μια ριζική διαφοροποίηση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πρακτι-
κών. Όπως έχει γράψει ο Georg Simmel, «Η μυστικότητα προσφέρει την αίσθηση 
ενός δεύτερου κόσμου, παράλληλου με τον φανερό κόσμο. Και ο φανερός κόσμος 
επηρεάζεται καθοριστικά από τον μυστικό».43 Ο «δεύτερος κόσμος» που δημι-
ουργήθηκε από τη μυστικότητα προστατεύει αυτούς που ενεργούν στα κρυφά, 
κάνοντας τις πράξεις και τη συμπεριφορά τους αόρατη, επιτρέποντας έτσι την 
επιβίωσή τους. Σε αντίθεση ωστόσο με τους ανθρώπους που περιγράφονται από 
τον Simmel, οι Ντονμέ, κατά το χρόνο της ίδρυσής τους, δεν είχαν σχέδια για 
την αλλαγή της κοινωνίας στην οποία ζούσαν. Από την πρώτη στιγμή όμως, τή-
ρησαν αυτό που ο ανθρωπολόγος Michael Taussig αποκαλεί «δημόσιο μυστικό», 
εφαρμόζοντας «τον κανόνα της άγνοιας» –δηλαδή γνώριζαν τι δεν έπρεπε να 
γνωρίζουν.44 Ήταν μια πράξη προσποίησης. Για τους Ντονμέ ήταν πολύ σημα-
ντικό να γνωρίζουν πότε έπρεπε να μιλούν και πότε να σιωπούν δημόσια, και 
όταν μιλούν να γνωρίζουν ποια θέματα δεν έπρεπε να θίξουν, διατηρώντας τις 
ισορροπίες και προστατεύοντας τη δύναμη του μυστικού, που θα χανόταν αν 
αποκαλυπτόταν. Όπως γράφει ποιητικά ο Elliot Wolfson, «το μυστικό, διατηρεί 
τη δύναμή του μόνο αν είναι κρυμμένο στη φανερότητά του και αυτό μπορεί να 
συμβεί μόνο αν είναι φανερό στη μυστικότητά του».45 Όπως μεταξύ των Ελευθε-
ροτεκτόνων, η «μυστικότητα και διακριτικότητα, με αυστηρούς κανόνες συμπε-
ριφοράς», με συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών και διατήρηση της ανωνυμί-
ας, έκαναν την κοινότητα να ανθίσει.46 

Η επιβίωση των Ντονμέ οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι, παρά τις διαφο-
ρές τους από τους Εβραίους και τους Μουσουλμάνους, δεν προσέλκυσαν την 
προσοχή των Οθωμανικών αρχών μετά τον αρχικό τους προσηλυτισμό στα τέλη 
του δέκατου έβδομου αιώνα. Η ειλικρίνεια των θρησκευτικών πεποιθήσεων των 
Ντονμέ δεν αμφισβητήθηκε ποτέ μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Από τη στιγμή που 
προσχώρησαν στο Ισλάμ θεωρήθηκε ότι ήταν Μουσουλμάνοι, και αυτό επιβεβαί-
ωναν ανελλιπώς οι δημόσιες θρησκευτικές πρακτικές τους. Στην Οθωμανική αυ-
τοκρατορία δεν υπήρχε αστυνομία θρησκευτικών πεποιθήσεων, που θα έλεγχε την 
                                                 
43 Kurt H. Wolff, The Sociology of Georg Simmel (Glencoe, IL: Free Press, 1950), 330, αναφέρεται στο 
Janet Liebman Jacobs, Hidden Heritage: The Legacy of the Crypto-Jews (Berkeley: University of Cali-
fornia Press, 2002) 21. 
44 Michael Taussig, Defacement: Public Secrecy and the Labor of the Negative (Stanford: Stanford Uni-
versity Press, 1999). 
45 Elliot Wolfson, «Introduction», στο Rending the Veil: Concealment and Secrecy in the History of 
Religions, επιμ. ιδίου (Νέα Υόρκη: Seven Bridges Press, 1998), 3. 
46 Margaret Jacob, Strangers Nowhere in the World: The Rise of Cosmopolitanism in Early Modern 
Europe (Φιλαδέλφεια: University of Pennsylvania Press, 2006), 98, 100. 
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αφοσίωση των προσήλυτων. Δεν επρόκειτο για ένα ζήτημα έλλειψης εξουσίας, 
αλλά έλλειψης της επιθυμίας για έλεγχο των συνειδήσεων. Η θρησκεία εκδηλωνό-
ταν κυρίως με τη μορφή της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκε ο καθένας, πα-
ρά ως ιδιωτική πίστη. Ο Yitzhak Ben-Tzevi, ο οποίος σύγκρινε την κατάσταση των 
Ντονμέ στη Σαλονίκη πριν από το 1912, με αυτήν στην Τουρκική Δημοκρατία 
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, παρατηρεί ότι η Οθωμανική επο-
χή ήταν μια «περίοδος ηρεμίας» για αυτούς.47 

Οι Ντονμέ δεν ανέπτυξαν μια κουλτούρα μυστικότητας επειδή ήταν το κλειδί 
για την επιβίωσή τους, ή για να αποφύγουν βίαιες διώξεις από τις Οθωμανικές 
αρχές. Ακόμη και ο μεσσίας τους δεν το έκανε παρά μόνο στο τέλος: όταν του δό-
θηκε η τελευταία επιλογή, να προσηλυτιστεί ή να πεθάνει, μια λέξη του ήταν αρ-
κετή για να τον σώσει. Ήταν όχι μόνο ο πρώτος Εβραίος Μεσσίας που άλλαξε την 
πίστη του, αλλά και ένας από τους λίγους που ούτε σκοτώθηκε σε μάχη, ούτε ε-
κτελέστηκε –σταυρώθηκε, αποκεφαλίστηκε ή κάηκε στην πυρά.48 Και αν αιώνες 
αργότερα οι Ντονμέ διατηρούσαν αυτή την κουλτούρα, ένας σημαντικότατος λό-
γος είναι ότι απλά η νοοτροπία της μυστικότητας είχε διαμορφώσει την ταυτότη-
τα των Ντονμέ και αποτελούσε πλέον ένα από τα βασικά συστατικά της.49 Η υπο-
κρισία, ή, λιγότερο υποτιμητικά, το ταυτόχρονο παιχνίδι μεταξύ της εξωτερικής 
συμμόρφωσης και της εσωτερικής πίστης, που αποδίδεται με την αραβική λέξη 
“taqiyya” (σύνεση), την οποία είχαν ασκήσει τόσο οι Σούφι όσο και ο Σαμπετάι 
Σεβή, ήταν ένας θεμελιώδης κανόνας συμπεριφοράς, που τους επέτρεπε να μην 
προσελκύουν την προσοχή της κυρίαρχης πλειοψηφίας, αλλά και να μη χάνουν 
την ιδιαίτερή τους ταυτότητα.50 Εξάλλου, η μυστικότητα και η ιερότητα πάνε μαζί. 
Η μυστικότητα συμβάλλει στη δημιουργία και στη διατήρηση της ιερότητας, μέσα 
από υποβλητικές μυήσεις και απόκρυφες τελετουργίες. 

Παρά την κοινή δέσμευση για μυστικότητα και την κοινή επιθυμία για τη δια-
τήρηση της ενότητας της ομάδας, σύντομα προέκυψαν αρκετοί νέοι ηγέτες και 
διασπάσεις. Η θρησκεία των Ντονμέ δεν ήταν στατική, και οι εξελίξεις κατά τα 
πρώτα χρόνια ήταν καταιγιστικές. Ο Mustafa Çelebi, ή Baruch Kunio, αμφισβή-
τησε την ηγεσία του Yakub Çelebi και την ερμηνεία των αρχών του Σαμπετάι Σε-

                                                 
47 Yitzhak Ben-Tzevi, «Preface», Sabbatean Hymnal (στα Εβραϊκά), μετάφραση M. Attias, σχολιασμέ-
νη από τον Gershom Scholem (Tel Aviv: n.p., 1947), μεταφρασμένο στα αγγλικά, στο Harris 
Lenowitz, «Leaving Turkey: The Dönme Comes to Poland», Kabbalah: Journal for the Study of Jewish 
Mystical Texts 8 (2003): 69-70. 
48 Lenowitz, Jewish Messiahs, 4. Για σύγκριση, ο Κουρδο-Εβραίος μεσσίας του δωδεκάτου αιώνα David 
Alroy, από το Diyarbekir, είτε εκτελέστηκε από τον κυβερνήτη Seljuk είτε σκοτώθηκε για λογαριασμό 
του από τους Εβραίους. Όπ.π., 81-91. 
49 Βλέπε Jacobs, Hidden Heritage, κεφ. 1. 
50 Lucette Valensi, «Conversion, intégration, exclusion: Les Sabbateens dans l’empire ottoman et en 
Turquie», Dimensioni e problemi della ricerca storica 2 (1996): 175. 
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βή από αυτόν. Επιπλέον, ενώ ο ίδιος θεωρούνταν ότι έχει δεχθεί την ψυχή του Ρα-
βίνου Najara, ενός μαθητή του Καμπαλιστή Ραβίνου Isaac Luria από τον δέκατο 
έκτο αιώνα, υποστήριζε πως η ψυχή του Σαμπετάι Σεβή δεν είχε μεταφερθεί στον 
Yakub Çelebi, αλλά στο σώμα ενός μωρού που ονομάζονταν Osman ή Baruchia, 
γιού ενός από τους πιο αφοσιωμένους οπαδούς του Σαμπετάι Σεβή, που είχε γεν-
νηθεί εννέα μήνες μετά το θάνατο του μεσσία. Αυτό το μωρό αργότερα ονομά-
στηκε Osman Baba (1677-1720), και ανακηρύχθηκε επίσης μεσσίας, είτε το 1690 
είτε γύρω στο 1715 (θα πρέπει να σημειωθεί ότι “Baba” είναι ένας τυπικός θρη-
σκευτικός τίτλος των Σούφι). 

