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Oryantalizm 
Sempozyumunun Ard›ndan

Ahmet Ç›nar
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi

Kültürel ve Sosyal ‹fller Daire Baflkan›

‹stanbul’un arz›n merkezinde yer alan bir flehir oldu¤u iddias›yla yola
ç›kt›¤›m›zdan beri flehrimizin kültürel ve sosyal olarak merkeze otur-
mas› için çal›flmalar›m›z her düzeyde devam ediyor. Bu kapsamda dün-
ya gündemini etkileyen entelektüel tart›flmalar›n içinde yer almak ve ‹s-
tanbul’u bu tart›flmalar›n oda¤›na yerlefltirmek amac› ile çeflitli kültürel
ve bilimsel etkinlikler düzenliyoruz. 

Bize göre geçmiflte imparatorluklara baflkentlik yapm›fl bir flehre yak›flan
kültürel ortam›n oluflmas› dünyan›n dört bir yan›ndan gelen kültür ve
bilim adamlar›n›n flehirde kendilerini bulmas› ile mümkün olacakt›r. Bu
amaç dâhilinde dünyan›n ve ülkemizin önemli düflünürlerini bir araya
getirerek kendilerine fikirlerini tart›flabilecekleri entelektüel bir zemini
haz›rlamak gerekti¤inden hareketle çal›flmalar›m›za yön veriyoruz.

Oryantalizm üzerine yapt›¤› çal›flmalarla dünya düflünce hayat›na bü-
yük katk›lar sa¤lam›fl bir düflünür olan Edward Said’in fikirlerinin ülke-
mizde yeterince tan›nmad›¤› kanaatini tafl›yoruz. Onun ‘oryantalizm’
alan›ndaki çal›flmalar› sosyal düflünceye genifl aç›l›mlar kazand›rm›flt›r.
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Bu çal›flmas›yla yirminci yüzy›l›n sonlar›na damgas›n› vuran ve zihinler-
de önemli bir sorgulama ve de¤iflime vesile olan düflünürü ve onun dü-
flünsel anlamda büyük bir ç›¤›r açan çal›flmalar›n› bir kez daha tart›flma-
n›n çok önemli oldu¤u aç›kt›r. Zira medeniyetler aras› diyalog gibi
önemli mevzular›n gündemi oluflturdu¤u flu günlerde Said’in düflünsel
miras› önemli bir yol göstericidir.

Said’in Bat›’n›n Do¤u’ya bak›fl›n› temelli bir biçimde belirledi¤ini tespit
etti¤i çal›flmas› ‘Oryantalizm’ sosyal düflünceye genifl aç›l›mlar kazand›r-
m›flt›r. Said büyük bir disiplinin, entelektüel miras›n siyasal içerimleri-
ni irdeleyerek elefltirel bir biçimde incelemektedir. Onun çal›flmas› bü-
yük bir tart›flmay› bafllatm›fl ve akademik disiplinlerin veya daha genel
anlamda bilginin iktidarla ve egemenlikle olan iliflkisini daha aç›k hâle
getirmifltir.

Said’in söyledikleri ülkemizin de içinde yer ald›¤› Bat› d›fl› dünyan›n en-
telektüellerini kendi siyasi ve sosyal tarihlerinde büyük bir yolculu¤a da-
vet etmektedir. Fakat ne var ki Said’in söylediklerinin siyasal uzan›mlar›
üzerine düflünmek ihmal edildi¤i için oryantalizme bak›fl ve elefltirilerde
yerli bir durufl ve düflünüfl sergilenemedi ve Bat›’dan üretilmifl oryanta-
list elefltiriler gündemin a¤›rl›¤›n› oluflturdu. Oryantalizm alan›nda ulus-
lararas› düzeyde yaflanan tart›flmalar yeni bir bak›fl aç›s›yla irdelenip bu
ba¤lamda oluflturulacak politikalara bir arka plan oluflturulamad›. 

Di¤er taraftan onun kavramlar› ve meseleyi ele al›fl biçimi günümüzde s›k
s›k karfl›m›za ç›kan medeniyetler aras› iliflkilerin farkl› bir çözümlemesi
için de f›rsat sunmaktad›r. Zira oryantalizmin göstergeleri sadece entelek-
tüel alanla s›n›rlanamayacak kadar genifl bir yelpazededir. Bu yelpazenin
kanatlar› aras›nda mimari alan, sanat, edebiyat, müzik ve ilahiyat gibi çe-
flitli alanlar bulunmaktad›r. Düzenlenecek daha genifl çerçeveli etkinlik-
lerle oryantalist göstergeleri göz önüne getirebilmek ve bunlarla yüzlefle-
bilmek de sempozyum çerçevesinde yap›lacak çal›flmalardand›r.

Dünya siyasetinde yaflanan yeni geliflmeler, de¤iflen zihniyet ve kültür
söylemleri oryantalizm konusunu tekrar güncel bir mesele hâline getir-
mektedir. Oryantalist zeminin yeniden harekete geçti¤i günümüzde,

fierif Mardin
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yapmam›z gereken oryantalizmin zihinlerde b›rakt›¤› Do¤u imaj›n›n
fark›nda ve bilincinde olarak kendimizle yüzleflmek ve bast›¤›m›z zemi-
ni netlefltirmek olmal›d›r. Dolay›s›yla Said’in b›rakt›¤› miras› devam et-
tirip oryantalizmin daha derinlikli analizlerini yapabilmek, Türk ayd›n›-
na konu ile ilgili bak›fl aç›lar›n› tart›fl›p paylaflabilece¤i bir zemin olufl-
turmak ve entelektüel birikimimizi Do¤u-Bat› tart›flmas›nda önümüzü
açacak bir araca dönüfltürmek gerekmektedir. 

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi olarak entelektüel hayat›m›za katk› sa¤-
lamak maksad›yla çeflitli düzeylerde çal›flmalar yap›yoruz. Bu çerçeve-
de Edward Said an›s›na uluslararas› bir oryantalizm sempozyumu dü-
zenleyerek bu güncel ve önemli konunun de¤iflik yönleri ile ele al›n-
mas›n› sa¤lad›k. Sempozyumda, iki aç›l›fl konferans›n›n yan› s›ra iki
gün boyunca befl oturumda 11 Türk 11 yabanc› akademisyen bildiri
sundu. Ayr›ca meflhur oryantalistlerden Melling’in orijinal gravürlerin-
den oluflan bir sergi düzenlenerek çal›flman›n çok boyutlu olmas› sa¤-
land›. Üç gün boyunca gösterilen yo¤un ilgi düzenlenen sempozyumun
hedef kitlelerine ulaflt›¤›n› göstermesi aç›s›ndan tatmin ediciydi. Bu
ba¤lamda sempozyumun oryantalizmin yeniden tart›fl›lmas› hedefini
gerçeklefltirdi¤i aç›kt›r. 

Elinizdeki kitap sempozyumda sunulan bildirilerin, bildiri sahiplerin-
ce yeniden gözden geçirilerek haz›rlanmas›yla oluflmufltur. Bu kitap ile
sempozyumda elde edilen has›lan›n sürdürülmesi ve katk›lar›n art›r›l-
mas› hedeflenmektedir. Kat›l›m ve katk›lar›ndan dolay› çok de¤erli bi-
lim adamlar›na ve bu organizasyonun gerçekleflmesinde rol alanlara
teflekkür ediyoruz.

Oryantalizm Sempozyumunun Ard›ndan
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‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan oryantalizm üzerine düzenle-
nen bu konferansa davet edilmifl olmak benim için büyük bir onur. Bu-
gün sizlere Edward Said’in kültürel miras› hakk›ndaki görüfllerimi sun-
maya çal›flaca¤›m. Edward Said’in arka plan›n›n bir k›sm›n›, en az›ndan
kendisini Kahire’nin Maadi, ‹skenderiye mahallesine ba¤layan k›sm›n›
ve bizim gençli¤imizde M›s›r’da hâkim olan kozmopolit kültürü paylafl-
t›¤›m› söyleyebiliyor olmaktan k›vanç duyuyorum. 

Edward Said ad›n› en son duyuflum ilginç bir vesileyle oldu: Ankara’da
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde sosyoloji okutan olan bir arkada-
fl›m, ö¤rencilerinden birinin Edward Said’le ölümünden çok k›sa bir
süre önce görüfltü¤ünü söylemiflti. Bu görüflme Baltimore’daki Johns
Hopkins Üniversitesi Hastanesinde gerçekleflmiflti. Bu bayan ö¤renci
bir randevusu için bekleme odas›nda beklerken Said’i görmüfl ve yan›-
na giderek çal›flmalar›n› ne kadar takdir etti¤inden bahsetmifl. Büyük
ihtimalle Said çok fazla yaflamayaca¤›n› bildi¤i için ö¤renciye teflekkür

Edward Said, Oryantalizm ve ‹slam Çal›flmalar›

Prof. Dr. fierif Mardin
Sabanc› Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Edward Said, 
Oryantalizm ve ‹slam Çal›flmalar›



etmifl ve flöyle demifl: “Bundan sonra benim çal›flmalar›m› okuma, ken-
di kültürünü oku.”

“Kendi kültürün” ifadesinden Said’in ‹slam kültürünü kastetti¤ini tah-
min ediyorum, çünkü kendisinin oryantalizm hakk›ndaki çal›flmalar›-
n›n çerçevesini Bat›’n›n ‹slam kültürüne bak›fl› ve bu konudaki yan›lg›-
lar› oluflturuyordu. Said’in bir yanl›fl anlamay› ortaya ç›kararak bir ilk
ad›m att›¤›n›, bunun arkas›ndan gelecek ikinci bir ad›mla oryantalizmin
ön yarg›lar›ndan ar›nd›r›lm›fl bir flekilde ‹slam kültürünün çal›fl›lmas›n›
bekledi¤ini düflünebiliriz. Kendisi bu ikinci ad›m› hiç atmad›. ‹lk çal›fl-
mas›ndan sonra da H. A. R. Gibb gibi ‹slam konusunda çal›flan akade-
misyenleri elefltirdiyse de bu sefer onlara karfl› öncekinden daha yumu-
flak davran›yordu. Ne sebeple olursa olsun sonralar› edebiyat çal›flmaya
yöneldi ve postmodernist edebiyat elefltirisi diyebilece¤imiz alanda bir-
çok çal›flma yapt›.

Said’in sözlerinin arkas›nda muhtemelen neyin yatt›¤›n› sizlere 1950’li
y›llarda liseden mezun olmufl bir Türk talebesinin durumunu tasvir
ederek aç›klamaya çal›flay›m. Bat› fikir tarihi alan›na girmeye çal›flan bir
talebenin. O zamanlar liseler, ö¤rencilerini ciddi bir Bat› tarihi bilgisi,
bu kültürün kartezyen temelleri hakk›nda genel bir bilgi ve bu temelle-
rin yeni Türkiye Cumhuriyeti ile örtüfltü¤ü noktalar› görmeyi sa¤laya-
cak bir anlay›fl ile mezun ediyorlard›. Böyle bir ö¤rencinin, tahmin edi-
lebilece¤i ve bende de görüldü¤ü üzere Cumhuriyetçi düflüncenin kök-
leri denen fleyi bulmak için Bat›’ya bakmak fleklinde do¤al bir temayülü
olacakt›. Ama orada buldu¤u fleyler Bat›l› “kadim” düflünürler ile Fon-
tenelle aras›nda, Fontenelle ile kadim düflünürler aras›nda kapal› bir
muhavere; Montesquieu ile Aristo aras›nda ve Aristo ile Montesquieu
aras›nda bir diyalog; Eflatun ile Rönesans aras›nda ve Rönesans ile Efla-
tun aras›nda bir fikir al›flverifli; Hristiyanl›k tarihiyle ilgili olarak He-
gel’in fikirleri ve Hegel’le ilgili olarak Hristiyanl›k tarihinden baflka bir
fleyler olmayacakt›. Bütün bu kendi ekseni etaf›nda dönmeler de Bat›
kültürünün tedrici olarak sekülerleflmesi, kapitalizm ve sanayileflme ile
özetlenebilir. Baflka bir ifadeyle bu muhaverenin Bat› siyasi ve sosyal ta-
rihi çerçevesinde feodalizm ile modernite çerçevesinde gerçekleflti¤ini

fierif Mardin
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hat›rlarsak nisbeten az derinlikli bir spekülasyonlar dalgas› oldu¤unu
söyleyebiliriz. Günümüzde yay›mlanan akademik dergilerin içeri¤ine
bakt›¤›m›zda da görüyoruz ki fazla bir fley de¤iflmemifl. Hâlâ kadimler
ile modernler, modernler ile kadimler aras›ndaki fikir al›flverifli devam
edip gidiyor. Bu Bat›l› fikirler ve kavramlar birikimi, içine Bat›l› olma-
yan düflünürlerin s›zmas›na sadece s›n›rl› flekillerde izin veriyordu. ‹bn-
i Rüfld ve ‹bn-i Sina gibi düflünürlerin girmesine imkân sa¤layan belli
aç›kl›klar vard›, ama bu da bu düflünürler Eflatun ve Aristo ile muhave-
reye girdikleri için oluyordu. Müslüman düflünürlerin meflruiyeti bura-
ya kadard›. Egzotik olan için de baz› aç›kl›klar vard›: Konfüçyenizm,
Budizm ve Hinduizm gibi. Parantez içinde flunu da hat›rlatmak isterim
ki Hindulara Hinduizm’i do¤ru bir flekilde yaflaman›n nas›l olaca¤›n› ö¤-
retenler -tam anlam›yla Avrupal› olmasa da- Bat›l› iki düflünürdü; Ma-
dam Blavatski ve Albay Ledbetter.