Από το 1690 ο Mustafa Çelebi και οι οπαδοί του προκάλεσαν την πρώτη διά-
σπαση των Ντονμέ. Η ομάδα του Yakub Çelebi έγινε γνωστή ως Yakubi, και η ο-
μάδα του Mustafa Çelebi ως Karakaş (μαυροφρύδηδες). Οι Yakubi χαρακτηρίζο-
νταν από την αυστηρότερη προσαρμογή στον Μουσουλμανικό τρόπο ζωής και τη 
σχολαστική τήρηση των σουνιτικών Μουσουλμανικών θρησκευτικών καθηκό-
ντων. Ο Yakub Çelebi απεβίωσε κατά πάσα πιθανότητα το 1690 στην Αλεξάν-
δρεια ενώ ταξίδευε για (ή επέστρεφε από) προσκύνημα στη Μέκκα,.51 Η ομάδα 
των Yakubi ήταν πολύ μικρότερη από την ομάδα των Karakaş, οι οποίοι ισχυρίζο-
νταν ότι ακολουθούσαν πιο πιστά τις αρχές του Σαμπετάι Σεβή. Οι Karakaş εξε-
λίχθηκαν σε μια εκλεκτική αίρεση, με επίκεντρο την έννοια της μετενσάρκωσης, 
και είχαν δεσμούς με το τάγμα Μπεκτασί των Σουφιστών.52 Το τάγμα των Μπε-
κτασίδων ήταν σημαντικό, καθώς ο Σαμπετάι Σεβή φέρεται να συμμετείχε στις 
προσευχές τους και στις δημόσιες απαγγελίες των ονομάτων του Θεού (dhikr) 
στην Αδριανούπολη.53 Απόγονοι των Karakaş στα τέλη του δέκατου ένατου αιώ-
να είπαν σε Γερμανούς μελετητές, ότι ο Σαμπετάι Σεβή είχε σχέσεις με αιρέσεις 
των Σούφι, όπως οι Halveti του Σεΐχη Niyazi Mısrî.54 Όπως σημειώνει ο Gershom 
Scholem, επειδή οι οπαδοί του Mısrî είχαν ιδρύσει μια σύναξη των Σούφι στη Σα-
λονίκη, ίσως οι Karakaş και οι Halveti να διατηρούσαν επαφές, τις οποίες αιτιολο-
γούσαν μέσα από μια μυθική συνάντηση των δυο ιδρυτών τους. Ανεξάρτητα από 
το τι συνέβη, το σημαντικό είναι ότι οι Karakaş αποδέχονταν μια σχέση μεταξύ 
του Σουφισμού και της δικής τους πορείας προς τον Θεό. 

                                                 
51 Galanté, Nouveaux documents sur Sabbetaï Sevi, 60. Scholem, «Doenmeh (Dönme)», 149. 
52 Gershom Scholem, «Barukhya, rosh ha-Shabtaim be-Saloniki», Zion 6 (1941): 143-47. 
53 Paul Fenton, «Shabbatay Sebi and His Muslim Contemporary Muhammad an-Niyazi», στο Ap-
proaches to Judaism in Medieval Times, επιμ. David Blumenthal (Ατλάντα: Scholars Press, 1988), 3: 
84. 
54 Abdülbaki Gölpınarlı, «Niyâzî», στο İslâm Ansiklopedisi (Κωνσταντινούπολη: Maarif Matbaası, τομ. 
9 (1960): 305-7. Βaha Doǧramacı, Niyazi-yi Mısrî: Hayatı ve eserleri (Άγκυρα: Kadıoǧlu Matbaası, 
1988). Michel Balivet, Byzantins et Ottomans: Relations, interaction, succession (Κωνσταντινούπολη: 
Isis, 1999), 227. 
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Μετά την ανακήρυξη του ως Μεσσία, ο Karakaş Osman Baba προσέλκυσε ο-
παδούς τόσο από την Κεντρική όσο και από την Οθωμανική Ευρώπη. Μια συνέ-
πεια ήταν ένα κίνημα στην Πολωνία με επικεφαλής τον Jacob Frank (1726-1791), 
Εβραίο Ασκενάζι από την Podolia (σήμερα στην Ουκρανία) ο οποίος εμπορευόταν 
στην Οθωμανική επικράτεια, όπου ήρθε σε επαφή με τους Ντονμέ. Ο Jacob Frank 
επηρεάστηκε από τη διδασκαλία των Karakaş στη Σαλονίκη και προσηλυτίστηκε 
στο Ισλάμ. Στη συνέχεια πήγε στην Πολωνία, όπου παρουσιάστηκε ως εκπρόσω-
πος των Ντονμέ, μετενσάρκωση του Σαμπετάι Σεβή και διάδοχος του Osman 
Baba. Στο τέλος, όμως, το αποτέλεσμα ήταν ο προσηλυτισμός των οπαδών του, όχι 
στο Ισλάμ, αλλά στον καθολικισμό. Ο ίδιος ο Frank ασπάστηκε τον καθολικισμό 
στο Λβοβ και ονομάστηκε Βαρώνος Jakob Jozef Frank το 1759. Αυτός και οι οπα-
δοί του εγκαταστάθηκαν σε ένα βασιλικό φρούριο δίπλα στο ιερό της Μαύρης Πα-
ναγίας στην Czȩstochowa, στη συνέχεια μετακόμισε στο Μπρνο (στη Μοραβία, 
σήμερα τμήμα της Τσεχικής Δημοκρατίας), καταλήγοντας στο Όφφενμπαχ, στο 
Ρήνο στη Γερμανία, όπου ήρθε σε επαφή με τους ιδρυτές μιας μασονικής στοάς. 

Μια άλλη συνέπεια της ανακήρυξης του Osman Baba σε μεσσία ήταν ο σχη-
ματισμός μιας τρίτης ομάδας των Ντονμέ, των Kapancı. Οι Kapancı μπορούν να 
θεωρηθούν ως μια μορφή «ορθόδοξων» Ντονμέ, που επιθυμούσαν την επιστροφή 
στην αυθεντική διδασκαλία του Σαμπετάι Σεβή, και ανέπτυξαν δεσμούς με το 
τάγμα Μεβλεβί των Σούφι. Η διάσπαση προέκυψε όταν μια ομάδα των Karakaş 
αρνήθηκε ότι ο Σαμπετάι Σεβή είχε μετενσαρκωθεί σε Yakub Çelebi ή Osman 
Baba, προτιμώντας να πιστεύουν ότι ο μοναδικός Μεσσίας ήταν ο Σαμπετάι Σεβή. 
Η τελευταία αυτή ομάδα σχηματίστηκε μετά τον θάνατο του Osman Baba το 
1720. Ο τάφος του Osman Baba, που ο Scholem ισχυρίζεται (εσφαλμένα, αλλά 
πολύ ουσιαστικά) πως βρισκόταν κοντά σε μια σύναξη των Μπεκτασίδων,55 έγινε 
σημαντικός τόπος προσκυνήματος για τους Karakaş, οι οποίοι σχημάτισαν έναν 
οικισμό στην περιοχή της Σαλονίκης, όπου βρισκόταν ο τάφος. 

Μέσα από τέτοια μνημεία και έθιμα, οι ηγέτες των Yakubi, Karakaş και 
Kapancı θωράκισαν την κληρονομιά του Μεσσία, αντικαθιστώντας την απλή πί-
στη στον Σαμπετάι Σεβή με κωδικοποιημένες και καθιερωμένες δομές και ιεροτε-
λεστίες, που ουσιαστικά αποτελούσαν μια θεσμική εξουσία.56 Από τις αρχές του 
δέκατου όγδοου αιώνα, οι Ντονμέ είχαν γίνει Ντονμέ, μια αυτόνομη κοινότητα με 
τη δική της πορεία προς τον Θεό, ταυτότητα και ηθικό κύρος, σύστημα πεποιθή-

                                                 
55 Gershom Scholem, «The Crypto-Jewish Sect of the Dönmeh (Sabbatians) in Turkey», στο ιδίου, The 
Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality (Νέα Υόρκη: Schocken Books, 
1971), 151. Ο Hasluck λέει ότι οι οίκοι προσευχής των Bektaşi στη Θεσσαλονίκη βρίσκονταν στα δυτι-
κά προάστια της πόλης. F. W. Hasluck, Christianity and Islam Under the Sultans, επιμ. Margaret Has-
luck (Oxford: Oxford University Press, 1929, ανατ., Νέα Υόρκη: Octagon Books, 1973), 2: 525. 
56 Kee, «From the Jesus Movement Toward Institutional Church». 
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σεων και κοινωνική δομή.57 Προκειμένου να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν 
την κοινότητα, οι ηγέτες των Ντονμέ ίδρυσαν χώρους δημόσιας λατρείας, επέβα-
λαν συμμόρφωση σε βασικούς θρησκευτικούς και κοινωνικούς κανόνες, ενώ οι 
ίδιοι είχαν την εξουσία να εκδικάζουν διαφορές μεταξύ των μελών, και προσπα-
θούσαν να αυξήσουν την οικονομική ευημερία της ομάδας. Όπως γράφει ο Yıldız 
Sertel, απόγονος οικογένειας των Karakaş, «όπως όλες οι άλλες ομάδες, οι Ντονμέ 
διέθεταν δικά τους σχολεία, χώρους προσευχής (Τζαμί της Παρασκευής, μικρά 
Τζαμιά, και τις συνάξεις των Σούφι), νοσοκομεία, κοινωνικές λέσχες, και κέντρα 
κοινωνικής πρόνοιας».58 Τα σπίτια των ηγετών της αίρεσης χρησιμοποιούνταν ως 
τόποι κοινής λατρείας.59 Το “Saadethane” («Οίκος Ευδαιμονίας») όπου είχε ζήσει 
κάποτε ο Σαμπετάι Σεβή, και βρίσκεται στην οδό Sabri Pasha [σήμερα Ελευθέριου 
Βενιζέλου] κοντά στο κυβερνητικό κτίριο (Konak, ελληνικά Διοικητήριο) στη συ-
νοικία Yılan Mermeri στα βορειοδυτικά της Σαλονίκης, είχε χρησιμοποιηθεί από 
την αρχή ως τόπος λατρείας των Yakubi.60 Ο διάδοχος του Yakub Çelebi, Hajji 
Mustafa Efendi, κατοικούσε εκεί.61 Είναι πιθανό ότι η παραλιακή βίλα του 
Mehmet Kapancı εξυπηρετούσε επίσης αυτή τη λειτουργία για τους Kapancı. 

Τον δέκατο ένατο αιώνα, όταν ο πληθυσμός των Ντονμέ αριθμούσε ενδεχο-
μένως 5.000 άτομα, μια τουλάχιστον από τις αιρέσεις διέθετε διοικητικό συμβού-
λιο που λειτουργούσε υπό τον ηγέτη της. Στους Yakubi, οι άνδρες σύμβουλοι α-
σχολούνταν με τις τρέχουσες υποθέσεις και οι γυναίκες βοηθοί είχαν την ευθύνη 
για γυναικεία θέματα, όπως τα σημαντικά γεγονότα του κύκλου της ζωής, γάμους, 
κηδείες και τη φροντίδα των ηλικιωμένων.62 Για τη διευθέτηση των διαφορών με-
ταξύ των πιστών και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης υπήρχαν κοινοτικά δικα-
στήρια, αστυνομικοί και φυλακές, που όμως δεν αναγνωρίζονταν από τις Οθωμα-

                                                 
57 Robert Hefner, «Introduction: World Building and the Rationality of Conversion», στο Conversion to 
Christianity: Historical and Anthropological Perspectives on a Great Transformation, επιμ. του ιδίου 
(Μπέρκλεϊ: University of California Press, 1993), 17. 
58 Yıldız Sertel, Annem: Sabiha Sertel kimdi neler yazdı (Κωνσταντινούπολη: Yapı Kredi Yayınları, 
1993), 24. 
59 Nahum Slousch, «Les Deunmeh: Une secte judéo-musulmane de Salonique», Revue du monde 
musulman 6 (1908): 494. 
60 [Ahmet Emin Yalman], «Tarihin esrarengiz bir sahifesi», Vatan, 19 Ιανουαρίου 1924, 1. Galanté, 
Nouveaux documents sur Sabbetaï Sevi, 60. Scholem, «Crypto-Jewish Community», 155. 
61 Galanté, Nouveaux documents sur Sabbetaï Sevi, 60. 
62 Για τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι γυναίκες σε άλλες κοινωνίες κρυπτο-Εβραίων προ-
σήλυτων, βλέπε Hilda Nissimi, The Crypto-Jewish Mashhadis: The Shaping of Religious and Commu-
nal Identity in Their Journey from Iran to New York (Portland, UK: Sussex Academic Press, 2007) 44-
51, και Mary Elizabeth Perry, The Handless Maiden: Moriscos and the Politics of Religion in Early 
Modern Spain (Princeton: Princeton University Press, 2005), 65-87. Οι γυναίκες Mashhadi και 
Moriscο είχαν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στην ηγεσία της κοινότητας και τη μετάδοση της θρησκείας 
από ό,τι οι γυναίκες Ντονμέ. 
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νικές αρχές.63 Όταν ο αφορισμός ή η εξορία δεν θεωρούνταν επαρκής τιμωρία, 
χρησιμοποιούνταν και βάναυσες μέθοδοι, που μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τα 
βασανιστήρια. Όπως αναφέρεται σε ένα σωζόμενο Οθωμανικό έγγραφο, το 1862 
οι Οθωμανικές αρχές, αναζητώντας κάποιον δραπέτη, εισήλθαν στην κατοικία 
Saadethane των Yakubi. Εκτός από μια ηλικιωμένη γυναίκα,64 ένα αρχαίο περσικό 
σπαθί (σύμβολο των Σούφι),65 ένα μακρύ μαχαίρι κρεμασμένο στον τοίχο, και ένα 
μαστίγιο στο κελάρι, ενδεχομένως απομεινάρια του Σαμπετάι Σεβή,66 δεν βρήκαν 
τίποτε άλλο στο άδειο κτίριο.67 Βρήκαν όμως όργανα βασανιστηρίων: 

Μια από τις κατοικίες που ανήκουν στους Avdetî (Αραβικά: αιρετικούς) ερευ-
νήθηκε και βρέθηκαν ένα ματωμένο μαχαίρι και σύνεργα μαστίγωσης [ράβδοι 
για φάλαγγα]… Ήταν κατανοητό ότι το αίμα δεν ανήκε στον καταζητούμενο, 
αλλά σε κάποιον ο οποίος ήταν μέλος των Avdetî, εκείνων που δημόσια εμφανί-
ζονται ως Μουσουλμάνοι αλλά στην πραγματικότητα ακολουθούν μια Εβραϊκή 
αίρεση. Μάλιστα είναι τόσο αφοσιωμένοι στην αίρεση, ώστε έχουν την εξουσία 
να τιμωρούν με φάλαγγα τους άνδρες ή τις γυναίκες που παραβιάζουν τους κα-
νόνες τους, ή να εκτελούν κρυφά όσους παρεκκλίνουν προς το Ισλάμ. Η προα-
ναφερθείσα κατοικία χρησιμοποιείται ως τόπος για τη συνάντηση του συμβου-
λίου τους αλλά και ως χώρος τιμωρίας, όπου οι άνδρες πρεσβύτεροι συνεδριά-
ζουν τη νύχτα και οι γυναίκες την ημέρα για να εκδικάζουν διαφορές και να 
φυλακίζουν τους παραβάτες.68 

Αυτό το έγγραφο μας παρέχει μια απροσδόκητη εσωτερική ματιά στον κεντρικό 
χώρο λατρείας και διοίκησης μιας από τις τρεις αιρέσεις Ντονμέ και είναι η πρώτη 
ένδειξη ότι οι Ντονμέ θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πρόβλημα στο μέλλον. Η 
ύπαρξη ενός δικαστηρίου, μιας φυλακής και ενός χώρου βασανιστηρίων θα μπο-

                                                 
63 Scholem, «Crypto-Jewish Community», 152. 
64 Χρησιμοποιήθηκε ως αντιπερισπασμός και φρουρός, κάτι όχι ασυνήθιστο στην κοινωνία των 
Mashhadi. Βλέπε Nissimi, Crypto-Jewish Mashhadis, 45-46. 
65 Wladimer Gordlevsky, «Zur Frage über die “Dönme” (Die Rolle der Juden in den Religionssekten 
Vorderasiens)», Islamica 2 (1926): 215. 
66 Slousch, «Deunmeh», 493. 
67 J. G. von Hahn, «Über die Bevölkerung von Salonic und die dörtige Secte der Deunme», στο ιδίου, 
Reise durch der Gebiete des Drin und Wardar, im Aufträge der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften unternommen im Jahre 1863 (Βιέννη, 1869), 154–55, που αναφέρεται στο Şişman, «A Jewish 
Messiah in the Ottoman Court», 365. 
68 Başbakanlık Osmanlı Arşivi [Οθωμανικά Αρχεία του Πρωθυπουργού (BOA)] Κωνσταντινούπολη, 
A.MKT.UM 572/1, που αναφέρεται στο Şişman, «A Jewish Messiah in the Ottoman Court», 366. Με-
τάφραση του συγγραφέα. «Αν ένα κορίτσι Ντονμέ αποπλανούνταν από έναν ξένο, δεν καταβαλλόταν 
καμία προσπάθεια για την επιστροφή της, αλλά, όπως λέγεται, δικαζόταν, καταδικαζόταν και εκτελού-
νταν για την αμαρτία της από ένα μυστικό δικαστήριο του λαού της», γράφει η Lucy Garnett στο The 
Women of Turkey, and Their Folk-lore (Λονδίνο: David Nutt, 1890), 104-5. Αναφέρει επίσης ότι τα 
σπίτια συναντήσεων της ομάδας ήταν χωρίς παράθυρα. 
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ρούσε να θεωρηθεί ως αμφισβήτηση της κρατικής εξουσίας και της υπάρχουσας 
κοινωνικής οργάνωσης.  

Η Οθωμανική κοινωνία θεσμικά αναγνώριζε τέσσερις θρησκευτικές κατηγορί-
ες: Μουσουλμάνους, Εβραίους, Ορθόδοξους Αρμένιους, και Ορθόδοξους Χριστια-
νούς. Κάθε κοινότητα επιτρεπόταν να έχει έναν ενιαίο δικαστικό μηχανισμό (δικα-
στές, δικαστήρια, δύναμη αστυνόμευσης και φυλακές, με τους δυο τελευταίους θε-
σμούς να έχουν δικαίωμα χρήσης βίας) για το χειρισμό των θεμάτων προσωπικού 
δικαίου: γάμο, διαζύγιο, κληρονομιά, εκπλήρωση των θρησκευτικών καθηκόντων, 
και καταβολή κοινοτικών φόρων. Μια συνηθισμένη ποινή ήταν αυτή του αφορι-
σμού, που εκτός από τις θρησκευτικές συνέπειες (όπως απαγόρευση συμμετοχής 
στις θρησκευτικές τελετές) σήμαινε κοινωνική και οικονομική απομόνωση – στέ-
ρηση κοινωνικών παροχών, αλλά και μποϋκοτάζ της επιχείρησης του τιμωρημένου. 

Αν και κάθε ομάδα ήταν διαφορετική, δεν υπήρχαν για παράδειγμα ξεχωρι-
στά δικαστήρια, για Ασκενάζι (Εβραίοι Κεντρικής Ευρώπης), Σεφαραδίτες (Εβραί-
οι από την Ιβηρική), Άραβες, Έλληνες, ή Καραΐτες Εβραίους (Εβραίοι που δεν δέ-
χονταν το Ταλμούδ). Κοινότητες που είχαν πιστούς αλλά όχι νομική αναγνώριση, 
όπως οι Καθολικοί και οι Αλεβίτες (Μουσουλμάνοι συγκρητιστές, παρακλάδι των 
Σιιτών), δεν επιτρέπονταν να έχουν δικά τους δικαστήρια. Οι Ντονμέ, ως απόγο-
νοι εξισλαμισθέντων, επίσημα θεωρούνταν Μουσουλμάνοι. Ως Μουσουλμάνοι 
δεν είχαν καμία ανάγκη για ξεχωριστά δικαστήρια.69 Και μόνο η απρόσμενη απο-
κάλυψη μιας μη αναγνωρισμένης αυτόνομης κοινότητας, ήταν ένα σοκ. Γιατί αυ-
τοί οι Μουσουλμάνοι να έχουν ξεχωριστό δικαστήριο και φυλακή; Σε μια εποχή 
που χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό και μεταρρυθμίσεις, πώς θα μπορούσε 
να επιτραπεί μια εναλλακτική εξουσία να υποκαταστήσει το κράτος; 

Θρησκεία και Ταυτότητα των Ντονμέ: όχι απλά Εβραίοι, 
όχι μόνο Μουσουλμάνοι 

Μέχρι το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα, το Οθωμανικό κράτος αρχίζει βαθμιαία 
να αναγνωρίζει πως οι Ντονμέ δεν ήταν όπως οι άλλοι Μουσουλμάνοι. Έτσι χαρα-
κτηρίστηκαν ως Avdetî, αιρετικοί, που κατά λέξη σημαίνει «αυτός που επιστρέφει 
στις ρίζες του», ή «αυτός που αποστατεί». Στη δεκαετία του 1820, ο Benjamin 
Barker και άλλοι ιεραποστόλοι υποστήριξαν ότι αυτοί οι «Εβραίοι Τούρκοι» συνέ-
χιζαν να διατηρούν Εβραϊκές τελετουργίες και έθιμα, ενώ έδειχναν ενδιαφέρον για 
ιεραποστολικές εκδόσεις και ρωτούσαν αν υπάρχει Τουρκική μετάφραση της Βί-