Bu kapal› muhavere -Bat›’n›n kendi içindeki muhaveresi- özellikle Ro-
ma an›tlar›n›n, katedrallerin ve kültürün temel referanslar› olarak Bat›
dillerini teflvik eden akademilerin oldu¤u flehirlerde yaflamayanlar için
kolay ulafl›labilir bir özellikte de¤ildi. Bu ortamda di¤er kültürler, özel-
likle de ‹slam, çok k›s›tl› bir yer iflgal ediyordu. “Küçük Han›m”da fiark’›
gören Flaubert gibi insanlarda neden oldu¤u tek tarafl›l›¤›n yan› s›ra or-
tada bir de Bat›l› söylemin tek tarafl›l›¤› olgusunun var oldu¤unu Said’in
fark etti¤ini tahmin ediyorum. Ö¤rencilerden istedi¤i fley ‹slam medeni-
yetinin ayr›nt›l› olarak ve daha önce incelenmemifl yönleriyle çal›fl›lma-
s›yd›. Bat› fikir tarihinin hâlâ Descartes, Rousseau, Montesquieu, Hegel
ve Marx’tan Michael Taylor’a kadar uzanan bir çizgiye dayan›yor olma-
s› gibi temelde ‹slam’›n entellektüel temelleri etraf›nda yap›land›r›lm›fl
bir muhavereye sahip de¤iliz bugün. Bu büyük bir aç›k ve en iyi  ‹slam
uzmanlar› taraf›ndan bile doldurulabilmifl de¤il. Bu bilginin Bat›l› uz-
manlar aras›nda geliflti¤ine dikkatinizi çekerim. Önceden de belirtti¤im
bir noktay› tekrar etmem gerekirse bu bilginin Said’in gösterdi¤i kadar
ön yarg›l› oldu¤unu  düflünmüyorum.

Daha fazla ilgiyi hak etti¤ini düflündü¤üm bir nokta daha var: Müslü-
manlar, Bat›’da yukar›da tasvir etmeye çal›flt›¤›m flekilde kadimler ile

Edward Said, Oryantalizm ve ‹slam Çal›flmalar›

11



modernler ve modernler ile kadimler aras›ndaki gerçeklefltirilen muha-
vereye benzer bir fley üretemediler. Bu baflar›s›zl›¤›n iki sebebi var. Bi-
rincisi, Cemaleddin el-Afgani gibi kiflilerin, ‹slam’›n özünde Bat›’dakine
benzer bir kültür üretmeye kadir olmad›¤› suçlamalar› karfl›s›nda tak›n-
d›klar› savunmac› tav›r. Birincisinden daha da önemli olan ikinci bir se-
bep ise Müslüman düflünürlerin kendi kültürlerini çal›flmak için Bat›l›
söylemin epistemolojik temellerinden baz›lar›n› benimsemifl olmalar›.
Bu karmafl›k durumu bir düzene sokmam›z gerekirse bu baflar›s›zl›¤›n
‹slam kültüründe üç farkl› seviyeye bak›larak düzeltilebilece¤ini söyle-
yebiliriz. Birinci seviye ontoloji, ikinci seviye ‹slami bilgi birikiminin ifl-
lenmesi, üçüncü seviye de modernleflme sürecinde ‹slam’›n Bat› ile kar-
fl›laflmas›d›r. Müslümanlar›n bu konudaki çabalar›, gereken entelektüel
ve felsefi derinli¤i ancak yeni yeni yans›tmaya bafllam›flt›r. Recep fien-
türk’ün çal›flmalar› gibi çal›flmalar ‹slami söylemin kendine has özellik-
lerinin çal›fl›labilece¤i bir taslak oluflturmaya bafll›yor.

Bir baflka seviyede ise her fleyden önce Mevdudi, Seyyid Kutub ve flim-
di her zamankinden de fazla olarak fiükri Mustafa gibi kiflilerin aç›kça
ideolojik olan katk›lar›ndan kendimizi kurtarmam›z gerek. Ne yaz›k ki
siyasi olanla felsefi olan›n birbirine kar›flmas› birçok flekilde devam ede-
gelen bir olgu. fiu hâlde önümüzde savunmac› bir duruflun, yabanc› bir
epistemolojinin ve siyasi bir ideolojinin karfl›l›kl› olarak birbirine s›zd›-
¤› bir alan var. Bu durufllar› birbirinden ay›rmak, günümüzdeki süper
güçler savafl› ve -uluslararas› iliflkilerden ba¤›ms›z olmayan- ‹slam’›n ye-
niden güçlenifli ortam›nda neredeyse imkâns›z bir ifl. Türklerin, para-
doksal bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mecburi yar› kartezyen
veya sahte kartezyen e¤itim ortam›ndan dolay› Bat› modernleflmesiyle
olan karfl›laflmalar›nda ‹slam kültürüne di¤er kat›l›mc›lardan “daha saf”
bir bak›fl gelifltirebileceklerini düflünüyorum. Hüsnükuruntu kartezyen-
cili¤in analitik yetilerine yapt›¤› etki sonucu modern Türk düflünürler
Bat›l› söylemin kapal› do¤as›n› daha iyi anlayabilecek ve son hâlini al-
m›fl olmasa da yavafl yavafl flekillenmeye bafllayan bir ‹slam hermenöti-
¤inin bafllang›c›n› teflvik edebilecek durumdalar. Eminim Edward Said
böyle bir geliflmeyi onaylayanlar›n bafl›nda gelirdi. Umar›m bu konfe-
rans esnas›nda gerçekleflecek tart›flmalarda bu konuyu da ele al›rs›n›z.
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Bu önemli sempozyumda aç›l›fl konferans›n›n bana önerilmifl olmas›n-
dan çok büyük fleref duydum. Mademki burada, Asya’n›n bat› ucunda,
Avrupa’ya dâhil olmak için oryantalizmin alt›n› kaz›maya çal›flan bu ül-
kede, uzun bir süre Avrupa’n›n güçlü bir Do¤u’ya geçifl kap›s› olmufl bu
flehirde oryantalizmin miras›n› yeniden ele al›yoruz, 1974 y›l›nda Or-
yantalizm (1978) kitab› ortaya ç›kmadan önce Edward W. Said kendisi-
ni Oryantalizm’e götürecek olan düflünceler hakk›nda düflünüyor ve on-
lar› topluyorken onunla karfl›laflmam›n benim için ayr›cal›k oldu¤unu
hat›rlamam gerekiyor. Kitap hakk›nda, ona gerçekten bitmifl bir ürün
olarak yaklaflanlardan baz› yönleriyle farkl› hislerim vard›.

Bu konferansa gelmeden önce yapt›¤›m gibi 2006’da Oryantalizm’e yeni-
den bakt›¤›mda, kitab›n kifliselli¤inden dolay› çarp›ld›m. Kitap öyle ge-
nel bir belge hâline geldi ve tüm dünyada o kadar çok insana ilham kay-
na¤› oldu ki onu ayn› zamanda kiflisel bir kitap olarak da düflünmeliyiz.

Otuz Y›l Sonra ‹stanbul’da Oryantalizmi Okumak

Prof. Dr. Gayatri Chakravorty Spivak
Columbia Üniversitesi Karfl›laflt›rmal› Edebiyat Bölümü

Otuz Y›l Sonra ‹stanbul’da
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Elefltirmenler, Said’in sürgünde etik bir dürtü buldu¤una dikkat ettiler.
Out of Place (Yersiz Yurtsuz) bize arka plan› sa¤lar (Said, 1999: 25-26).
Oryantalizm’de Said, bunu flöyle ortaya koyar: 

Gramsci The Prison Notebooks’ta (Hapishane Defterleri) flunlar› söyler: “Elefltirel ol-
gunlaflman›n bafllang›ç noktas›, birinin gerçekte ne oldu¤udur... Bu çal›flmadaki
yat›r›m›n ço¤u, iki Britanya kolonisinde büyümüfl bir çocuk olarak bir “Do¤ulu”
olmam konusundaki fark›ndal›¤›mdan kaynaklan›r. Bu iki kolonideki (Filistin ve
M›s›r) ve Birleflik Devletler’deki bütün e¤itimim, Bat›l› olmufltu ve yine de bu de-
rin erken fark›ndal›k devam ediyordu. Birçok aç›dan benim Oryantalizm çal›fl-
mam, hâkimiyeti tüm Do¤ulular›n hayatlar›nda çok güçlü olmufl olan kültürün be-
nim, Do¤ulu özne,  üzerimdeki izlerin bir dökümünü yapmaya yönelik bir giriflim-

di. Bu, ‹slami Do¤u’nun benim için dikkat merkezi olmas›n›n nedenidir”.

Bu, derin anlamda Said için kiflisel bir belgedir. fiunu hat›rlamam›z› is-
terim: Said, kendisi, kitab›n kiflisel bir durumdan ortaya ç›kt›¤› konu-
sunda güçlü bir fark›ndal›¤a sahipti. E¤er bunun izini göz ard› edersek
ve onu bir evrensel olarak uygulanabilir genellemeler demetine dönüfl-
türürsek kitaba bir haks›zl›k etmifl oluruz. Bu, bir insan ömrü ba¤lam›n-
da henüz genç bir adam›n kitab›d›r. Bu, infla edilmifl olan bir kefliften
ortaya ç›kan bir kitapt›r ve kendi içinde bu tür bir keflfin sahip oldu¤u
türden bir güce sahiptir. Bu, sadece kolayca mirasa dönüflebilecek bir
flekilde ötekiler ve ötekileri yönlendirmekle ilgili bir kitap de¤ildir. Sa-
id’in sonraki metinleri ve daha önceki kitab› okur için yaz›lm›flt›, bu ise
kendisi için kendini politik bir yazara dönüfltürmek için yaz›lm›flt›.
Onun bu eseri Nehru Jawaharlal’in (1946) Discovery of India (Hindis-
tan’›n Keflfi) ve Frantz Fanon’un (2004) Wretched of the Earth (Yeryüzü-
nün Lanetlileri) adl› kitaplar›nda oldu¤u gibi bir adam›n asl›n›, hayat›-
n›n co¤rafi hudutlar›n› keflfetmesini göstermeye dönük, derin bir flekil-
de iflaretlenmifl bir kitap olarak ele al›nmal›d›r. Bu, sadece akademik bir
kitap de¤ildir -‹nsanlar onu yeterince akademik olmamakla suçlam›fllar-
d›r, baflka bir deyiflle onu nas›l okuyacaklar›n› bilememifllerdir.- Yak›n-
larda Robert Irwin (2006), böylesi bilgiyi “tehlikeli” diye adland›rm›fl-
t›r. Bunu söylemek için Oryantalizm’in, geliflmifl sivil bir toplumda en-
tegre olmufl bir flekilde yaflamas›na ra¤men geri dönmeye muktedir ola-
maman›n ac›s›n› hisseden biri taraf›ndan yaz›ld›¤› olgusunu göz ard› et-
meniz gerekir. Bu durum, çözümsüz çeliflki (double bind) Oryantalizm’i
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mükemmel kitaplar ak›nt›s›n›n ötesine, içten gelen bir kaynaman›n
yans›mas›na dönüfltürmüfltür. Oryantalizm’i genel bir konuma yerlefltir-
mek istedi¤imizde bu izi göz ard› edersek bitmez tükenmez bir flekilde
hata buluruz ve öz elefltiriyi içeren sa¤lam bir dayanak noktas›ndan her-
hangi bir direnç düflüncesi olmaks›z›n önemsiz kan›tlar toplar›z. Said’in
kendisi, kitab›n›n sonunda bizi bu e¤ilime karfl› uyar›r.