                                                 
69 Ο Slousch, στο «Deunmeh», 493, ισχυρίζεται επίσης ότι κάθε ομάδα είχε δικό της χωριστό δικαστή-
ριο. 
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βλου.70 Για τους Χριστιανούς ιεραπόστολους ήταν σημαντικό να εμφανίζουν τους 
Ντονμέ ως κρυπτο-Εβραίους, γιατί τότε θα ήταν νόμιμο να τους προσηλυτίσουν. Η 
διάδοση του Ευαγγελίου μεταξύ Μουσουλμάνων ήταν παράνομη. Σε μια εγκυκλο-
παίδεια που ξεκίνησε να συγγράφεται το 1860 και εκδόθηκε από Γερμανο-
Εβραίους μελετητές στις αρχές του εικοστού αιώνα, αναφέρεται ότι οι Ντονμέ ήταν 
απλά μια «αίρεση κρυπτο-Εβραίων».71 Οι “Maaminim” [πιστοί] είναι Εβραίοι στην 
καταγωγή, αλλά όχι στη θρησκεία, όπως έγραφε το 1891 ένας Εβραίος κοινωνικός 
επιστήμονας. «Ζουν σε σειρές σπιτιών που είναι συνεχόμενα, πιθανώς συνδέονται 
κρυφά μεταξύ τους, και για κάθε συγκρότημα σπιτιών υπάρχει ένα μυστικό σημείο 
συνάντησης», όπου ο ηγέτης πραγματοποιεί κοινές προσευχές.72 

Γράφοντας το 1923, ο Yakubi Ντονμέ Ahmet Emin Yalman σχολιάζει τη σιδε-
ρένια πειθαρχία των Yakubi και τη λειτουργία της κοινοτικής τους ζωής λέγοντας 
ότι ο ηγέτης των Yakubi διοικούσε ως τύραννος. Κάθε μέλος της κοινότητας έ-
πρεπε να συμβουλευτεί και να πάρει την άδεια του ηγέτη για να ταξιδέψει, να κά-
νει περιτομή στον γιο του, να παντρευτεί, να επιλέξει επάγγελμα, ή ακόμη και να 
υποβληθεί σε μια ιατρική διαδικασία. Ο ηγέτης εισέπραττε χρήματα ελεημοσύνης 
από τον καθένα, τα οποία χρησιμοποιούσε για να βοηθήσει αυτούς που ήταν ά-
ποροι ή ασθενείς. Υπήρχαν διάφορα είδη ελεημοσύνης, ένα από τα οποία ήταν 
υποχρεωτικό, ουσιαστικά μια μορφή φόρου. Οι περιτομές, οι γάμοι και οι κηδείες 
διεξάγονταν σύμφωνα με τους κανόνες του Ισλάμ, αλλά ο ηγέτης διάβαζε επίσης 
μια προσευχή των Yakubi. Λόγω της αφομοίωσής τους στο Ισλάμ, οι γυναίκες 
Yakubi «ήταν φανατικές στο θέμα του hijab» (μαντίλα) και δεν εμφανίζονταν δη-
μόσια με κανέναν άνδρα εκτός από τα παιδιά τους, τον πατέρα τους ή τον αδελφό 
τους. Έπρεπε να φορούν μαντίλα ακόμη και μπροστά στους αδελφούς του συζύ-
γου ή στα παιδιά ενός αδελφού. Σύμφωνα με τον Yalman, που έχει ασκήσει ειλι-
κρινή κριτική στην εμμονή των Ντονμέ για την παράδοση, βασικό καθήκον του 
ηγέτη ήταν να παρεμποδίζει την καινοτομία και να φροντίζει ώστε να μην υπάρχει 
καμία απόκλιση από τον κανόνα. Οι άνδρες έπρεπε να ξυρίζουν το κεφάλι τους, οι 
γυναίκες έπρεπε να χωρίζουν τα μαλλιά τους σε λεπτές πλεξούδες. Οποιαδήποτε 
ένδειξη απομάκρυνσης από τις απαιτήσεις αυτές, ή οποιαδήποτε απόκλιση από 

                                                 
70 Σχετικά με τις απόψεις του Βρετανού Προτεστάντη ιεραποστόλου Benjamin Barker, ο οποίος έγρα-
ψε για τους Ντονμέ το 1827 και πάλι το 1847, και στον οποίο αποδίδονται αυτές οι απόψεις, βλέπε 
Esra Danacıoǧlu, «Selânik Yahudileri ve Dönmeler hakkında 3 mektup», Toplumsal Tarih 4 (Απρίλιος 
1994): 26-28. 
71 Kaufmann Kohler και Richard Gottheil, «Dönmeh», Jewish Encyclopaedia (Νέα Υόρκη: Funk & 
Wagnalls, 1901-6), 2: 639. Επίσης στο www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=438&letter=D 
(πρόσβαση στις 20 Μαρτίου 2009). 
72 Joseph Jacobs, Studies in Jewish Statistics: Social, Vital, and Anthropometric (Λονδίνο: David Nutt, 
1891), ii, παρατίθεται στο John M. Efron, Defenders of the Race: Jewish Doctors & Race Science in Fin-
de-Siècle Europe (New Haven: Yale University Press, 1994), 90. 
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τους κανόνες ενδυμασίας ή από τον τρόπο ζωής της ομάδας, ήταν ύποπτη. Μια 
από τις συζύγους του ηγέτη ενεργούσε ως επιθεωρητής και ο ηγέτης ως δικαστής, 
αρχικά με παραινέσεις και προειδοποιήσεις. Σε περίπτωση υποτροπής, ο παραβά-
της καλούνταν ενώπιον του δικαστή και αντιμετώπιζε την ποινή του αφορισμού, 
που ήταν το θεμέλιο του ποινικού τους συστήματος. Η απειλή ήταν αρκετή για να 
διατηρεί τη σιδερένια πειθαρχία στο εσωτερικό της φυλής. Η πειθαρχία ήταν τόσο 
ισχυρή, ώστε δεν μπορούσε ούτε να διανοηθεί κανείς να ενεργήσει αντίθετα στους 
κανόνες.73 Με αυτόν τον τρόπο, οι Ντονμέ δεν διέφεραν από άλλες θρησκευτικές 
κοινότητες, όπως οι Εβραίοι, των οποίων η ζωή επικεντρώνονταν σε ένα κτίριο 
όπου γινόταν όλες οι θρησκευτικές και κοινωνικές τους εκδηλώσεις, φιλανθρωπι-
κοί έρανοι, κηδείες, περιτομές, ομάδες μελέτης, αλλά και η είσπραξη των φόρων ή 
οι διαπραγματεύσεις για το μισθό των ραβίνων.74 

Με το πέρασμα στον εικοστό αιώνα, οπότε αριθμούσαν 10-15 χιλιάδες μέλη, 
οι Ντονμέ είχαν αναπτύξει όχι μόνο μια ιδιαίτερη θεολογία, αλλά και όλους τους 
θεσμούς για τη θρησκεία τους. Παρότι δεν ήταν αναγνωρισμένη θρησκεία, διέθε-
ταν δικούς τους λαϊκούς και θρησκευτικούς ηγέτες, κοινοτικά δικαστήρια και φυ-
λακές, καθώς επίσης χώρους προσευχής, όπως κάθε αναγνωρισμένη θρησκευτική 
ομάδα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχαν τα δικά τους νεκροταφεία και τά-
φους, κατοικούσαν μαζί στις ίδιες συνοικίες, εισέπρατταν φόρους για τη φροντίδα 
των απόρων, διατηρούσαν λεπτομερείς γενεαλογίες, είχαν συντάξει θρησκευτικό 
ημερολόγιο, προσευχητάρια και βιβλία για τις θρησκευτικές τελετές και πεποιθή-
σεις τους, οι οποίες διαφοροποιούνταν τόσο από τους Μουσουλμάνους όσο και 
από τους Εβραίους.75 Παρά το γεγονός ότι προέρχονταν από ένα μείγμα πρακτι-
κών των Σούφι και των Καμπαλιστών, οι γιορτές και οι νηστείες των Ντονμέ διέ-
φεραν από αυτές.  

Στον Χριστιανισμό και το Ισλάμ, οι πιστοί σηματοδοτούν το πέρασμα του 
χρόνου με επετείους από την ίδρυση της θρησκείας και τη ζωή του ιδρυτή, όπως 
είναι τα Χριστούγεννα και η αντίστοιχη Μουσουλμανική γιορτή (Maulid) που 
τιμά τα γενέθλια του προφήτη Μωάμεθ. Όμοια, το θρησκευτικό ημερολόγιο των 
Ντονμέ βασίστηκε στα γεγονότα της ζωής του Σαμπετάι Σεβή: τη σύλληψη του, 
τη γέννηση, την περιτομή, την κλήση του ως μεσσία, την πρώτη αποκάλυψη, την 
ανακήρυξη ως μεσσία – και τελικά τον προσηλυτισμό του στο Ισλάμ. Ο ετήσιος 
κύκλος περιελάμβανε επίσης την ημέρα των γενεθλίων του Μεσσία, την ένατη 
ημέρα του Εβραϊκού μήνα Aβ, ενώ δεν περιελάμβανε την επέτειο της καταστρο-

                                                 
73 Vatan, 19 Ιανουαρίου 1924, 1. 
74 Mark Mazower, Salonica, City of Ghosts: Christians, Jews, and Muslims, 1430-1950 (Νέα Υόρκη: 
Vintage Books, 2006), 59. 
75 Σχετικά με το θρησκευτικό ημερολόγιο των Ντονμέ, βλέπε see Şişman, «A Jewish Messiah at the 
Ottoman Court», 345-57. 
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φής του πρώτου και δεύτερου ναού της Ιερουσαλήμ. Επιπλέον, κάθε αίρεση 
Ντονμέ είχε προσθέσει στο θρησκευτικό ημερολόγιο γιορτές και τόπους προσκυ-
νήματος που συνδέονταν με τους δικούς της ηγέτες. 

Ο θρησκευτικός συγκρητισμός δεν είναι κάτι μόνιμο. Στα τέλη του δέκατου 
ένατου αιώνα έκανε την εμφάνισή της μια αυξανόμενη τάση μεταξύ των Ντονμέ, 
να επιστρέψουν στις υπέρτατες αξίες του Ισλάμ. Μερικοί Ντονμέ έγιναν ειλικρι-
νείς έντιμοι Μουσουλμάνοι, και μερικοί κατάφεραν να αναρριχηθούν σε υψηλά 
επίπεδα στην ιεραρχία των Σούφι στη Σαλονίκη, ειδικά μεταξύ των Μεβλεβί. Κα-
νένας, όμως, δεν επέστρεψε στον Εβραϊσμό. 

Ενώ η θρησκεία των Ντονμέ εξελισσόταν συνεχώς σε νέες κατευθύνσεις, αυτό 
που παρέμενε σταθερό ήταν η δημόσια αποκήρυξη της ομάδας από τους Εβραίους, 
αν και δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι στους δυο πρώτους αιώνες, σε κάποιες 
περιπτώσεις, αυτό γινόταν για το θεαθήναι από ραβίνους που κρυφά ήταν οπαδοί 
του Σαμπετάι Σεβή. Από την εποχή της αποστασίας τους, τον δέκατο έβδομο αιώ-
να, μέχρι και το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τον εικοστό, οι Ντονμέ 
ποτέ δεν θεωρήθηκαν Εβραίοι από τους Εβραίους ηγέτες, και οι Εβραίοι ποτέ δεν 
παραδέχθηκαν πως οι οπαδοί του Σαμπετάι Σεβή ασκούσαν τον Ιουδαϊσμό. Από 
την αρχή, οι ραβίνοι είχαν δηλώσει ότι όσοι ακολούθησαν τον Σαμπετάι Σεβή δεν 
ήταν Εβραίοι, αλλά είχαν προσηλυτιστεί εθελοντικά, συνεπώς, σε αντίθεση με τους 
βίαια εξισλαμισθέντες, δεν θα μπορούσαν να ξαναγίνουν δεκτοί στην Εβραϊκή κοι-
νότητα. Έτσι, ψυχολογικά και νομικά, οι Ντονμέ δεν ήταν πια Εβραίοι, και οι αιρε-
τικές πρακτικές τους εξόργιζαν τους πραγματικούς Εβραίους. 

Όσον αφορά τις θεολογικές συζητήσεις σχετικά με τον προσηλυτισμό και την 
αποστασία, η άποψη της πλειοψηφίας ήταν ότι ένας Εβραίος δεν μπορεί να γίνει 
μη-Εβραίος. Ήταν λίγοι αυτοί που πίστευαν πως ένας Εβραίος θα μπορούσε να 
περάσει πλήρως σε άλλη θρησκεία. Ακόμη και στο ζήτημα του εθελοντικού προ-
σηλυτισμού, οι νομικές αρχές έκριναν πως οι αιρετικοί εξακολουθούν να είναι Ε-
βραίοι, για παράδειγμα, επιτρέποντας στους Conversos να επιστρέφουν στην κοι-
νότητα. Αυτό σήμαινε ότι νομικά δεν είχαν πάψει ποτέ να είναι Εβραίοι.  

Βέβαια, οι Ντονμέ δεν ήταν συνηθισμένοι προσήλυτοι. Η αποστασία τους 
προκάλεσε τεράστια αναστάτωση μεταξύ των Εβραίων και οι ραβίνοι, φοβούμενοι 
μαζικό εξισλαμισμό, υιοθέτησαν μια πολύ σκληρή στάση απέναντί τους. Δεν ήταν 
διατεθειμένοι να παραβλέψουν ότι οι Ντονμέ κατανάλωναν ακάθαρτες τροφές, 
δεν τηρούσαν τις Εβραϊκές νηστείες, είχαν θεσπίσει θρησκευτικές εορτές έξω από 
το Εβραϊκό ημερολόγιο, και απέρριπταν τις εντολές του Τορά. 

Σύμφωνα με τους ραβίνους, οι Ντονμέ ήταν αμαρτωλοί, καθώς διέπρατταν 
κάθε είδος θρησκευτικής παράβασης, όπως εγκληματικές πράξεις, σεξουαλικά 
αποκλίνουσες συμπεριφορές, παραβιάσεις του Εβραϊκού τελετουργικού, ανυπα-
κοή στα κοινοτικά διατάγματα και την εξουσία των ραβίνων, και, φυσικά, απο-
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στασία.76 Ένας ραβίνος της Σαλονίκης αποφάνθηκε το 1765 ότι οι Ντονμέ ήταν 
αποστάτες οι οποίοι επέμεναν στην αίρεση τους, βεβήλωναν το Σάββατο, και εμ-
φανίζονταν δημόσια ως Μουσουλμάνοι: «οι άπιστοι, που επαναστάτησαν ενάντια 
στον λόγο του Θεού σε μια μακρινή εποχή και συνεχίζουν να κρατούν αυτή τη μιαρή 
στάση μέχρι σήμερα». Κατά συνέπεια, «δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ αυτών 
και των Gentiles (μη Εβραίων), αφού σε κάθε θέμα παραβαίνουν όλα όσα είναι 
γραμμένα στην Τορά». Ως εκ τούτου, «από κάθε άποψη, πρέπει να θεωρούνται ως 
μη-Εβραίοι».77 Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, οι Σεφαραδίτες απλά α-
γνοούσαν τους Ντονμέ στα γραπτά τους, επειδή τους θεωρούσαν μη Εβραίους.78 
Σε περιόδους κρίσης, οι Ντονμέ γίνονταν στόχος της οργής των Εβραίων. Μια 
εγκύκλιος που δημοσιεύθηκε από τον Αρχιραβίνο της Κωνσταντινούπολης το 
1914, κατηγορούσε τους Ντονμέ για την υποτιθέμενη τρομακτική ανηθικότητα 
τους, σεξουαλική διαστροφή, απιστία, ανεντιμότητα, θρησκευτική βλασφημία, 
πονηρία και αγυρτεία, οικονομικές ατασθαλίες, και έλλειψη ήθους.79 Η εγκύκλιος 
κατηγορούσε τους Ντονμέ για τη διαφθορά των Εβραίων της Σαλονίκης. Οι 
Ντονμέ είχαν θρησκευτικές πεποιθήσεις και παραδόσεις που οι Εβραίοι θεωρού-
σαν ως αίρεση. Αν ακολουθούσαν τον Ιουδαϊσμό, ήταν μια παραλλαγή του Ιουδα-
ϊσμού που οι Εβραίοι καταδίκαζαν, όπως ήταν παλιότερα και η θρησκεία των 
πρώτων Χριστιανών. 

Τα αισθήματα ήταν αμοιβαία. Οι Ντονμέ δεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους 
Εβραίους, ούτε πίστευαν ότι ασκούσαν κρυφά τον Ιουδαϊσμό λόγω διώξεων. Δεν 
ήταν κρυπτο-Εβραίοι, που είχαν προσηλυτιστεί στο Ισλάμ και παρέμεναν εσωτε-
ρικά πιστοί στον Ιουδαϊσμό τρέφοντας την ελπίδα ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, 
όταν οι πολιτικές συνθήκες θα ήταν ευνοϊκές, θα μπορούσαν να επιστρέψουν α-
νοιχτά στον Ιουδαϊσμό.80 Για την Janet Liebman Jacobs, ο κρυπτο-Ιουδαϊσμός εί-
ναι ακριβώς αυτό: «η μυστική άσκηση του Ιουδαϊσμού μεταξύ των ατόμων και των 
οικογενειών που είχαν υποστεί βίαιο προσηλυτισμό αλλά κρυφά παρέμεναν πιστοί 
στην Εβραϊκή πίστη και τις παραδόσεις».81 Για τον Maurus Reinkowski, ένας κρυ-
πτο-Εβραίος «συνεχίζει κρυφά να είναι προσκολλημένος στην αρχική του θρησκεία, 
είτε μέσα από μια ασυνείδητη συνέχιση των θρησκευτικών πρακτικών, ή με τη μορ-

                                                 
76 Matt Goldish, «Varieties of Deviance Among Early Modern Ottoman Jews» (εργασία που παρουσιά-
στηκε στο «Jewish Religion in Ottoman Lands», 21-22 Αυγούστου 2007, University of Indiana, Bloom-
ington). 
77 Ben-Tzevi, «Preface», 71n12. 
78 Julie Cohen, προσωπική επικοινωνία, άνοιξη 2008. 
79 Συνοψίζεται στο Joseph Nehama, Histoire des Israélites de Salonique (Θεσσαλονίκη: Μόλχο, 1935-
78), 5: 73. 
80 Βλέπε Stavro Skendi, «Crypto-Christianity in the Balkan Area under the Ottomans», Slavic Review 
26 (1967): 227-46. 
81 Jacobs, Hidden Heritage, 4. 



[ Εισαγωγή] 

 

[ 56 ] 

φή μιας συνειδητής πίστης στην πρώην θρησκεία».82 Οι ορισμοί αυτοί δεν συμφω-
νούν με τις πρακτικές των Ντονμέ. Στην πραγματικότητα, όταν οι Ντονμέ μπόρε-
σαν να δηλώσουν ελεύθερα τη θρησκεία τους τον εικοστό αιώνα, δήλωσαν Μου-
σουλμάνοι. Όταν κρινόταν ποιοι θα απελαθούν ως Μουσουλμάνοι από τη Θεσ-
σαλονίκη το 1923, ως μέρος της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας, οι Ντονμέ εγκατέλειψαν την εθνο-θρησκευτική τους ταυτότητα και 
διάλεξαν να ζήσουν σύμφωνα με την ομολογία των προγόνων τους, ότι ο Θεός 
είναι ένας και προφήτης του ο Μωάμεθ – όχι ο Σαμπετάι Σεβή. 

Ο Jean-Paul Sartre έγραψε: «Εβραίος είναι αυτός που οι άλλοι θεωρούν Εβραί-
ο».83 Ο Σαρτρ δεν εννοούσε πως όποιος λέγεται Εβραίος είναι Εβραίος, αλλά στό-
χευε μάλλον τη νοοτροπία εκείνων που βλέπουν τους Εβραίους παντού. Είναι αξι-
οσημείωτο πως, μέσα στις αποκλίνουσες αφηγήσεις τους, η Ελληνική, Εβραϊκή και 
Τουρκική ιστοριογραφία, συχνά είναι απρόθυμες να δεχθούν ότι οι Ντονμέ δεν 
ήταν Εβραίοι.  

Στην Ελληνική ιστοριογραφία, η θεώρηση αυτών των ανθρώπων ως Εβραίων 
επιτρέπει στους μελετητές να ισχυρίζονται πως τα μόνα προοδευτικά στοιχεία της 
Μουσουλμανικής Οθωμανικής κοινότητας στη Σαλονίκη ήταν στην πραγματικό-
τητα Εβραίοι. Εναλλακτικά, οι Ντονμέ παρουσιάζονται ως σύμμαχοι των Μου-
σουλμάνων, δικαιολογώντας την απέλασή τους από την Ελλάδα το 1923, και στη 
συνέχεια τη διαγραφή τους από το Ελληνικό παρελθόν.  