Edward W. Said’in son y›llar›n›n en büyük baflar›lar›ndan biri, Arjantin-
li-‹srailli müzisyen Daniel Barenboim ile birlikte 1998 y›l›nda kurduk-
lar› Arap-‹srail gençlik orkestras›yd›. Bay Barenboim’in aç›klad›¤› gibi: 

“Projemizin ad›n› gerçekten baflka kültürlerle ilgilenen ilk Almanlardan biri olan
Goethe’nin bir fliirinden (Do¤u Bat› Divan›) ald›k. O, ilk defa, bir Alman askeri ‹s-
panya’n›n kampanyalar›ndan birinde savaflt›ktan sonra dönüflte ona göstermek
için Kur’an’›n bir sayfas›n› getirdi¤inde ‹slam’› keflfetmiflti. Coflkusu o kadar bü-
yüktü ki altm›fl›nda Arapça ö¤renmeye bafllad›. Daha sonra büyük Fars flairi Haf›z’›
keflfetti ve bu, onun yaklafl›k olarak iki yüz y›l önce 1819’da ilk defa bas›lan ve öte-
ki fikriyle ilgilenen fliir derlemesinin, Do¤u Bat› Divan›, ilham kayna¤›yd›; yeterin-
ce ilginç bir flekilde, ayn› zamanda Beethoven, meflhur kardefllik vasiyetnamesi do-
kuzuncu senfonisi üzerinde çal›fl›yordu. Goethe’nin fliiri, daha sonra Arap ve ‹sra-
illi müzisyenleri bir araya getirme deneyimimizin ard›ndaki düflüncenin simgesi

oldu.” (Barenboim, 2006)

Yine de büyük Alman flair Goethe’nin meflhur Farisi flair Haf›z’a yönelik
oryantalist olarak adland›r›labilecek bir dürtü ile yazd›¤› ileri sürülegel-
mifltir. Benim ileri sürdü¤üm fley fludur: Said, ‹srail’in Filistin’e haks›z
muamelesine karfl› ateflli muhalif bir kiflilikle yetiflti¤i için ayn› zaman-
da oryantalizmi besleyen en iyi gelenekle kendini özdefllefltirdi. Buna ek
olarak; birincisi, oryantalizm hakk›ndaki tezin belirli bir mekâna ve bir
öz-keflif an›na ba¤l› oldu¤unu ve ikincisi sonuçta onun bazen oryanta-
listlerin en iyisinden ay›rd edilemez oldu¤unu ileri süregeldim.

fiimdi yazar›n ölümünden sonra yay›mlanm›fl kitaptan -Humanism and
Democratic Criticism (Hümanizm ve Demokratik Elefltiri)- bir bölüm ak-
tarmak istiyorum. Burada Edward Said, Amerikan hümanizmi içinde
Amerikal› bir hümanist gibi yazmaktad›r: “Onun flüphesiz özel, indirge-
nemez bir flekilde bireysel özüne ra¤men genel Amerikan deneyimi,
tüm ötekiler gibi ayn› dünyevi ba¤lam› paylafl›r.” (Said, 2004) Buradaki
anahtar kavram “dünyevi”dir.
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“Dünyevi”. kavram›, gerçek tarihsel dünyay› veya teoride bile hiçbirimizin asl›nda
hiçbir zaman ay›rt edilemeyece¤i durumlar› imlemek için benim de daima kullan-
d›¤›m bir fikirdir. Oldukça empatik bir flekilde Oryantalizm kitab›mda benzer bir
konular demetini yapt›¤›m› an›ms›yorum... Ba¤lam›n›n ve tarihsel gerçekli¤inin
ola¤an seyrinde onun için mevcut olan fley aç›s›ndan Amerikan hümanizmi, zaten
bir sivil birlikte-varolufl durumudur ve Birleflik Devletler memur s›n›f› hümaniz-
mince yay›lan egemen dünya görüflü -özellikle Amerika d›fl›ndaki dünyay› ele al›-
fl›nda- biraz daha az inatç› ve seküler bir entelektüel direnç ortaya koyar.” (Said,

2004: 48, 49)

Said için anahtar bir kavram olan “dünyevi” kelimesi üzerinde birazc›k
dural›m. “Seküler” de Said için anahtar bir kelimedir. Ve bir yere kadar
bu kelimelerin birbirinin yerine kullan›labilir olduklar›n› düflünüyo-
rum. Kendi derin arka plan›ndan -Gramsci’nin ona derin düflünmek
için ö¤retti¤i izler dökümü- o, -e¤er Hristiyan anlat›s›ndan kopar›lacak
olursa-     sekülerin “ed-din” ve “ed-dunya” aras›ndaki iliflki hakk›nda
düflünmek zorunda oldu¤u yollu bir hisse sahipti. Ve “dunya”, dünya-
d›r-dünyevi. Benim kendi gelene¤imde de Hristiyan kilisesi tarihinde
seculum-imperium-ecclesia (seküler-imparatorluk-kilise) iliflkisinden
bize verilmifl olan seküler kelimesinden ziyade dünyevi  kelimesine yö-
neliriz. Dolay›s›yla Said’in ›srarla seküler için efl anlaml› bir kavram ola-
rak bize sundu¤u dünyevi kelimesinin muhtemelen -sizin Türkiyeli
okuyucular olarak- benden daha iyi çözece¤iniz bu belirli anlat›y› tafl›-
d›¤›n› düflünüyorum. 

“Seküler elefltiri, yerel ve dünyevi olan durumu ele al›r... E¤er bir kelime kullana-
cak olsayd›m (bir de¤ifltirme olarak de¤il empatik olarak) bu kelime muhalif olur-

du.” (Said, 1983: 26,29.)

Ürkütücü buldu¤um fley Said’in, bu dünyevili¤i Amerikan hümaniz-
minde bulmas›d›r. Asl›nda o, Amerika ortam›nda büyülü bir çemberde
bulunuyordu: The Nation, Vanity Fair, Critical Inquiry, Raritan Review,
Harvard Press, Pantheon, Knopf gibi yay›n organlar›nda yaz›lar›n› ya-
y›mlad› ve Birleflik Devletler do¤u sahilinde Lionel Trilling’den Noam
Chomsky’ye uzanan entelektüellerle birlikte rahatt›. Fakat bende bir-
fleyler, bu az›nl›¤›n önemli ve etkili bir dünyevi direnci temsil etti¤i ko-
nusunda mukavemet gösteriyor. Hatta onlar›n, istemeden veya kas›ts›z
bir flekilde mukavemet ettikleri fleyi paylaflt›klar›n› düflünüyorum. Özel-
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likle Said’in ölümünden sonraki dönemde -fakat öncesinde de- Ameri-
kan hümanizmine olan itimad›n› paylaflm›yorum.  

Bugünkü düflüncemiz ve dünyam›z için Said’in ola¤anüstü önemini göz
önüne ald›¤›m›zda, onun kendisinin kiflisel serüvenini ›srarl› bir flekil-
de yaz›lar›nda belirtti¤ini hesaba katmam›z gerekmektedir. E¤er onu er-
demi ve misyonuna uygun bir biçimde de¤erlendireceksek bu durumu
baflka yere koymal›y›z. Zira bu durumda bekledi¤iniz deste¤i Amerikan
hümanizminden alamazs›n›z. E¤er bu yola girmiflseniz ilgilenmeniz ge-
reken yer Avrupa’d›r. Avrupa’n›n hümanist veya baflka türlü tutumlar›-
n›n tarihinin, Said’in bir geçifl olarak seçti¤i Amerikan hümanizminden
oldukça farkl› oldu¤unda ›srarc›y›m. Buna sonra dönece¤im.

Oryantalizm’in tutkulu genç bir adam›n dünyas› ve tarihinin ifflaat› yo-
luyla kiflisel bir aç›klamay› temsil eden bir kitab› olarak okunmas› ge-
rekti¤ini öne sürüyorum. Asya’dan Avrupa’ya geçmeye çal›flt›¤›n›zda o,
sizin için nas›l bir mirasa sahip olabilir? Sanki bu ›rksal profil ç›karmay-
m›fl gibi Avrupa ve ABD’nin oryantalizmi uygulad›klar›n› söylemek
bundan böyle baflka zamanlardaki gibi hiçbir zaman yeterli de¤ildir. Hâ-
lâ Hindistan pasaportuyla seyahat eden ve Amerikan hümanizmine çok
az itimat eden benim gibi bir Asyal› için Asya’n›n bu ola¤anüstü bat›
ucunun kayb› çözümsüz çeliflkidir. Zira ayn› zamanda nereden konufl-
tu¤umuzu da düflünmelisiniz. 

Oryantalizm, tutkulu bir kitapt›r. Buradaki baz›lar›n›n reddetti¤i Orhan
Pamuk, benim bir arkadafl›md›r. Ayflegül Baykan ve Meyda Ye¤eno¤lu
gibi çok eski Türk feminist arkadafllar›m vard›r. Do¤ufl Üniversitesine
yapt›¤›m ziyaretimde burada arkadafll›klar kurdum. Bu kad›n ve erkek-
ler için asl›nda Edward Said ve benim için oldu¤u gibi do¤ululaflt›r›lan
mekânda ikamet etmek ve oryantalizmi yerden yere vurmak görece so-
runlu bir fley de¤ildir. Sadece görece. E¤er Edward W. Said’in yaflam› ve
esenli¤inin tehlikeye at›ld›¤› ve kariyerinin bir sonucu olarak tehdit edil-
di¤i birçok yolun çok iyi bilinen ayr›nt›lar›n› yeniden saymakla bafllasay-
d›m onun k›r›lganl›¤›n› ve incinebilirli¤ini görecektik. Fakat yine de or-
yantalizmi içerden -kiflisel bir keflfin zorlamas›yla- elefltirmenin riskleri,
bu odada bulunanlara de¤il fakat gerçek mirasç›lara, [Avrupa’daki] fakir
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Türk göçmenlere bir vasiyet b›rak›r. O, zorunlu ekonomik bir göçte de-
¤il zorunlu siyasi bir sürgünde yaz›lan bir kitapt›r. O, kararl› bir flekilde
milliyetçili¤e karfl› bir kitapt›r. Gerçek varisler, siyasetin genç Edward
Said’e hissettirdi¤i zorunlu sürgün hissini ekonomik koflullar›n kendile-
rine yaflatt›¤› metropoldeki fakir Türk göçmenlerdir. Onlar, bir flaheser
üretemezler fakat oryantalizmin s›rr› onlar için bilinmez de¤ildir.

Geçen y›l burada bulundu¤umda Almanya için burs kazanm›fl, hevesli
iki kolej ö¤rencisi kad›n bana refakat etti. Onlara, oradaki genifl alt-s›-
n›f Türk toplulu¤unu sordum. Bana bu topluluklara yaklaflmamalar› ko-
nusunda onlara tekrar tekrar ö¤üt verildi¤ini söylediler. Bu k›zlar›n bir
teyzesi olarak pratik sa¤duyum bu ö¤üdü anlad›. Göçmen topluluklar›,
terörü himaye ederler, de¤il mi? Sadece k›zlar›m›z› koruyoruz. Yine de
bu pratik bölünme, ayn› zamanda Oryantalizm elefltirisinin geliflebilece-
¤i mekân ve günlük hayattaki s›n›f/toplumsal cinsiyet ayr›mlar› aras›n-
daki mesafeyi belirtir. Edward Said’in elefltirilmez kahramansal sayg›ya
de¤er bir ruh hâlinde oldu¤u ileri sürüldü¤ü için kitab›n basit bir anti-
Bat›l› milliyetçili¤e teflvik olmad›¤›n›n, gerçek bir hâletiruhiyeden kay-
nakland›¤›n›n fark›na varmam›z gerekir. 

Öyle güvenilmez bir zemine bas›yorum ki iddiadaki ›srar›m› baflka bir
flekilde tekrarlama ihtiyac› hissediyorum: Bildi¤imiz nesneyi bizim bil-
gimizle infla etti¤imiz fleklindeki genel epistemolojik hususu sorgulam›-
yor de¤ilim. Biz de, insanlar olarak, bizim için di¤er bir f›rsat taraf›ndan
bir araya getiriliriz. Bizim için olan di¤er f›rsat meydana gelen bir fley-
dir. Biz dile sahibiz ve bu etik bir f›rsatt›r. Yine de ötekini bir bilgi nes-
nesi olarak görmek veya infla etmek yapt›¤›m›z bir fleydir ve o daima bir
iktidar alan›na sahiptir. Siyasi bir alan. Onu isteyip istemememizden ba-
¤›ms›z olarak bu etik bir f›rsatt›r. Bunun insan oldu¤umuz için sahip ol-
du¤umuz di¤er bir f›rsat oldu¤unu da söylemifltim. Elbette bunun, siya-
si ve epistemolojik alan aç›s›ndan ayr›flt›r›lmas› gerekir -infla edilirken
bir bilgi nesnesi olarak ötekini infla etme alan›m›z.- Fakat bu ikisine bir-
likte katlanamay›z. 

Daha sonra Said’in maceras›n› bafllatan fley, Fanon gibi bir öteki olarak in-
fla edildi¤inin dehfletle fark›na varmas› ve bunun arkas›nda siyasi bir ajan-
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dan›n varl›¤›n› görmesi oldu. Burada Fanon’un Frans›z ordusunca bir
Frans›z centilmeni olarak de¤erlendirilmedi¤i hakikatini ve ondan kaçan
küçük k›z›n “Anne, bak zenci” sözünü hat›rlayal›m. O, öteki oldu¤unu
farketti. Onlar›n serüvenleri -Said’i sadece genel bir “biz ve onlar”c› oryan-
talizm karfl›t› peygamberi olarak ve Fanon’u genel bir Afrika devrimi pey-
gamberi olarak ele ald›¤›m›zda de¤il- her zaman bize çok fley ö¤retebilir.  

Said için Oryantalizm, çal›flmas›nda edebiyat elefltirisi disiplini tarihinde-
ki önemli bir andan da daha önemli bir an olarak kald›. Oryantalizm’den
önce yazd›¤› Beginnings (Bafllang›çlar) isimli kitap büyük bir kuramsal
metindir (Said, 1975). Oryantalizm, bu ana ak›nt›y› bölmesine ra¤men
güçlendirdi. Oryantalizm hiçbir zaman sadece “biz ve onlar”c›l›k içerme-
mesine ra¤men bu durum onun baz› metinlerinde -örne¤in ço¤u ‹ngiliz-
ce ve Arapça dergi ve gazetelerindeki müdahaleci gazetecili¤in daimi
ak›nt›s›na dâhil yaz›lar›- di¤erlerinden güçlü bir flekilde aç›kt›r. Edebiyat
elefltirisi dünyay› daima dikkate alarak seküler elefltiri görevini basit bir
ötekini iflaret etmeden daha genifl bir flekilde yerine getirdi.

‹leri sürdü¤üm fleyin flu oldu¤unu san›yorum: Oryantalizm’i ba¤lam›na
oturtmal›y›z ve Said’in miras›n› seküler elefltiri ve demokratik hümaniz-
me vurgu yapmas› gereken bütüncül yörüngesinden yola ç›karak hesap-
lamal›y›z. Benim entelektüel üslubum, onun çal›flmas›ndaki seküler
elefltiri ögesine daha çok yöneldi¤i için onun üzerinde duraca¤›m.

Frantz Fanon’un, özgür Cezayir’in do¤uflunu görme flans› olmad› ki
böylece daha karmafl›k bir yörünge çizsin. O otuz alt›s›nda öldü. Geri-
de b›rakt›¤› çal›flma, bazen ötekileri kendi imgesinden görür, sömürge-
lefltirilmifl olanlar› düzenli bir flekilde sömürge karfl›t›ym›fl gibi genellefl-
tirdi. Gerçek sorun fludur: Sömürgelefltirilmifl olan genelde, sömürgelefl-
tirene direnmez. Böylesi deklarasyonlar yoluyla zay›f bir bütünlük olufl-
turmak, hiçbir tarihsel teminat vermez. Güney Afrika veya ‹srail’de ya-
flant›lanan fliddetli ›rk ayr›mc›l›¤› (apartheid), tahribi genellikle iyi giz-
lenmifl ve düzensiz bir flekilde püsküren baflar›l› bölgesel emperyaliz-
min temel özelli¤i de¤ildir. Bir Fanon’u okudu¤umuzda, elefltirmeksizin
okumak yerine onu bir emperyalizm s›n›fland›rmas› içinde ba¤lama ve
çat›flma sahnesine yerlefltirmeliyiz. Bu, ona sayg› göstermektir. Benzer
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flekilde e¤er Edward Said’i sadece antioryantalist milliyetçili¤in sorgula-
mayan savunucusu olarak düflünürsek onu bir nesne olarak infla ediyor
olaca¤›z ve orada siyasi bir gündem olur. Said, Fanon veya Nehru’nun
bu tutku anlar›nda keflfettikleri, asl›nda onlar›n kendilerinin siyasi bir
gündem ile infla edilmifl olduklar›d›r. Bu gündeme ifltirak etmeyelim. 

Daha önce Said’in Amerikan hümanizmine ve ondan ç›kacak özgürlefl-
me ihtimaline itimad› konusunda bir anl›k duraksam›flt›m.

Bugün Türkiye gibi bir yerde gündem, Amerikan çeflidinden oldukça
farkl› olan Avrupa hümanizmi içinde amil bir yer kazanmakt›r. Bu hü-
manizmin kendini nas›l de¤erlendirdi¤inin güçlü bir genel ve belki bul-
gusal tasviri, Avrupa Anayasas› Antlaflmas› metninden ç›karsanabilir.
Bu belge ayn› zamanda bir cinsiyet-eflitli¤i iddias› da bar›nd›r›r: 

“Birlik, insan onuru, özgürlük, demokrasi, eflitlik, hukukun üstünlü¤ü ve insanla-
r›n az›nl›klara ait olma haklar› da dâhil insan haklar›na sayg› de¤erleri üzerine te-
sis edilmifltir. Bu de¤erler ço¤ulculuk, ayr›mc›l›k-olmamas›, hoflgörü, adalet, daya-
n›flma ve kad›n ve erkek aras›ndaki eflitli¤in hâkim oldu¤u üye devletler için or-

takt›r (The European Union Constitution).?

Türkiye’nin Avrupa’dan, asl›nda bazen girifli hak etmeyecek kadar fark-
l› gibi alg›lanmas›na bir zemin haz›rlayan da Avrupa’n›n bu hümanist
gelene¤idir. Tümüyle bir Türk zümresi olan okuyucular›n Said’in mira-
s›n› bugün görmesi gereken bak›fl aç›s› iflte bu ayr›l›fl noktas›d›r. Said’in
oryantalizm elefltirisi, Amerikan hümanizminden gelir. Öyleyse Avrupa
hümanizmi içinde, hiçbir flekilde monolitik olmayan Türk karfl›-oryan-
talizmini konumland›rmak için ne tür epistemik çal›flma ve de¤ifliklik,
siyasi tersine çevirme ve yer de¤ifltirmeler yap›lmal›d›r?  

Günümüzde Avro-Hristiyan günah ç›karma kültürüne göre tarihi ilga
eden özür ve kabul düflüncesi genelleflmifltir. Bundan dolay› ortada,
özürler yoluyla tarihi telafi etmek, hukuksal bir dava olarak kodlamak-
la geçmiflteki olay› tarafs›zlaflt›rmak amac›yla Türkiye’yi bir günah ç›-
karma kültürü içinde yeniden yaratmak yollu talepler -Ermenistan,
Kürtler- vard›r. Benim fikrim; böylesi günah ç›karmalar ve böyle hu-
kuksal tasdikler faydal› olabilir fakat asla “çözüm” sunmazlar. 2006
sonbahar›nda Nobel kazanan Afrikal› yazar ve aktivist Wole Soyin-
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ka’n›n Bill Clinton ve Tony Blair’in köle ticaretinden dolay› Afrika’dan
özür dilemeleri gerekti¤i hakk›nda konuflurken dinledim. Bask› ve soy-
k›r›m suçu, bunun gibi Austinyen edimsel bir (dilde) günah ç›karma ve
özür yoluyla kelimelerle ortadan kalkabilir mi? Bu durumda adalet, hu-
kuk taraf›ndan tamamen sa¤lanabilir mi? Bununla birlikte resmî inkâr
nas›l cezaland›r›lmal›d›r?

Bu gibi olgular da ötekinin öteki olarak siyasi bir gündem içerisinde in-
fla edilmiflli¤inin örnekleridir. Bu, Oryantalizm’in tam hikâyesi de¤ildir.
Asl›nda bu, kesinlikle tarihsel sorunlar›ndan kendini aklamak için Av-
rupa’ya müsaade eden günah ç›karma kültürü içinde, sizden bir Avrupa
türevi olarak yaratmak yoluyla sizi flarkl›laflt›rmak için bir arzunun ye-
rinin de¤ifltirilmesidir. fiakac›ktan sadece yar›s›n› soruyorum: Öyleyse
Haçl› Seferleri için özür dileyebilir misiniz? Böyle bir özürle herhangi
bir fley ödenmifl olur mu? Muhtemelen bu soruyu sormak için çok er-
ken. Çünkü Haçl› Seferlerinin alt›nda yatan ön-varsay›mlar ortadan
kalkm›fl de¤ildir. Onlar, oryantalizmi o zamana dayand›rd›lar ve ondan
daha uzun sürdürecekler. Asl›nda oryantalizmi yeniden kodlamaya yö-
nelik ça¤dafl çabalar, bunu dikkate almal›d›r. Haçl› Seferleri, Müslüman-
lar Avrupa kara parças›na bugün Türkiye’nin bar›flç›l bir flekilde girme-
ye çal›flt›¤› güneydo¤unun z›dd› yönden güneybat› köflesinden girmeye
çal›flt›klar› için bafllad›. Haçl› Seferleri Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ku-
rulmas›yla sona erdi. “Müslümanlar Avrupal› olamazlar.” cümlesinin
(“Avrupal›lar Müslüman olamazlar.” cümlesi de¤il) uzun bir soykütü¤ü
vard›r. Milyonlarca Avrupal› Müslüman vard›r fakat bu hiçbir de¤ifliklik
yaratmamaktad›r. Haçl› seferlerinin etkisi hâlâ silinmemifltir. Avru-
pa’n›n büyük Müslüman tarihi, flimdi en iyi flekliyle baflka zamanda ya-
flayan Avrupal›lar olarak yeniden kodlan›yor. Müslüman Avrupal›lar,
Avrupal› Müslümanlar de¤il. Osmanl›lar ve Mo¤ollar, dinî bir miras› ele
alma biçimlerindeki yolda Asya’n›n geri kalan› için çok farkl› yollarla bir
örnek olagelmifltir. Fakat bu flimdi yap›s›zlaflt›r›l›yor ve tarihsizlefltirili-
yor ki böylece siz, ‘Müslüman’ denen belirli büyük bir kelime içinde ge-
nellefltirilebilesiniz. “Müslümanlar Avrupal› olamazlar.” fleklindeki mo-
nolitik fleytanlaflt›rma türü bir genellik içinde tan›mlan›yorsunuz. 
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Daha sonraki bir geliflme de eski seküler görüflün baflar›s›z oldu¤unu bi-
ze söyler gibi görünen ‹slam’d›r. Baz› sömürgeci özneler s›n›fsal konum-
lar›ndan dolay› tamamen kabul etseler de on sekizinci yüzy›l Avrupa se-
külerizminin kilise ile devletin ayr›lmas› ve kamusal ile özel aras›ndaki
ayr›ma dayanan sözde miras›n› ›rk merkezli, s›n›f merkezli ve cinsiyet
merkezli bir görüfl türü olarak kararl› bir flekilde reddedenler de mev-
cuttur. Edward Said ve ben bu gruba aitiz. Bununla birlikte Said’in se-
külerle ilgili görüflü bize, yeniden bir düflünme flans›n› verir. Reddetme
de¤il yeniden düflünme.

Sekülerizmi, “dünyevi” kavram› perspektifinden yeniden düflünmeliyiz.
Bu, seculumdan ziyade duniya ile ilgili bir kelimedir. ‹nsan›n aflk›n ola-
na yönelik güdüsüyle birlikte seküleri çözümsüz çeliflki olarak yeniden
düflünmeliyiz. Çözümsüz çeliflki nedir? Terim, antropolog Gregory Ba-
teson taraf›ndan icat edildi ve -kabaca özetlersek- çeliflkili talimatlar al-
mak anlam›na gelir; ayn› zamanda hem “lütfen bunu yap” hem de “lüt-
fen bunu yapma” diyen talimatlar. Bu, çözümsüz çeliflkidir. Örne¤in
ebeveynler bunu çocuklara yapt›klar›nda bu, flizofreniye yol açar. Bate-
son, bunu k›smen insanlar›n flizofreniyi sadece kimyasal gereçlerle teda-
vi etmemeleri fakat onu, baflka flekillerde tedavi edilebilen bir insan ruh
hâli olarak düflünmeleri için yazd› (Bateson, 1972: 194-278).  