Στην Εβραϊκή ιστοριογραφία, παρά το γεγονός ότι το κίνημα εμφανίστηκε 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι οπαδοί του Σαμπετάι Σεβή ζούσαν ως ξε-
χωριστή ομάδα με ιδιαίτερη ταυτότητα και μοναδικές πεποιθήσεις και πρακτικές 
μετά το θάνατό του, οι αναφορές στους Ντονμέ συνήθως επικεντρώνονται στις 
ρίζες τους και στο πρώιμο στάδιο, βασίζονται κυρίως σε Εβραϊκές και ευρωπαϊκές 
πηγές, τους θεωρούν κρυπτο-Εβραίους, και αναλύουν τις θρησκευτικές πρακτικές 
και την ιστορία τους στο πλαίσιο της Εβραϊκής ιστορίας και της Εβραϊκής σκέψης 
αποκλειστικά.84 Η επικρατούσα άποψη είναι ότι «για περισσότερο από 250 χρόνια, 

                                                 
82 Maurus Reinkowski, «Hidden Believers, Hidden Apostates: The Phenomenon of Crypto-Jews and 
Crypto-Christians in the Middle East», στο Converting Cultures: Religion, Ideology and Transforma-
tions of Modernity, επιμ. Dennis Washburn και Α. Kevin Reinhart (Βοστόνη: Brill, 2007), 413. 
83 Jean-Paul Sartre, Anti-Semite and Jew, μετάφραση George Becker (Νέα Υόρκη: Schocken Books, 
1976), 143, που αναφέρεται στο Ella Shohat, «Post-Fanon and the Colonial: A Situational Diagnosis» 
στο ιδίου Taboo Memories, Diasporic Voices (Ντάραμ, NC: Duke University Press, 2006), 253. 
84 Βλέπε π.χ. Scholem, «Crypto-Jewish Sect of the Dönmeh (Sabbatians) in Turkey». Yehuda Liebes, 
Studies in Jewish Myth and Jewish Messianism, μετάφραση Batya Stein (Νέα Υόρκη: State University 
of New York Press, 1993). Jacob Barnai, «The Outbreak of Sabbateanism – The Eastern European 
Factor», Journal of Jewish Thought and Philosophy 4 (1994): 171-83. Του ιδίου, Shabta'ut: Hebetim 
hevratiyim (Ιερουσαλήμ: Shazar Center, 2000), που ασχολείται κυρίως με τους λόγους της ταχείας και 
επιτυχημένης διάδοσης του κινήματος μεταξύ των Εβραίων. Moshe Idel «“One from a Town, Two 
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οι οπαδοί του Σαμπετάι Σεβή υπήρχαν ως μια μυστική Εβραϊκή αίρεση με Μου-
σουλμανικό μανδύα»,85 και προσπαθούσαν «να διατηρούν κρυφά μέσα στο Ισλάμ 
όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, παραδόσεις και έθιμα του Ιουδαϊσμού», τρο-
ποποιημένα από τον μεσσιανισμό του Σαμπετάι Σεβή.86 

Η Τουρκική ιστοριογραφία φορά παρόμοιες παρωπίδες. Παρά το γεγονός ότι 
μέχρι τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα το Οθωμανικό κράτος δεν αναγνώριζε 
τους Ντονμέ ως ιδιαίτερη θρησκευτική ομάδα, και μέχρι το τέλος της αυτοκρατο-
ρίας οι Ντονμέ θεωρούνταν Μουσουλμάνοι, τόσο θρησκευτικά όσο και νομικά, η 
προσοχή των ιστοριογράφων επικεντρώνεται στην Εβραϊκή καταγωγή τους. Σύμ-
φωνα με τη σημαντική μελέτη του Abdurrahman Küçük, ακόμη και μετά τον προ-
σηλυτισμό στο Ισλάμ, οι Ντονμέ ήταν αμετάβλητα ζηλωτές στη φύλαξη του Ε-
βραϊκού τους πυρήνα. Έτσι, ακόμη και αν ένας Εβραίος εμφανίζεται με άλλη περι-
βολή, δεν μπορεί ποτέ να ξεφύγει από τον Εβραϊσμό του.87 Υπό αυτή την έννοια, 
όπως οι μεσαιωνικοί ιεροεξεταστές, οι σύγχρονοι ιστορικοί και οι Μουσουλμάνοι 
εχθροί των Ντονμέ πιστεύουν ότι κάθε ίχνος μιας φαινομενικά Εβραϊκής πρακτι-
κής αποτελεί απόδειξη ότι παραμένουν κρυπτο-Εβραίοι. Εβραίοι ιστορικοί στην 
Τουρκία συμμερίζονται αυτή την άποψη. Ο Avram Galanté, συγγραφέας της 
πρώτης μελέτης για την ομάδα, η οποία δημοσιεύθηκε το 1935, δεν παραδέχεται 
ότι θα μπορούσαν να έχουν διατηρήσει μια μοναδική εθνο-θρησκευτική ταυτότη-
τα, ούτε πως κάποιοι από αυτούς θα μπορούσαν να είναι ευσεβείς Μουσουλμάνοι, 
ενώ αντίθετα ισχυρίζεται ότι είχαν την τάση να επιστρέφουν στον Ιουδαϊσμό, μια 
προσέγγιση που συνεχίζει να επικρατεί και να εντάσσει τις θρησκευτικές δοξασίες 
και τις πρακτικές των Ντονμέ στο πλαίσιο της Εβραϊκής ιστορίας, χωρίς να ανα-
δεικνύει την πολυπλοκότητα και τη μοναδικότητα της ιστορίας, της εμπειρίας, και 
της θρησκευτικής τους ταυτότητας. 

                                                                                                                       
from a Clan” – The Diffusion of Lurianic Kabbala and Sabbateanism: A Re-Examination», Jewish 
History 7, αρ. 2 (Φθινόπωρο 1993): 79-104. Του ιδίου, Messianic Mystics (New Haven: Yale University 
Press, 1998). Όταν οι μελετητές στρέφονται σε μη Εβραϊκούς παράγοντες, θεωρούν κυρίως Ευρωπαί-
ους και Χριστιανούς, και όχι Οθωμανούς ή Μουσουλμάνους. Βλέπε Jacob Barnai, «Christian Messian-
ism and the Portuguese Marranos: The Emergence of Sabbateanism in Smyrna», Jewish History 7, αρ. 2 
(Φθινόπωρο 1993): 119-26. Μια εξαίρεση είναι το έργο του Paul Fenton, ο οποίος διερευνά την επαφή 
μεταξύ Εβραίων και Μουσουλμάνων εσωτεριστών, και την αμοιβαία επιρροή τους. Βλέπε «Judaism 
and Sufism», στο The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, επιμ. Daniel Frank και 
Oliver Leaman (Νέα Υόρκη: Cambridge University Press, 2003), 201-17. 
85 Ben-Tzevi, «Preface», 67. 
86 Perlmann, «Dönme» (παρατίθεται στην Εισαγωγή, σημ. 21, παραπάνω). 
87 Abdurrahman Küçük, Dönmeler ve Dönmelik tarihi (1979, ανατύπωση Κωνσταντινούπολη: Hamle, 
1997), 78. Το μεταγενέστερο άρθρο της εγκυκλοπαίδειας είναι πιο πραγματιστικό. Βλέπε Abdurrah-
man Kucuk, «Dönme», στο İslâm Ansiklopedisi (Κωνσταντινούπολη: Türkiye Diyanet Vakfı, 1988-
1994), 9: 518-20. 
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Οι Τούρκοι ιστορικοί προβληματίζονται με τους Ντονμέ, επειδή οι πρακτικές 
τους ήταν ένα μείγμα Μουσουλμανισμού και Εβραϊσμού. Ενώ δημόσια ζούσαν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ισλάμ, τηρούσαν τη νηστεία στο Ραμαζάνι και 
προσεύχονταν σε Τζαμιά, ένα εκ των οποίων έχτισαν οι ίδιοι, ταυτόχρονα ασκού-
σαν τελετουργίες της Καμπάλα και απήγγειλαν προσευχές στα Εβραϊκά και στα 
Ladino, τη γλώσσα των περισσότερων Εβραίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.88 
Φαίνεται πως οι διακριτές υπέρτατες αξίες του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ τύχαι-
ναν ίσης μεταχείρισης, ή, πιο απλά, ότι οι Ντονμέ ακολουθούσαν ταυτόχρονα δυο 
θρησκείες.89 Ωστόσο, αντί να είναι ένα υβρίδιο Ιουδαϊσμού και Ισλάμ, όπου οι δυο 
θρησκείες θα συνυπήρχαν πλάι-πλάι, η θρησκεία των Ντονμέ συνδύαζε στοιχεία 
των δυο, σχηματίζοντας ένα νέο τελετουργικό και νέες θρησκευτικές αξίες. Η 
θρησκεία τους ήταν μια πνευματική σύνθεση που βασιζόταν σε δυο θρησκείες, 
ενσωματώνοντας στοιχεία της Καμπάλα και των Σούφι (των Μπεκτασίδων για 
τους Karakaş και των Μεβλεβί για τους Kapancı) σε μια νέα κατασκευή που ούτε 
οι Εβραίοι, ούτε οι Μουσουλμάνοι αναγνώριζαν. Όπως υποστηρίζει ο Benayahu, 
«Το Ισλάμ ήταν το εξωτερικό ένδυμα» της θρησκείας τους, «αλλά το εσωτερικό 
πνεύμα της δεν στηρίχθηκε στην Τορά, όπως θα απαιτούσε η περίσταση, αλλά, α-
ντίθετα, στις αρχικές ρίζες του Ιουδαϊσμού».90 Για τους Ντονμέ, σε αντίθεση με 
τους Εβραίους ή τους Μουσουλμάνους, το κεντρικό στοιχείο της θρησκείας τους 
ήταν ο μεσσιανισμός του Σαμπετάι Σεβή (και των διαδόχων του), και οι πρακτικές 
τους βασίζονταν σε αυτό τον μεσσιανισμό. 

Ωστόσο, η ταυτότητα των Ντονμέ δεν περιορίστηκε μόνο στη θρησκευτική 
διάσταση. Παράλληλα με τον θρησκευτικό πυρήνα ανέπτυξαν και μια εθνοτική 
ταυτότητα. Οι Ντονμέ επέλεξαν να είναι διαφορετικοί, τόσο από τους Εβραίους 
όσο και από τους Μουσουλμάνους, και μπόρεσαν να πετύχουν αυτή την πολιτι-
στική διαφοροποίηση μέσα από την κοινωνική απομόνωση, ενώ εξωτερικά έδει-
χναν να έχουν αφομοιωθεί στην Οθωμανική κοινωνία.91 Ενσωματώθηκαν παραμέ-
νοντας μια κλειστή θρησκευτική κάστα και καλλιεργώντας ένα διπλό πρότυπο 
συμπεριφοράς. Στο περιβάλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν σε θέση να 
συμπεριφέρονται ως Ντονμέ στο εσωτερικό της κοινότητάς τους και ως Μου-