Bateson’un keflfini takip eden y›llar boyunca ço¤umuz, çözümsüz çelifl-
kinin -bir çeliflkili talimatlar yuma¤› için yaflamak zorunda olmak- sade-
ce belirli tür zihinsel sorunlara yol açan bir fley olmad›¤›n› fark etmeye
bafllad›. Çözümsüz çeliflki, pekala, etik ve siyasetin nas›l davranmam›z
gerektirdi¤inin -dünyadaki gerçek etik ve siyasi gerçeklik durumu- ismi
olabilir. S›k› bir karfl›tl›k yaratarak asl›nda hiçbir çeliflkili talimat olma-
d›¤› sadece çeliflkiler ve kutuplar oldu¤u iddias›yla kendimize uygun iyi
bir kutup seçimi yapabilece¤imizi söyleyerek bu sorunu çözmek istiyo-
ruz. Bu mant›kla seküler, dinî-olmayan kamusal bir alan anlam›na gelir.
Yine de aflk›n olana ait bir sezgi olmaks›z›n ortada ne matem ne de in-
faz vard›r. Bu yüzden de bu sezgi için özgürlü¤ü koruyan hiçbir yasa
yoktur. Dolay›s›yla adil bir dünya ummak amac›yla basitçe banyoya git-
ti¤imizde yapt›¤›m›z gibi kap›y› kapad›¤›m›z flekilde dinî olan› özellefl-

Gayatri Chakravorty Spivak

22



tiremeyiz. Bunu yapamazs›n›z; sadece yüzy›llar önce dinî bir gelenek
içinde ayr› bir flekilde Sezar’a verme durumu oldu¤undan dolay› basit
bir flekilde “Devlet kamusald›r ve din özeldir.” diyemezsiniz. 

Hukukun yap›s›, elbette, kilise ve devleti birbirinden ayr› tutmal›d›r.
Fakat hukuk, adalet de¤ildir. Hukukun olumsall›¤›n› (pozitif hukuk re-
vize edilebilir ve bu yüzden olumsald›r.) geçerli k›lmak için onun ada-
let ihtiyac›yla iliflkisini görmek zorunday›z. Fakat bunun için makul bir
kan›t, özellikle de “öz-ç›kar olarak ak›l”dan kaynaklanabilecek bir kan›t
yoktur. Kant’› izleyerek böyle bir durumun aflk›n oldu¤unu düflünüyo-
rum. Hukuki-yasal bir durumdan ziyade epistemik bir durum olarak se-
külerizmin aflk›n›n sezgisiyle aras›ndaki çözümsüz çeliflki durumunu
tasdik etmesi gerekti¤i önerisi, din kamusal alanda olmal›d›r demek de-
¤ildir. Madem ki Edward Said vesilesiyle burada topland›k, “seküler
elefltiri”den söz etti¤inde onun da hukuk alan›n› de¤il epistemik alan›
kastetti¤ini hat›rlayal›m. Edebiyat elefltirisi, do¤rulanamaz olanla peka-
la beraber yürüyen, aflk›n kavram›n›n akrabas› olan tahayyül (Said’in
nadiren kulland›¤› bir kelimedir) ile anlafl›r. 

Bu, onun milliyetçilik türü için basit bir modelimiz oldu¤una karar ver-
di¤imizde Said’i bir nesne olarak infla etmekle ayn› fley de¤ildir. Böylesi
milliyetçilikler ya Hristiyanl›ktaki alanlar›n ayr›m› söylemini basitçe an-
lat› olarak -belki anlat› bile de¤il fakat sekülerizm ilkeleri olarak- ele
al›rlar ya da kiliseyi kamusal alana tafl›y›p onun böyle bir ayr›m› olma-
yan anlat›s›n› tersine çevirerek kendilerini meflrulaflt›r›rlar. Ve bu, Avru-
pa’n›n kararl›l›kla karfl› ç›kaca¤› fleydir. Ve belki de aflk›n olana yönelik
insani dürtüyle birlikte çözümsüz bir çeliflki içindeymifl gibi seküleri an-
lamam›z gerekti¤i yollu önermem, bu k›s›r döngüyü çözmek içindir. Bu,
Edward Said taraf›ndan sekülerin efl anlaml›s› olarak kullan›lan dünyevi
kavram›n›n bir parças› olmal›d›r. Sekülerizm gereklili¤inde dünyevi ve
iman›n kendisi aras›nda bir çeliflik talimatlar yuma¤› oldu¤u teflhisini
görmeliyiz. Said’in kendisi, bu çözümsüz çeliflki üzerinde durmaz. Bü-
tün bunlar› Said’in miras›ndan ne tevarüs etti¤imiz hakk›nda düflünmek
için anlat›yorum. Ve Said’in sekülerin bir efl anlaml›s› olarak verdi¤i
dünyevi düflüncesinden bunu kendi bafl›n›za gelifltirebilirsiniz. Bir çeli-
flik talimatlar yuma¤›n›n ortas›nda yaflamak zorunda olufl -oryantalizm-
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le karfl›laflmak ve yine de Amerikan hümanizmine ba¤l› kalmak- için çö-
zümü, böyle ifade edilmemifl olmas›na ra¤men edebî tahayyüldür.

Baflka bir deyiflle seküler elefltiri, sadece on sekizinci yüzy›l Avrupa’s›n-
dan tevarüs etmifl oldu¤umuz kelimenin güzel ahenk verilmifl bir tan›-
m›na göre de¤il fakat çok daha genifl bir ba¤lamda edebî tahayyülü dün-
yevi bir flekilde kullanmakt›r. Bu çözümsüz çeliflki ba¤lam›nda benim
Said’in miras›n› kullan›m›m, onu en güçlü anlamda fliirsel tahayyül ola-
rak düflünmek ve aflk›n olanla rasyonel olan aras›ndaki karfl›tl›¤› orta-
dan kald›rmak amac›yla gelifltirmektir. Bunun Said’in “dünyevi” kelime-
sini kullan›m›nda ve onun edebî tahayyül fikrine yapt›¤› vurguda z›m-
nen var oldu¤unu düflünüyorum. 

Bu yüzden Oryantalizm’in miras›n› yeniden kurarken unutmamam›z ge-
reken iki fley vard›r. Normalde Said’i tan›mlamak için sadece “O, güce
karfl› gerçe¤i konufltu.” kliflesini kullan›r›z. Bu klifle, onun özellikle Or-
ta Do¤u politikas›na müdahale etme siyaseti hakk›ndad›r. Fakat gördü-
¤ünüz gibi genel yaz›lar›nda o, çok farkl› bir dil olan Amerikan hüma-
nizmini benimser. ‹flte yukar›da sözünü etti¤im çeliflki budur. Onun
yirminci yüzy›la ve Amerika ba¤lam›na tafl›d›¤› on dokuzuncu yüzy›l
Büyük Britanya edebî tahayyül gelene¤i yoluyla anlafl›lan bu çeliflki yü-
zeysel olarak hemen fark edilemez. Bu, Said’in miras›n›n özel konumu-
dur: Aflk›n olan› basitçe rasyonele karfl› olan diye tan›mlamayan tahay-
yülün aflk›nl›ktan ar›nd›r›c› gücüyle çal›fl›r. Bu, daha adil bir dünyay›
bekleyen bugünkü sekülerizmin çözümsüz çeliflkisinin bizi yönlendire-
bilece¤i yerdir. Benim neslimden Hindistanl›lar -hemen ba¤›ms›zl›k-ön-
cesi nesil- asl›nda kararl› bir sekülerizmine ra¤men Kemal Pafla’y› Müs-
lüman bir ülkenin Müslümanl›¤›n› terk etmemesini sa¤layan biri gibi
düflünürdü. Büyüme ça¤lar›mda Delhi’de söylenen “Kamal tu ne kamal
kiya bhai” (Kemal, kurtuluflu gerçeklefltirdin) öbe¤ini aç›k bir flekilde
hat›rl›yorum. Bu, kültürel kimli¤i koruman›n ve özgür bir milliyetçili¤e
geçmenin kimi yollar›n›n oldu¤u fikrinden kaynaklan›yordu. 

Benim kuflkum flu ki bugünkü Kemalizm’in kaderi, Hindistan’daki
Gandhiyanizm’e benzer bir fleydir. Oraya girmeyece¤im. Edward Sa-
id’ten ve öteki olarak insanlar›n bilgi için infla edildiklerinden söz edi-
yoruz. Bu iyi veya kötü, basit siyasi bir olgudur. Bu yüzden, görece genç
bir yaflta yaz›lm›fl bir kitab›n miras›n› çal›flt›¤›m›z için kitab› ve yazar›
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nesneler olarak infla etmeyelim fakat bunun yerine çözümsüz çeliflkinin
fark›nda olal›m. Oryantalizm’in miras›, çözülmüfl bir sorun de¤il fakat
›srarc› bir elefltiri zeminidir. 

Bunu anlamak için yaln›zca edebî tahayyül içinde mahsur kalamay›z. Be-
nim kendi deneyimime göre aflk›n olan ve dünyevi olan aras›ndaki çö-
zümsüz çeliflkiyi tasdik eden adland›r›lmam›fl bir sekülerizm hakk›nda
bir fley söylemek için temellerden gelen aflk›n ve dünyevinin bir tür ça-
t›flmal› birlikteli¤inin karfl›t-teolojik sekülerizmine de -bu kelime oraya
bile uymaz- geçmeliyiz. Bu yüzden, iktisaden ulus ötesi bir dünyada ka-
d›nlar, alt-s›n›f göçmenler, uluslar› ve bölgeleri yaran flehir ve k›rsal bö-
lünmesi hakk›nda konufltum. Avrupa Birli¤inin ekonomik bir proje ol-
du¤unu ço¤umuz biliriz; kesinlikle özgür, ayd›nlanm›fl Avrupal›lar da
bilir. Öte yandan Avrupa Anayasas›’na bakarsan›z bunun, ekonomik bir
düzenleme için ideolojik bir hakl›laflt›rma yaratma çabas› oldu¤unu gö-
rürsünüz. Bu ideolojik hakl›laflt›rma, Avrupa’y› medeniyetin bafllang›c›n-
dan beri insanlar›n gelmesi ve “Avrupal›” olmas› için zaten var olan bir
yer olarak tan›mlar. Türkiye’nin gerçekten baflaramamas› iflte bu ba¤lam-
dad›r. Karfl›t-teolojik “sekülerizm”i anlamak için biz bu salonda bulu-
nanlar, kendimizi Türkiye için bir mecaz olarak al›p Do¤u-Bat› iliflkileri-
ni bu bak›fl aç›s›ndan düflünemeyiz. Bunun için flehir ve k›rsal bölünme-
sine bakmal› ve Avrupa Birli¤inin veya dünyan›n sadece iktisadi anlam-
da ulus devlet ötesi oldu¤unu fark etmeliyiz. Milliyetçilikle çözümsüz bir
çeliflki içinde olan bu milliyetçilik sonras›n›n nas›l yürütüldü¤ünü anla-
mak için milliyetçili¤in henüz kendini güçlendirmedi¤i yerlere gitmek
zorunday›z. Böylece insanlar›n seküler, henüz-adland›r›lmam›fl seküler
ve aflk›n›n çözümsüz çeliflkisiyle nas›l yaflad›klar›n› anlaman›n köklerini
de bulabiliriz. Bir daha söylersem bu dersin kad›nlar ve alt-s›n›flarla -on-
lar ‹slam ve sekülerizm karfl›tl›¤›na kendilerini kapt›rmadan önce- ilgili
oldu¤unu düflünüyorum. Onlar, bugün, talihsiz bir durumdad›rlar fakat
bunu ortadan kald›rmak istiyorsan›z böylesi seçimlere farkl› bir gözle
bakman›z gerekir. Size “gizli yama”1 (invisible mending) fikrini öner-
mek istiyorum. Bu, Said’in biraz ileri götürülmesi gereken yerdir -bu
onunla yapt›¤›m bir tart›flmad›r, dolay›s›yla gerçekten aram›zda geçen
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1 Buna, örgü de denir. Y›rt›k kumafllarda - bu durumda y›rt›k kültürel kumafl, y›rt›k sosyal ku-
mafl, y›rt›k dinî kumafl- iplikleri kabart›rs›n›z ve sonra i¤neniz ve ipli¤inizle y›rt›¤› dokursunuz.
Bu ifllemden sonra onun yamanm›fl oldu¤unu kolayca göremezsiniz.



bir konuflmam›z› naklediyorum. Dinleyiciler aras›nda çok say›da kad›n›n
-erkekler elbette hay›r- gizli yama dersi al›p almad›¤›n› bilmiyorum. Bu
gibi uygulamalar, sekülerizmin bir baflka türüne bir yol bulmak için te-
lafisi imkâns›z bir flekilde Avrupal›laflt›r›lamam›fl veya Amerikal›laflt›r›la-
mam›fl alanlarda zaten mevcut olan fleyleri kullanmak için oluflturulmufl
bir metafordur. Öte yandan bir yol e¤itimi basit bir flekilde çocuklar›n
okula devam› olarak de¤il bu görünmez yamama fikrinde kendini temel-
lendiren sosyal bir hareket olarak görmemizi gerektirir.       

Benim son önerim Said’in seküler veya dünyevi anlay›fl›n›n miras›n›n ne
olabilece¤ini anlamak için onu bugünün dünyas›n›n az›c›k d›fl›na alma-
m›z gerekti¤idir. Edebî tahayyülü, seküler ve dinî aras›ndaki karfl›tl›¤›
ve kesinlikle genç bir adam›n kendi infla edilmiflli¤ini patlay›c› keflfini
durma-noktas› olarak de¤erlendirmemeliyiz. Said’in kendisi orada dur-
mad›. Oryantalizm, onun tek kitab› de¤ildir. Arkadafl›m ad›na, “Edward
Said’in miras›” kavram›n› nas›l anlamak gerekti¤i hakk›nda bir fleyler
söyledim. Dünyeviye do¤ru yürüyelim ve orada, seküler elefltirinin öte-
sinde, sekülerizmin çözümsüz çeliflkisini görelim.
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Yan›k ba¤r›nda, y›llard›r, kanar m›zrab›n yad›,
Gel ey biçare fiark’›n fiark’a küsmüfl evlad›.

Zaman ›ss›z, mekân ›ss›z, görünmez kimse meydanda,
Gel ey dahi-i gaip, san’at›n pek bikes arkanda. 

Bütün cevvinde ölgün ruhu inler bir derin ye’sin, 
Bu viran kubbe yüksek bir figan ister ki ses versin.

…
Zaman art›k senin... Gel de yükselt öyle bir vaha, 

Bu ›ss›z çölde haib inliyen binlerce ervaha.

Mehmed Akif Ersoy (fierif Muhiddin Targan 

için yazd›¤› “fiark’a Davet” isimli fliirden)

Bugün flarkiyatç›l›¤› yeniden tart›flman›n iki boyutu olabilir. Birinci se-
bep, flarkiyatç›l›kla özdefllefltirilen kavram ve düflüncelerin halen geçerli
oldu¤u düflüncesidir. Buna göre flarkiyatç›l›ktaki do¤u imgesi –olumlu
ya da olumsuz- hala do¤uya dair çözümlemelerin arkaplan›n› oluflturu-
yor. Modern toplumsal bilgi alan› flarkiyatç› karfl›laflt›rma ve kimliklefl-
tirmelerle tan›mlanagelmifltir ve böylece analizler fark›na vararak ya da

fiarkiyatç›l›¤› Niçin Yeniden Tart›flmal›y›z?

Arfl. Gör. Lütfi Sunar
‹stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
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varmaks›z›n flarkiyatç› arkaplana dayanmaktad›r. Onunda hileli bir bilgi
alan› oldu¤unu düflündü¤ümüzde neyi nas›l düflündü¤ümüz ve kavram-
sallaflt›rd›¤›m›z› daha iyi anlamak zorunda oldu¤umuz aç›¤a ç›k›yor.
‹kincisi flarkiyatç›l›¤› anlaman›n medeniyetleraras› iliflkiler hakk›nda bi-
ze daha sa¤l›kl› bilgilenme f›rsat› sunaca¤› yönündeki yarg›d›r. Asl›nda
bu iki sebep bize bugün flarkiyatç›l›¤› yeniden tart›flmay› öneriyor.

Onun geçmiflin bir parças› oldu¤unu, art›k bat›da flarkiyatç› tavr›n de-
vam etmedi¤ini söyleyenler de mevcut. Bu düflünceyi savunanlara göre
flarkiyatç›l›k bir dönemin tav›r al›fl biçimidir ve bu dönem art›k geçmifl-
tir. Ayr›ca onun abart›lacak kadar büyük bir etkisi olmad›¤›n› söyleyen-
ler de mevcuttur. fiarkiyatç›l›¤›n abart›lacak bir yan› olmad›¤›n› söyle-
yenlere göre her toplum karfl›s›ndaki topluma dair bir tak›m yarg›lar ge-
lifltirir ve bütün toplumlar›n kimlikleri böylesi bir ötekilefltirme üzerin-
den kurulmufltur. Ayr›ca imparatorluk hayat tarz›, hakimiyet alt›na al›-
nan halklar›n yaflam biçimleri hakk›nda bilgi üretmeyi gerektirir. Dola-
y›s›yla ortada di¤er örneklerinden ayr›lan bir tav›r al›fl yoktur.

fiarkiyatç›l›¤›n bu gün halen daha önemli, belirleyici ve de en önemlisi
s›radan bir imparatorluk tavr› olmad›¤›n› düflünen biri olarak bu düflün-
ceye iki flekilde karfl› ç›kabiliriz. Birincisi geçmiflte olanlar, etkileri ve
süre¤enlikleri bak›m›ndan geçmifl de¤ildir. Hele bu bir toplumun kendi
kimli¤i ve varolufluyla alakal› kavramsallaflt›rma ve temelleri de içinde
bulunduran flarkiyatç›l›k gibi bir alan ise bu durum daha belirgindir. Bu
gün flarkiyatç›l›k sadece bir arkaplan olarak de¤il, ayn› zamanda bir dü-
flünüfl biçimi, yöntem, kavramsallaflt›rma arac› olarak da varl›¤›n› de-
vam ettiriyor. Halen flarkiyatç› özle donat›lm›fl kavramlarla araflt›rmalar
yürütülüyor ve politikalar oluflturuluyor. II. Savafl sonras› dünya siyase-
tindeki siyasi de¤iflimlerden dolay› farkl› bir flekilde sürdürülen ve res-
mi düzeyde terk edilen flarkiyatç›l›¤›n yine siyasi de¤iflikliklere ba¤l›
olarak 21. yüzy›l›n bafl›nda geri döndü¤ünü görüyoruz. Bir dönem per-
deli bir flekilde devam ettirilen flarkiyatç› bak›fl art›k, yavafl yavafl perde-
lerini at›yor ve yeniden aç›k bir flekilde ortaya ç›k›yor.  ‹kincisi flarkiyat-
ç›l›k s›radan bir imparatorluk tavr› de¤ildir. Onun özel bir biçimde mo-
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dern toplumsal, iktisadi ve siyasi koflullarla iliflkilidir. Tarih boyunca
imparatorluklar›n yönetimleri alt›nda yaflayan halklara dair bilgiler top-
lad›klar› vaki ise de bu kendi kimliklerini kurmak için mutlak bir öte-
kilefltirme fleklinde gerçekleflmemifltir. fiarkiyatç›l›k ise modern bat›
toplumunun kendine has nedenlerle üretti¤i bir bilgi alan›d›r.

Do¤u-Bat› Ayr›mlar› Üzerine: Tarihin Oluflturucu Gücü

Günümüzde medeniyetleri birbirinden ay›ran s›n›rlar üzerine çokça ko-
nufluluyor. Zaman zaman suçlay›c› tonlar› artan bu konuflmalar›n ana
temas›n› Do¤u ve Bat› aras›ndaki iliflkilerin flekli oluflturuyor. Elbette ki
tart›flmalar›n oda¤›nda geçmiflten gelen çözülmemifl birtak›m sorunlar›n
olmas› son derece do¤al. Do¤u-Bat› aras›ndaki iliflkilerin gerek tarihsel
seyri gerek gelecekte alaca¤› flekil, kendini ‹slam’la kutsal savafl›n k›flk›r-
t›c› ça¤r›s›na kapt›rm›fl olan Papa’dan modernitenin biricikli¤ine iman
etmifl liberal teorisyenlere, dünya egemenli¤ini elde etmek isteyen siya-
setçilerden Bat›’y› varl›¤›na bir tehdit olarak gören Do¤ulu halk kitlele-
rine kadar herkesin üzerinde kafa yordu¤u ortak tema olmas› flafl›rt›c›
de¤ildir. Zira tarihin uzun dönemleri üzerine kafa yoran medeniyet ta-
rihçileri oluflan birikimlerin gelece¤imizi belirlemede neredeyse kader
rolü oynad›¤›n› belirtmekteler.1 Böylece Do¤u ile Bat›’n›n tarih boyun-
ca girdi¤i iliflkiler bugünü anlamak aç›s›ndan bizi yak›ndan ilgilendir-
mektedir. Ne var ki bu anlama çabas› bizi uzun dönemler boyunca gel-
gitlerle yaflanan bir iliflkinin zaten sorunlu olan tarihi ile karfl› karfl›ya
getirmektedir. Zira karfl›l›kl› fetihler ve yeniden fetihlerle flekillenen bu
tarihî alan özel bir duygu yükünü de beraberinde tafl›maktad›r. Bugünü
anlamak ve yorumlamak ad›na varolufllar ve yokolufllar, yükselifller ve
düflüfller, karfl›l›kl› hâkimiyetler ile bezenen bir tarihi anlamak gerek-
mektedir. Özellikle bugün sahip oldu¤umuz kimli¤in bu tarihsel süreç-
te flekillendi¤ini düflündü¤ümüzde bu kaç›n›lmaz gözüküyor.
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1 Medeniyetlerin tarihinin oluflturdu¤u birikimlerin neredeyse bir kader biçimini almas› konu-

sunda kafa yoran Frans›z tarihçi Braudel bu durumu flöyle anlatmaktad›r: “Uygarl›klar sürekli-

liklerdir, bitmez tükenmez tarihsel sürekliliklerdir. Uygarl›k böylece uzun tarihin en uzunu-

dur.” (Braudel, 2001: 67) Bu ikilem daha isimlerden bafllayarak kültürü flekillendirmektedir:
Asya, Asur dilinde ‘Do¤u ülkesi’ anlam›na gelmektedir. Asya ve Avrupa kelimeleri Babil flehri-

nin her iki k›sm›n› ifade eden asu (do¤u), ereb (bat›) sözlerinden türemifltir.



Do¤u ile Bat› aras›na konan ayr›mlar›n ne kadar tarihsel ne kadar özsel
olduklar› san›r›m flarkiyatç›l›kla ilintili çal›flmalar›n, bizzat flarkiyatç›
metinlerde oldu¤u gibi oda¤›n› oluflturmaktad›r. Zira flarkiyatç›l›¤›n ev-
vela bir Do¤u tan›m› oldu¤u düflünülmektedir. Bu Do¤u tan›m›n›n as-
l›nda bizzat var olan› ne kadar karfl›lad›¤› ve karfl›layam›yorsa niçin böy-
le bir tekabüliyetsizli¤in ortaya ç›kt›¤› ise tart›flmal›d›r. Said’in belirtti¤i
gibi “fiark, Avrupa’n›n sadece komflusu de¤ildir.” Ayn› zamanda “Avru-
pa’n›n en büyük, en zengin, en eski sömürgelerinin mekân›, uygarl›kla-
r›n›n ve dillerinin kayna¤›, kültürel rakibi, en derin, en s›k yenilenen
öteki imgelerinden biridir.” (Said, 1995: 11-12) Böylece asl›nda Do-
¤u’nun tan›mlanmas› Bat› için stratejik öneminin yan› s›ra kültürel ve
kimli¤e dair de bir önemi haizdir. Zira Bat›l› kimli¤in, özün karfl›t im-
gesi olarak Do¤u, Avrupa düflüncesi, kimli¤i, deneyiminin oluflmas›nda
önemli bir konuma sahiptir. Fakat burada hemen bir soru belirmekte-
dir: E¤er böylesi bir karfl›tl›k bilinen tarihin bafl›ndan beri oluflmufl ya
da oluflturulmufl ise -ister do¤al alan›n, ister kültürel alan›n bir parças›
olsun- o zaman Do¤u-Bat› karfl›tl›¤› nas›l sorunsallaflt›r›labilir?