                                                 
88 Βλέπε τη συλλογή ύμνων που έχουν μεταγραφεί από Εβραϊκή σε λατινική γραφή, στο Moshe Lazar, 
«Ladino Hymns of the Sabbatean Dönmeh Sect», στο Sefarad in My Heart: A Ladino Reader, επιμ. του 
ιδίου. (Lancaster, CA: Labryinthos, 1999), 783-805. 
89 Για μια συζήτηση των κορυφαίων αξιών, βλέπε Joel Robbins, Becoming Sinners: Christianity and 
Moral Torment in a Papua New Guinea Society (Berkeley: University of California Press, 2004), 11-13. 
90 Meir Benayahu, «Introduction», Sefunot 14 (1971-77): 6. 
91 Αυτό το γεγονός έρχεται σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στους 
Conversos. Βλέπε Thomas F. Glick, «On Converso and Marrano Ethnicity», στο Crisis and Creativity 
in the Sephardic World, 1391-1648, επιμ. Benjamin Gampel (Νέα Υόρκη: Columbia University Press, 
1997), 59-76. 
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σουλμάνοι δημόσια, ζώντας έτσι με άνεση σε δυο παράλληλους κόσμους.92 Δεν 
ήταν απαραίτητο να εγκαταλείψουν την εσωτερική τους πίστη για να είναι πλήρη 
μέλη της κοινωνίας και να παίζουν τον πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό τους 
ρόλο. Η κληρονομιά της αλλαξοπιστίας δεν ήταν κάτι που τους στιγμάτιζε. Ο ε-
ξισλαμισμός ήταν στην καρδιά της Οθωμανικής ταυτότητας. Για ένα μεγάλο μέ-
ρος της Οθωμανικής ιστορίας, πολλοί ανώτατοι αξιωματούχοι του στρατού, της 
διοίκησης, ακόμη και μητέρες Σουλτάνων, ήταν πρώην Χριστιανοί. Ο Sir Paul 
Ricaut, ένας οξυδερκής Άγγλος παρατηρητής στα τέλη του δέκατου έβδομου αιώ-
να, έγραψε ότι οι Οθωμανοί ήταν πρόθυμοι να δεχθούν κάθε τύπο ανθρώπου ως 
Μουσουλμάνο, ανεξάρτητα από τη γλώσσα ή την καταγωγή του, είτε ήταν δού-
λος, αστός, ή αριστοκράτης.93 Σύμφωνα με τον Ricaut, «κανένας λαός στην ιστορία 
δεν ήταν ποτέ τόσο ανοιχτός στην αποδοχή άλλων ανθρώπων ως ίσων».94 Ο καθέ-
νας ήταν ευπρόσδεκτος, αρκεί, «όπως έλεγαν οι Τούρκοι, να γίνει Πιστός».95 

Οι Ντονμέ δεν είχαν σοβαρά προβλήματα στην Οθωμανική κοινωνία, ούτε ως 
προς τη φυλή ούτε ως προς τη θρησκεία. Στην πραγματικότητα, υπήρχαν και 
πολλοί άλλοι απόγονοι εξισλαμισθέντων που διατηρούσαν κάποια εθνικά και 
θρησκευτικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα οι Hemshin, Αρμένιοι προσή-
λυτοι του δέκατου έβδομου αιώνα που κράτησαν την Αρμενική γλώσσα και τα 
έθιμα.96 Όμοια, υπήρχαν Χριστιανοί που έφεραν διπλά ονόματα, Χριστιανικά και 
Μουσουλμανικά, εκτελούσαν θρησκευτικά καθήκοντα τόσο στην εκκλησία όσο 
και στο τζαμί, έκαναν στα παιδιά τους βάφτιση και περιτομή, νήστευαν τη Σαρα-
κοστή και το Ραμαζάνι, και μοιράζονταν τόπους προσκυνήματος, πνευματικούς 
οδηγούς και νεκροταφεία, με τους Μουσουλμάνους στην Κύπρο, στην Κρήτη, 
στην Αλβανία και στο Κοσσυφοπέδιο, στη Μακεδονία και στη βορειοανατολική 
Ανατολία. Πολλές Μουσουλμανικές ομάδες, όπως οι Βόσνιοι, Τσετσένοι, Κιρκά-
σιοι, Κριμαίοι, Πομάκοι της Δυτικής Θράκης, και οι απόγονοι των προσήλυτων 
στο Ισλάμ στην Κρήτη, εφάρμοζαν την ενδογαμία και διατηρούσαν τις γλώσσες 
που μιλούσαν πριν από τον προσηλυτισμό τους. 

Το πρόβλημα δεν έγκειται τόσο στη τότε συμπεριφορά αυτών των ομάδων, 
όσο στον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονοι ιστορικοί την έχουν ερμηνεύσει. Το 
γεγονός ότι άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών μοιράζονταν αγίους, νεκροταφεία, 
                                                 
92 Για μια σύγκριση με τους Conversos, ως μια κοινωνική ομάδα που από πολιτική, οικονομική και 
θρησκευτική άποψη ζούσε στο μεταίχμιο μεταξύ Εβραϊκού και Χριστιανικού κόσμου, βλέπε David 
Graizbord, Souls in Dispute: Converso Identities in Iberia and the Jewish Diaspora, 1580-1700 (Φιλα-
δέλφεια: University of Pennsylvania Press, 2004), 1-7, 171-78. 
93 Ricaut, History of the Present State of the Ottoman Empire, 147-54. 
94 Όπ.π., 147-48. 
95 Όπ.π., 148. 
96 Βλέπε Reinkowski, «Hidden Believers, Hidden Apostates», 409, 420-21, και Hovann Simonian, The 
Hemshin: Α Handbook (Λονδίνο: Routledge, 2006). 
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προσκυνήματα, τελετουργικά, ιερές πηγές, γιορτές και νηστείες, χωρίς ουσιαστικά 
να αλλάζουν θρησκεία, θέτει υπό αμφισβήτηση τον χαρακτηρισμό «κρυπτο-», ει-
δικά όποτε χρησιμοποιούνταν από Ευρωπαίους και αποικιοκράτες, που αναζη-
τούσαν προστατευόμενους και συμμάχους στον χώρο της Οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας. Η ετικέτα είναι επίσης ύποπτη όταν χρησιμοποιείται από εθνικιστές, που 
προσπαθούν να αποκαταστήσουν τους εξισλαμισθέντες προγόνους, ισχυριζόμενοι 
ότι εξαναγκάστηκαν να προσηλυτιστούν και ποθούσαν να έρθει η στιγμή που θα 
ήταν σε θέση να επανέλθουν στην αρχική θρησκεία.97 Όλοι αυτοί, απλά δεν αντι-
λαμβάνονται τη ρευστότητα των ορίων μεταξύ των πρακτικών και πεποιθήσεων 
των διαφορετικών ομάδων εκείνη την εποχή. Αντίθετα με την επικρατούσα άποψη 
στο τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στα πρώτα χρόνια της Τουρκικής 
Δημοκρατίας, και ιδιαίτερα σήμερα, εκείνοι που προσηλυτίσθηκαν ακολουθώντας 
τον Σαμπετάι Σεβή, ή οι απόγονοί τους, δεν ήταν ποτέ απλά Εβραίοι. 

Αν όχι απλά Εβραίοι, μήπως ήταν κρυπτο-Εβραίοι; Εκ πρώτης όψεως, μπρο-
στά στο ερώτημα «Εβραίοι ή κρυπτο-Εβραίοι», οι Ντονμέ εμφανίζουν πολλές ο-
μοιότητες με τους Mashhadi ή Jadid al-Islam, «Νεο-Μουσουλμάνους», που ήταν 
Εβραίοι και υποχρεώθηκαν να γίνουν Μουσουλμάνοι τον δέκατο ένατο αιώνα στο 
Mashhad του Ιράν, ή με τους Conversos, «Νεο-Χριστιανούς», που ήταν Εβραίοι και 
υποχρεώθηκαν να ασπασθούν τον καθολικισμό κατά το μεσαίωνα στην Ιβηρική 
χερσόνησο. Από καταγωγή οι Ντονμέ ήταν Εβραίοι προσήλυτοι στο Ισλάμ. Έτσι 
από γενεαλογική ή εθνική άποψη, μπορεί κανείς να τους θεωρεί Εβραίους μέχρι τη 
στιγμή που άρχισαν τις επιγαμίες με άλλες κοινωνικές ομάδες, στις αρχές του ει-
κοστού αιώνα. Ο Scholem υποστήριξε ότι παρόλο που οι Ντονμέ είχαν «εθελοντι-
κά εγκαταλείψει τον Ιουδαϊσμό – ή μάλλον το θρησκευτικό πλαίσιο της κοινωνικής 
και θρησκευτικής οργάνωσης των Εβραίων, παρέμειναν Εβραίοι στην καρδιά, έστω 
και αν επίσημα είχαν αλλάξει θρησκεία», όπως ακριβώς και οι Conversos. Αυτό 
σημαίνει ότι παρά τις σχέσεις του Σαμπετάι Σεβή με τους Σούφι, και παρότι ο ίδι-
ος και οι οπαδοί του στη συνέχεια προσηλυτίστηκαν στο Ισλάμ, παρέμειναν Ε-
βραίοι, «διατηρώντας τον Εβραϊκό χαρακτήρα τους σε όλα τα σημαντικά θέμα-
τα»,98 και ότι κάποιος που αφήνει τον Ιουδαϊσμό δεν παύει να είναι Εβραίος. Ο 
χαρακτηρισμός κάποιου ως κρυπτο-Εβραίου, προϋποθέτει ότι αυτός, αν και προ-
σήλυτος σε άλλη θρησκεία, επιθυμεί να παραμείνει Εβραίος. Συγκαλύπτοντας την 
πραγματική τους ταυτότητα, οι κρυπτο-Εβραίοι προσπαθούσαν απλά να προστα-
τεύσουν τον εαυτό τους από την εξόντωση. Αυτό το πλαίσιο για την κατανόηση 

                                                 
97 Βλέπε Reinkowski, «Hidden Believers, Hidden Apostates», και Bojan Aleksov, «Adamant and 
Treacherous: Serbian Historians on Religious Conversions», στο Converting Cultures, επιμ. Washburn 
και Reinhart, 99. 
98 Scholem, «Crypto-Jewish Sect of the Dönmeh», 151. 



[ Οι Ντονμέ της Θεσσαλονίκης Εξισλαμισθέντες Εβραίοι, Επαναστάτες Μουσουλμάνοι, Κοσμικοί Τούρκοι ] 

[ 61 ] 

της κρυπτο-θρησκείας προέρχεται από την ιδιαίτερη ιστορική εμπειρία του «αντι-
σημιτισμού, των θρησκευτικών διώξεων και των κινδύνων που συνδέονταν με την 
Εβραϊκή ταυτότητα»,99 συνθήκες που είχαν αντιμετωπίσει οι Conversos και οι 
Mashhadi, αφού ο αναγκαστικός προσηλυτισμός μπορεί να οδηγήσει στην πρα-
κτική της κρυπτο-θρησκείας. Αλλά οι οπαδοί του Σαμπετάι Σεβή που προσηλυτί-
σθηκαν εθελοντικά δεν αντιμετώπιζαν τίποτε από αυτά, την εποχή που συγκρο-
τήθηκαν ως κοινωνική ομάδα. Ενώ στο Ιράν η εχθρότητα των Μουσουλμάνων δεν 
άφηνε κανένα περιθώριο στους κρυπτο-Εβραίους, καθώς οι γείτονες τους παρα-
κολούθησαν στενά και τους απειλούσαν με θάνατο αν ανακάλυπταν πως διατη-
ρούσαν την Εβραϊκή θρησκεία,100 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τα πράγματα 
ήταν πολύ διαφορετικά: οι Οθωμανικές θρησκευτικές και διοικητικές αρχές επέ-
τρεπαν στους Ντονμέ να ζουν ως Ντονμέ χωρίς καμία ενόχληση. Οι Εβραίοι, και 
κατά συνέπεια οι Ντονμέ, δεν ήταν διωκόμενη μειονότητα στην Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία.  