Bu noktada Do¤u ve Bat› aras›ndaki ayr›mdan ziyade metinsel olarak
Do¤u incelemesinin ifllevi ön plana ç›kmaktad›r. Bu ifllevin imparator-
lukla egemenlikle girdi¤i iliflki gittikçe Do¤u incelemesini kültürel alan-
dan politik alana do¤ru kayd›rmaktad›r. Ya da bu durumu kültürel ala-
n›n politik bir alan hâline gelmesi olarak da tan›mlayabiliriz. Zira flarki-
yatç› literatürde önümüze gelen Do¤ular›n hiçbiri salt hayal aleminde
oluflturulmam›flt›r. “fiark, Avrupa’n›n maddi uygarl›¤› ile kültürünün
bütünleyici bir parças›d›r. fiarkiyatç›l›k bu bütünleyici parçay›, kültür,
hatta ideoloji düzleminde, bir söylem biçimi olarak -bu söylemi destek-
leyen kurumlarla sözcük da¤arc›¤›yla araflt›rmalarla imge da¤arc›¤›yla
ö¤retilerle hatta sömürge bürokrasileri ve sömürge biçimleriyle birlikte-
dile getirir, temsil eder.” (Said, 1995: 12) Böylece flarkiyatç›l›k salt bir
inceleme de¤il egemenli¤i perdeleyen ve de meflrulaflt›ran bir inceleme
olarak ortaya ç›kmaktad›r.

fiarkiyatç› düflüncenin ve prati¤in belirli bir tarih felsefesinden beslen-
di¤ini görmek mümkündür. fiarkiyatç› metinler Bat›’n›n toplumsal ve
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siyasal modellerinin üstünlü¤ü ve incelmiflli¤i, karfl›s›nda bulunan Do-
¤u toplumlar›n›n ise bu seviyeye gelememiflli¤i düflüncesinden beslene-
rek ortaya ç›km›fllard›r. Bu düflünceye göre tarih güçlü olan›n yaflam›n›
sürdürebildi¤i, zay›f olan›n ise yok olmaya mahkûm oldu¤u bir arena-
d›r. Yani kimin güçlü ve sisteminin makul oldu¤unu anlamak istiyorsak
onun mevcut konumuna bakmam›z yeterlidir. Bat› bugün elde etti¤i ko-
num ile kendi modelinin geçerlili¤ini ispatlam›flt›r. Di¤er taraftan insan-
l›¤›n di¤er kültürlerinin ürettikleri modeller bu modele göre de¤erlen-
dirilebilir ve ifle yararl›klar› kendilerini bu modele göre ayarlamalar› ile
mümkündür. Dolay›s›yla flarkiyatç› anlay›fl ilerlemeci bir tarih nosyo-
nundan ve tarihin son ad›m› olarak modern Bat› fikrinden beslenmek-
tedir. “Bat›’da Do¤u toplumlar›n› aç›klamak iddias›yla ortaya at›lan te-
oriler, Bat› kimli¤ini ve üstünlü¤ünü daha belirgin bir flekilde vurgula-
maya dönüktür.” (Bulut, 2002: 26)

fiarkiyatç›l›k sadece Bat› kültürünü flekillendirmekle kalmad›, emper-
yal arka plan› sebebiyle Do¤u kültürünü de etkiledi. Do¤u, zamanla
kendisini oluflturulan bu düflünce biçimine referansla -ona göre tan›m-
layarak ya da onu olumsuzlayarak- flekillendirdi. Said’in gösterdi¤i gi-
bi bu düflünüfl biçimi Bat›’ya önemli bir üstünlü¤ü getiren sömürgeci-
lik ve emperyalizmle iç içe geçmifltir. Emperyalizmin getirdi¤i imkân-
lar›n ve güç iliflkilerinin flarkiyatç›l›¤a hem pratik hem de düflünsel ze-
minler haz›rlad›¤› art›k son derece aç›k bir flekilde bilinmektedir. An-
cak flarkiyatç›l›¤›n emperyalizmden girdi¤i bu ba¤ son derece aç›k ol-
mas›na ra¤men onun modern Bat› toplumsal formasyonunun oluflu-
munda oynad›¤› rol göz ard› edilmifltir. Modern Bat› toplumsal formas-
yonunun belirli bir s›n›f taraf›ndan oluflturuldu¤u göz önüne al›nd›¤›n-
da flarkiyatç›l›¤›n niçin Bat›l› emperyal vizyonun tamamlay›c›s› oldu¤u
daha belirgin bir flekilde anlafl›labilir.

Do¤u ve Bat›’n›n bir co¤rafi tan›m olmad›¤›n› da belirtmek gerekmekte-
dir. Her ikisinin de sembolleflmifl co¤rafyalar› olmas›na ra¤men Do¤u’yu
ve Bat›’y› belirleyen daha çok bir s›n›r›n varl›¤›d›r. Dolay›s›yla iki taraf da
de¤iflen s›n›rlar etraf›nda sürekli bir mücadeleyle flekillenmektedir. Bura-
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da s›n›rlar›n süreklili¤inden ziyade bir s›n›r›n varl›¤› fikrinin süreklili¤i-
ni gözlemlemek mümkündür. Böylece asl›nda Do¤u ve Bat› bir s›n›r›n
varl›¤›, belirli ayr›mlar›n oluflmufllu¤u üzerinden tan›mlanmaktad›r. S›-
n›r fikri bir oluflumun kendini tan›mlamas› ve varl›¤›n› devam ettirmesi
aç›s›ndan hayati oldu¤u için s›n›r›n iki yakas›n›n dikotomik bir flekilde
tan›mlanagelmesi söz konusudur. Bütün kültürel kimliklerin bir öteki
üzerinden flekillenmesi bu s›n›r› ifllevsel k›lmaktad›r. S›n›r›n varl›¤› kül-
türün kendili¤ini belirleyen parametrelerin varl›¤› anlam›na gelmektedir.

Fakat bu s›n›r bir hat olmaktan ziyade kilit noktalara sahip bir ifllevsel-
likle tan›mlanagelmifltir. Bat›’n›n Do¤u’nun tamam› ile girdi¤i bir s›n›r
iliflkisi mevcut de¤ildir. Bu ba¤lamda Bat› için Do¤u içerisinde de de¤i-
flik bölgelerin de¤iflik anlam kümeleri mevcuttur. Yüzy›llar boyunca Ba-
t›l› için Do¤u ‹slam ile özdefl tutulmufltur. Bunu flarkiyatç›l›¤›n devasa
literatüründe ‹slam’›n kaplad›¤› yeri göz önünde bulundurarak da çok
kolay bir biçimde görebiliriz. Tarihin ilk günlerinden beri Bat›’n›n raki-
bi, ona fleklini veren Do¤u’nun bu parças› olmufltur. Daha sonra bu böl-
genin Yak›n Do¤u olarak adland›r›lmas›nda da böylesi bir bilinç kendi-
sini göstermifltir. ‹slam co¤rafyas› Bat›’n›n yak›n›nda yer alarak onun
kimli¤ini belirlemede önemli bir konuma sahiptir. Dolay›s›yla Bat›’da
Yak›n Do¤u deneyiminden, Uzak Do¤u deneyimi ifle kar›flt›r›lmaks›z›n
söz edilebilmektedir. Zira Uzak Do¤u onun için yüzy›llar boyunca Ya-
k›n Do¤u’nun katk›s› olmaks›z›n ele al›namayacak, tan›namayacak bir
aland›r. Yüzy›llar boyunca Bat› için Uzak Do¤u suskun ›rakl›¤› ve ya-
banc›l›¤› temsil ederken Yak›n Do¤u sald›rgan has›md›. Dolay›s›yla kül-
türel olarak ‹slam ile olan tarih Bat›’n›n kimli¤ini belirlemifltir. Güç ilifl-
kisi ve egemenlik mücadelesinde de ‹slam Bat›’n›n hemen yan›ndad›r.
Hatta ‹ber yar›madas› ve Sicilya deneyimlerinde oldu¤u gibi yüzy›llar
boyunca onun ayr›lmaz bir parças›d›r. 

Ayn› zamanda bu jeopolitik yak›nl›¤› ve çat›flmay› destekler mahiyette
her iki taraf›n kültürel kodlar› da çak›flmakta ve çat›flmaktad›r. S›cak bir
s›n›r›n arkas›nda her iki taraf da ortak co¤rafya ve idealleri paylaflmak-
tad›r. Her iki kültürü oluflturan tarihsel, dinsel ve kültürel kodlar›n ben-
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zerli¤inden ortaya ç›kan evrensel bir hâkimiyet temas› vard›r. Örne¤in
‹slam kendi dünya görüflünü kurarken Bat› miras›ndan faydalanm›flt›r.
Bu, her iki taraf›n ayn› fleye talip olmas›n› ve de çat›flan ç›karlar› ortaya
ç›karmaktad›r. Bütün bunlara ek olarak sömürgecili¤in oluflturdu¤u ça-
t›flma ortam›n› da hesaba katmak gerekmektedir. Modern sömürgecilik-
te Bat›’n›n ‹slam toplumlar› üzerinde hâkimiyet kurmas› veya kurdu¤u
hâkimiyeti devam ettirmesi hep sorunlu olmufltur. Zira Avrupa karfl›-
s›nda ‹slami Do¤u, yaln›zca siyasi ve askerî alanda de¤il ayn› zamanda
düflünsel ve iktisadi düzlemde de önemli bir direnifl göstermifltir. Bu se-
beple Avrupa uygarl›¤› karfl›s›nda ‹slam flarkiyatç› çal›flmalarda ötekinin
ideal bir örne¤ini temsil etmifltir. Bu günümüzde de pek çok düzlemde
devam etmektedir. Hatta bu mükemmel öteki kültürel kodlara öylesine
ifllemifltir ki flarkiyatç› olmayan çal›flmalarda dahi, ‹slam meselenin bir
yerinden konuya dâhil olmakta ve çözümlemede Avrupa de¤erlerinin ve
yaflam biçiminin mükemmelli¤ini örneklemede bir öteki rolünü üstlen-
mektedir. Sonuç olarak Yücel Bulut’un özetledi¤i gibi (2002: 25) 

“Do¤u” olmasayd› e¤er “Bat›” da olmazd›. Bat› Do¤u’yu “ötekilefltirmek” suretiyle
baflka bir deyiflle kendisinin tamamen z›dd› olan bir “Do¤u” icat ederek Do¤u’yu
“Do¤ulaflt›rarak” kendini tan›mlar. Bu ötekilefltirme ifllemiyle kendisinde olan iyi
fleylerin, Do¤u’da olmad›¤›n› ve kendisinde olmayan kötü olmayan kötü fleylerin
hepsinin Do¤u’da var oldu¤unu iddia eder.”

Bu iddian›n yayg›n bir flekilde kabul görmesinin arka plan›nda bir son-
raki bölümde de ele al›naca¤› gibi modern Avrupa kimli¤inin kurulufl
süreci yatmaktad›r. Böylece modern Avrupa’ya yüklenen bütün olumlu
özellikler bir kimli¤e dönüfltürülebilmifltir. Avrupal› kimli¤i oluflturu-
lurken karanl›k Orta Ça¤ olarak adland›r›lan ve  kurtulmaya çal›fl›lan
dönemin özellikleri flarkiyatç› literatür arac›l›¤›yla Do¤ulu ötekine yük-
lenmifltir. Böylece Do¤u karanl›k Orta Ça¤ içinde yaflad›¤› varsay›lan bir
nesneye dönüfltürülmüfltür. Bu süreçte John Hobson’un (2007) göster-
di¤i gibi medeniyetin Bat›l› karakterini göstermek üzere pek çok mit
oluflturulmufltur. Fakat bu mitler biraz analiz edildi¤inde bir kimlik ara-
y›fl›n›n bir parças› olduklar› kolayca fark edilebilir. Sömürgecilik sonra-
s› dünyada bu durum sorgulanmaya bafllansa da kimli¤i de tan›mlayan
yerleflik kan›lar›n ortadan kald›r›lmas› çok zordur. 
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Do¤u ve Bat›: Kökenler ve Tarihin Belle¤i

Do¤u, Bat› için sürekli bir karfl›t anlam› ifade etmektedir. Ama hep ay-
n› anlam› m› ifade etmifltir? Bu sorunun cevab› bugünkü Do¤u alg›s›n›n
belirli bir tarihsel dönemle iliflkili oldu¤unu anlamak aç›s›ndan önemli-
dir. Zira modern flarkiyatç›l›¤›n Do¤u tan›mlar› Avrupa tarihinin çeflitli
dönemlerinde ortaya ç›km›fl olan Do¤u imgelerinden beslenerek olufltu-
rulmufltur. Böylece çok çeflitli ve karmafl›k anlam ve duygularla örülmüfl
bir Do¤u tan›m› ortaya ç›kmaktad›r.2 Bütün bunlar Do¤u’nun kendi ko-
numu kadar Avrupa’n›n kendi içinde yaflad›¤› dönüflümlerin birer yan-
s›mas› olarak ele al›nmal›d›r. Di¤er taraftan bu karmafl›k ve çeflitli Do¤u
imgelerinin hangisinin ne zaman devreye girece¤ini kestirmek son de-
rece zordur. Bu k›s›mda tarih boyunca Bat›’da Do¤u’nun de¤iflen anlam-
lar› ve bu de¤iflimlerin nedenleri irdelenecektir.