Η ιστορική έρευνα θεωρεί επίσης ότι οι κρυπτο-Εβραίοι αντιστέκονταν στην 
πολιτιστική ηγεμονία του Ισλάμ και στην αφομοίωση τους από την Οθωμανική 
κοινωνία, συμμετέχοντας σε Εβραϊκές θρησκευτικές δραστηριότητες, ώστε να ε-
ξασφαλίσουν την επιβίωση του Ιουδαϊσμού, μετά τον αναγκαστικό τους προσηλυ-
τισμό.101 Το επιχείρημα αυτό μπορεί να ταιριάζει σε πολλές άλλες ομάδες που 
προσπαθούσαν να διατηρήσουν τον Ιουδαϊσμό και την Εβραϊκή τους ταυτότητα, 
αλλά όχι στους Ντονμέ. Σε αντίθεση με τους Conversos, οι Ντονμέ ούτε συμμετεί-
χαν στην Εβραϊκή κοινωνία, ούτε εγκατέλειψαν την αυτοκρατορία για να φύγουν 
εξόριστοι αλλού. Οι Ντονμέ όχι μόνο απολάμβαναν μια πλήρη ένταξη στην Οθω-
μανική κοινωνία, αλλά ήταν σε θέση να κερδίσουν υψηλές θέσεις στην Οθωμανική 
κοινωνία, παρά την Εβραϊκή καταγωγή τους. Σε αντίθεση με τους περισσότερους 
Mashhadi, που ξανάγιναν Εβραίοι στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 
μπόρεσαν να μεταναστεύσουν από μια Μουσουλμανική κοινωνία όπου η επι-
στροφή στον Ιουδαϊσμό τιμωρούνταν με θάνατο, μόνο ένας από όλους τους 
Ντονμέ έγινε ξανά Εβραίος από τότε που θεσπίσθηκε η ελευθερία της θρησκείας 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1856. Αυτό μάλιστα συνέβη μόλις πριν από 
μια δεκαετία και δεν προκάλεσε κανένα ενθουσιασμό εκ μέρους των Τούρκων Ε-

                                                 
99 Liebman, Hidden Heritage, 10. 
100 Nissimi, Crypto-Jewish Mashhadis, 26-8. Η ανάλυσή της εγείρει όμως ένα παράδοξο: πώς θα μπο-
ρούσαν οι Μουσουλμάνοι να είναι τόσο μη ανεκτικοί, ώστε να αναγκάσουν τους Εβραίους να μετα-
στραφούν στο Ισλάμ, και ταυτόχρονα τόσο ανεκτικοί ώστε να παραβλέπουν την προφανή αποστασία 
των Mashhadi; Βλέπε Reinkowski, «Hidden Believers, Hidden Apostates», 426-27. 
101 Nissimi, Crypto-Jewish Mashhadis, 83. 
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βραίων.102 Δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικής επιθυμίας των Ντονμέ να επιστρέψουν 
στον Ιουδαϊσμό. 

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η ύπαρξη διακριτών θεσμών Ντονμέ 
στο τέλος του δέκατου ένατου αιώνα, σηματοδοτεί τη στιγμή της δημιουργίας της 
θρησκευτικής κοινότητας των Ντονμέ. Αντίθετα όμως, πρόκειται για τη στιγμή 
της δημιουργίας της Μουσουλμανικής κοινότητας στην Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία, με την έννοια ότι ο όρος «Μουσουλμανική» συζητήθηκε, ορίσθηκε, και επι-
σημοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Abdülhamid II, μια περίοδο 
κατά την οποία το Οθωμανικό κράτος εξέτασε προσεκτικά και όρισε την ασκού-
μενη θρησκεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι προηγουμένως δεν υπήρχαν αναγνωρισμέ-
νες Μουσουλμανικές κοινότητες, ή ότι οι πιστοί σε αυτό που αποκάλυψε ο Μωά-
μεθ δεν συζητούσαν ήδη από τον έβδομο αιώνα τί σήμαινε να είναι κανείς Μου-
σουλμάνος. Μάλλον επισημαίνει ότι το Ισλάμ, όπως ο Χριστιανισμός και ο Ινδου-
ισμός στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, συνειδητοποιήθηκε ως «θρησκεία», 
στον βαθμό που η έννοια της «θρησκείας» καθορίζεται ως μια πίστη και ένα σύ-
στημα πεποιθήσεων.103 Όπως έχει υποδείξει ο Talal Asad, το νέο στοιχείο ήταν «η 
έμφαση στην πίστη», που σήμαινε ότι «στο εξής η θρησκεία θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί ως ένα σύνολο προτάσεων τις οποίες οι πιστοί αποδέχονται απόλυτα, και με 
βάση τις οποίες, ως εκ τούτου, μπορούν να κριθούν».104 

Μόλις η θρησκεία απαγκιστρώθηκε από την πρωτογενή έμφαση στην κοινό-
τητα όπου ανήκε ο καθένας, και ορίστηκε ως ένα σύστημα πεποιθήσεων, η πίστη 
ενός ατόμου μπορούσε για πρώτη φορά να εξεταστεί. Η θρησκεία έγινε πλέον μια 
συνειδησιακή, εσωτερική, ιδιωτική υπόθεση κάθε ατόμου. Το κράτος, ή η κοινότη-
τα, θα μπορούσε να κοιτάξει μέσα στο μυαλό κάποιου και να ελέγξει αν αυτά που 
πίστευε ήταν ορθά και αποδεκτά. Όπως σημειώνει ένας Βρετανός παρατηρητής 
του δέκατου όγδοου αιώνα, στην Οθωμανική Σαλονίκη, οι Ντονμέ δεν ελέγχθη-
καν ποτέ για τη θρησκευτική τους πίστη, ή για την ειλικρίνειά τους ως Μουσουλ-
μάνοι. Ο Sir James Porter γράφει: «Είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε πώς μπο-
ρούσαν να περνούν απαρατήρητοι από τους Τούρκους. Ή μάλλον, μπορούμε να φα-

                                                 
102 Ο Ilgaz Zorlu έπρεπε πρώτα να μεταστραφεί στον Ιουδαϊσμό για να αλλάξει επίσημα τη θρησκεία 
του. Ο Τούρκος αρχιραββίνος απρόθυμα αποδέχτηκε την απόφασή του. Βλέπε Ilgaz Zorlu, Evet, ben 
Selânikliyim: Türkiye Sabetaycılıǧı üstüne makaleler (Κωνσταντινούπολη: Belge Yayınları, 1998), και 
Marc David Baer, «Revealing a Hidden Community: Ilgaz Zorlu and the Debate in Turkey over the 
Dönme / Sabbateans», Association of Turkish Studies Bulletin 23, no. 1 (Άνοιξη 1999): 68-75. Τα θέ-
ματα των Ντονμέ στην Τουρκία μετά το 1950 και στο Ισραήλ μετά το 1948 είναι πέρα από το αντικεί-
μενο αυτού του βιβλίου. 
103 Peter van der Veer, Imperial Encounters: Religion and Modernity in India and Britain (Princeton: 
Princeton University Press, 2001), 14-29. 
104 Talal Asad, Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam (Bal-
timore: Johns Hopkins University Press, 1993), 40-41. 
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νταστούμε πόσο εύκολα οι Τούρκοι έμεναν ικανοποιημένοι σε αυτά τα θέματα. Η 
εξωτερική συμμόρφωση σε μερικά καθήκοντα της δικής τους θρησκείας αντιστάθ-
μιζε απόλυτα την ιδιωτική άσκηση μιας άλλης θρησκείας».105 

Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα το Οθωμανικό κράτος εξαπέλυσε εκ-
στρατείες εξισλαμισμού στέλνοντας ευσεβείς ιεραποστόλους σε όλη την αυτοκρα-
τορία, για να ενισχύσουν τις πεποιθήσεις τόσο των ευλαβών όσο και των λιγότερο 
ευλαβών Μουσουλμάνων, και να προσηλυτίσουν αιρετικούς (Αλεβίτες, Βεδουί-
νους, Σιίτες, ιδιαίτερα στο ανατολικό μισό της αυτοκρατορίας) στην επίσημα α-
ποδεκτή εκδοχή του Ισλάμ, με τη διάδοση των επίσημων εκδόσεων του Κορανίου 
και άλλων θρησκευτικών κειμένων, με τον διορισμό θρησκευτικών δασκάλων σε 
νέα σχολεία και διοικητικά όργανα, με την οικοδόμηση Τζαμιών και την υποστή-
ριξη θρησκευτικών ιδρυμάτων και υποδομών, στις οποίες περιλαμβανόταν η κα-
τασκευή ενός σιδηροδρόμου για τη διευκόλυνση των προσκυνητών.106  

Έτσι, στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για πρώτη φορά, 
οι πεποιθήσεις και η εθνική ταυτότητα ενός ατόμου μπορούσαν να εξεταστούν 
από τους άλλους. Όσοι αποκαλύπτονταν με διπλή θρησκεία μπορούσαν εύκολα 
να στοχοποιηθούν για επανεξέταση, ή, ακόμη χειρότερα, για αποκλεισμό από το 
σώμα του έθνους.  

Ήταν τότε που οι Ντονμέ άρχισαν να θεωρούνται Εβραίοι: όχι από τον εαυτό 
τους, όχι από τους άλλους Εβραίους, αλλά από τους Μουσουλμάνους. 

 

                                                 
105 Sir James Porter, Observations on the Religion, Law, Government, and Manners of the Turks (Λονδί-
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Nation-States», στο The Invention of Religion: Rethinking Belief in Politics and History, επιμ. Derek 
Peterson και Darren Walhof (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2002), 122-23. Jens 
Hanssen, Fin de siècle Beirut: The Making of an Ottoman Provincial Capital (Νέα Υόρκη: Oxford 
University Press, 2005), 69-70. Eugene Rogan, Frontiers of the State in the Ottoman Empire: Transjor-
dan, 1850–1920 (Νέα Υόρκη: Cambridge University Press, 1999), 197-201, και Selim Deringil, «The 
Struggle Against Shi‘ism in Hamidian Iraq», Welt des Islams 30 (1990): 45-62. 