Antik dönemde Do¤u-Bat› münasebetleri kullan›lan metodoloji ve seçilen
perspektife göre farkl› flekillerde tan›mlanabilmektedir. Yayg›n tarih anla-
y›fl› tarihi pek çok aç›dan antik Yunan’dan bafllatma e¤ilimindedir. Buna
göre antik dönemde Bat› düflünsel olarak geliflmifl ve modernite ile Ba-
t›’n›n tekrar yükselifline yol açacak pek çok kavramsal ve kurumsal çerçe-
veyi oluflturmufltu. Buna karfl›n Do¤u toplumlar›n›n daha sonra da geri
kalmalar›na neden olacak sebeplerle geri kalm›fl olduklar› iddia edilmek-
tedir. Tarih yaz›m›n›n hileleri kullan›larak ortaya konan bu tasvir bugün
pek çok insan taraf›ndan sorgusuz bir flekilde kabul edilebilmektedir.
“Avrupa’n›n geçmifline bak›ld›¤›nda oluflan bu yeni kültürü haz›rlayacak
koflullar›n hiç birinin olmad›¤› görülür. Sonuçta bu kültür, Yunanl›lar›n
tafl›y›c›l›¤›nda geliflmifl bir kültürdü.” (Bulut, 2002: 34) fiarkiyatç› litera-
türün s›k› bir flekilde bu kabulden beslendi¤i bilinmektedir. Özellikle mo-
dernitenin biricikli¤inden yola ç›k›larak ona kaynakl›k etti¤i düflünülen
Yunan tecrübesi de biriciklefltirilmektedir. Peki bu alg› do¤ru mudur?

Klasik tarih çal›flmalar›ndaki Avrupa merkezcili¤in teflhisi antik Yunan
tecrübesini sorgulayan ve özellikle onun M›s›rl›larla ve Do¤ulu Persler-
le olan iliflkisinin üzerindeki kahramanl›k perdesini aralayan birçok ye-
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ni esere yol açm›flt›r. Bunlardan en önemlisi olan Martin Bernal’in Kara
Atena adl› çal›flmas› oluflturulan bu Yunan mitinin pek de gerçek olma-
d›¤›n› pek çok örnekle aç›klamaktad›r. Bernal Klasik Yunan Medeniye-
ti’nin olufltu¤u dönemde asl›nda Yunan toplumu di¤er dünya toplumla-
r›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda pek çok yönden geri bir toplum olarak nitele-
nebilece¤ini düflünmektedir (Bernal, 1998). Yunanl›lar pek çok düflün-
ce ve prati¤i M›s›r’dan aktarm›fllard›r. Asl›nda bu Bat› uygarl›¤› için te-
mel de¤ere sahip eserlerin yüzeysel incelemesinde bile ortaya ç›kabile-
cek bir olgudur. Bu eserlerde sürekli M›s›r’a veya bir M›s›rl›ya at›fla
aç›klama yap›lmaktad›r. Böylece Do¤u’dan beslenmek konusunda Yu-
nanl›lar son derece mahirdirler. Ayr›ca Yunanl›lar›n Perslerden, di¤er
Mezopotamya uygarl›klar›ndan beslendiklerine dair de pek çok kan›t
mevcuttur. Bunun yan› s›ra yine Persler arac›l›¤›yla Çin bilim ve tekni-
¤inden de etkilendikleri bir gerçektir. Mesela meflhur Pisagor üçgeninin
ya da hipotenüs kuram›n›n temelde Çin’den esinlenilenerek oluflturul-
du¤u yap›lan son araflt›rmalarla kan›tlanm›flt›r. Antik dönemde ‹sken-
der’e kadar Do¤u’nun devasa imparatorluklar›na ve güçlü toplumsal sis-
temlerine karfl› Yunan toplumu kenarda kalm›fl bir co¤rafyada asl›nda
sadece Do¤u toplumlar›n›n ürettiklerini takip etmekle yetinmektedir.
Hatta Yunan Yar›madas› etraf›nda flekillenen siyasi ve iktisadi iliflkilerin
ve mücadelelerin o dönem için çok da büyük bir önemi olmad›¤› söyle-
nebilir. Zira Do¤u’nun büyük devletlerinin birbiri ile gelifltirdi¤i iliflki-
lerin ve yapt›klar› mücadelenin yan›nda Yunanistan ile gelifltirilen ilifl-
kiler marjinaldir. Bu antik dönemde ‹skender ve sonras›nda Roma ile
yakalanan yükselifl Yunan toplumunun gücü için bir delil olarak kulla-
n›lmaktad›r. Fakat asl›nda bu yükseliflin Do¤u’nun binlerce y›ld›r süren
hâkimiyeti içerisinde ufak bir sapma oldu¤u ve Do¤u toplumlar› içeri-
sindeki yer de¤ifltirmeler ve mücadelelerden faydaland›¤›, yani çok özel
tarihsel koflullarda  ortaya ç›kt›¤› hep görmezlikten gelinmifltir. Mesela
bu dönemde Çin ‹mparatorlu¤u’nun en görkemli dönemlerinden birini
yaflad›¤›3 nedense hiçbir flekilde dile getirilmemektedir. Sonuç olarak
Thierry Hentsch’in belirtti¤i gibi: 

“Do¤u ile Bat› aras›ndaki karfl›tl›¤›n tarihini ne kadar geriye götürürsek götürelim,
“Bu karfl›tl›¤›n iki kutbu ayn› yaflta de¤ildir.” Baflka bir deyiflle toplumlar birbiriy-
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le ayn› anda ve ayn› koflullarda medeniyete geçebilmifl de¤illerdir. Bu iki kutbun
medeniyete ilk önce geçmeyi baflaran› Do¤u oldu. Bat› dünyas› daha medeniyete
ilk ad›m›n› att›¤› andan itibaren gelifliminin her safhas›nda Do¤u ile iliflki içerisin-
de olmak mecburiyetinde kalm›flt›r. Do¤u’nun zenginli¤ine ve kültürel miras›na

duydu¤u bu ihtiyaç, tarih boyunca sürmüfltür.” (Hentsch, 1996).

Fakat Avrupa medeniyetinin ari kökenleri oluflturulurken bütün bunlar
tersine çevrilmifl ve medeniyetin kayna¤› olarak Yunan miti oluflturul-
mufltur. Böylece Do¤u despotik bir devlet ve her fleyin sahibi bir kral ile
idare edilirken Yunan toplumlar›n›n flehir devletlerinde demokrasi ile
idare edildi¤i ve düflünce ve bilim için özgürlükçü ortamlar›n ortaya
ç›kt›¤› iddia edilebilmektedir. Bu mite göre Do¤u toplumlar› salt askerî
bir örgütlenme ile ticareti ve düflünceyi ihmal ederken Yunan toplumu
medeniyetin temellerini oluflturmaktad›r. Bütün bu hikâyeler oryanta-
lizmde Do¤u’ya yüklenen anlam gibi hayalîdir ve modern Bat›’n›n kuru-
luflundaki köken ihtiyac›n› karfl›lamak üzere imal edilmifltir.

Hristiyan Avrupa: Yeni Düflman ve Haçl›l›k Ruhu

Hemen arkas›ndan gelen dönem ise modern Avrupa tahayyülü oluflturu-
lurken görmezden gelinen bir dönemdir. Zira Roma’n›n sars›nt›lar›yla
birlikte dünya tarihi içerisinde (asl›nda sadece Akdeniz bölgesi için ko-
nufluyoruz) ar›zi bir dönem olan Bat› üstünlü¤ü dönemi kapanm›fl ve
tekrar Do¤u’nun üstünlü¤ü ortaya ç›km›flt›r. Roma’n›n Do¤u’daki parça-
s› olan Bizans’›n ise Do¤ulu mu Bat›l› m› bir güç oldu¤u tart›flmal›d›r. Bu
dönemde Do¤u toplumlar› çok güçlü ve canl› bir yap›ya sahip olmas›na
karfl›n Bat› bölünmüfl, istila edilmifltir. Hristiyanl›¤›n yay›lmas› ile gittik-
çe bu da¤›n›kl›k toparlanacak dahi olsa Do¤u’da ‹slam’›n ortaya ç›kmas›
ve h›zl› bir flekilde kadim Do¤u güçlerini bünyesinde birlefltirmesi güç
iliflkilerini çok temelden sarsm›flt›r. Bu dönemde Do¤u art›k Bat› için ‹s-
lam’la özdefl hâle gelmifltir. Zira ‹slam kendinden önceki bütün Do¤u
miras›n› çok baflar›l› bir flekilde devralm›fl ve Do¤u’nun güçlü bir flekil-
de ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Bat›’da Karolenj ‹mparatorlu¤u ile yaka-
lanan nispi bütünlük, Hristiyanl›¤›n Bat›’n›n merkez co¤rafyas›nda ya-
y›lmas›, yine bu dönemde Roma’y› y›kan halklar›n Hristiyanlaflmas› ‹s-
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lami Do¤u’ya bir cevap verme iste¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Bunun için o
dönemin birlefltirici unsuru Papal›¤›n önderli¤inde Haçl› Seferleri’ni dü-
zenlenmifl fakat bu seferlerden sonuç al›namam›fl, neticesinde Do¤u’nun
çok etkin bir flekilde hâkimiyeti bafllam›flt›r. Bu seferler ile Do¤u’daki
pek çok yenilik Bat›’ya aktar›lm›flt›r. Böylece Bat›’n›n kendi içine kapa-
n›kl›¤› gittikçe daha fazla afl›lmaya bafllanm›flt›r. “Haçl› Seferleri ayn› za-
manda iki uygarl›k aras›nda belli bir düzeyde iliflki kurulmas›na, top-
lumlar›n›n birbirlerini tan›mas›na da vesile olmufltur.” (Bulut, 2002: 49)

Bu dönemde Do¤u toplumlar›n›n hemen hemen her alandaki canl›l›¤›-
na karfl›n Bat› toplumlar› dura¤anl›k içerisindedir. Richard Southern’in
(2001) gösterdi¤i gibi ‹slam’›n Endülüs üzerinden Bat› üzerinde tesis
etmifl oldu¤u güçlü bask› Orta Ça¤’da Bat›’da Do¤u alg›s›n› derinden
etkilemifltir. Yine ayn› flekilde Montgomery Watt’da (1989) ‹slam Avru-
pa’da isimli kitab›nda Avrupa kültürüne ‹slam’›n etkisini ve Avrupa
kültüründeki ‹slam etkilerini ele almakta ve ‹slam’›n hemen hemen her
bak›mdan Avrupa kültürünün temel flekillendiricilerinden birisi oldu-
¤unu ortaya koymaktad›r. Fakat benzeri eserler içerisinde en etkileyi-
cisi Avrupa dil ve kültüründe Do¤u etkisini detayl› örnekleriyle göste-
ren Erdmute Heller’in Arabeskler ve T›ls›mlar isimli eseridir. Bu eserde
Orta Ça¤ Avrupa’s›nda gündelik hayat›n nas›l Do¤u toplumlar› taraf›n-
dan etkilendi¤ini göstermektedir. Zira hemen hemen bütün ürünler
Do¤u’dan gelmekte, devasa ticari aç›klar› destekler biçimde devasa si-
yasal ve askerî aç›klar da mevcuttur. Bunun yan› s›ra Avrupa’n›n Do-
¤u’ya verece¤i herhangi bir fley bulunmamaktad›r. Hobson (2007) bu
konu etraf›nda detayl› incelemeler yapmakta ve Do¤u’nun bu dönem-
deki canl›l›¤›n› ve üstünlü¤ünü bütün detaylar›yla karfl›laflt›rmal› bir
biçimde ele almaktad›r. Onun incelemesinin en çarp›c› yan› tarih yaz›-
m›ndaki Avrupa merkezcili¤in Do¤u’nun pek aflikâr olan üstünlü¤ü-
nün dahi erken Rönesans ve erken Avrupa geliflmesi söylemleri etraf›n-
da nas›l belirsizlefltirildi¤ini ele almas›d›r.

Bu orant›s›z üstünlük elbette Do¤u’nun Bat›l› muhayyilede canland›r›l-
mas›na da yans›m›flt›r. Özel olarak bu dönemde bir korunma içgüdüsü
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ile Avrupa toplumunun ideolojik bütünlü¤ünü sa¤lamak amac›yla kili-
senin bilinçli propagandas› sayesinde Avrupa’da Do¤u insan d›fl› mah-
luklar›n, putperestlerin, insan eti yiyen insans› canavarlar›n yaflad›¤› bir
co¤rafya olarak resmedilmifltir. Bunun en önemli yans›malar›ndan birisi
Dante’nin ‹lahi Komedyas›’ndaki tasvirlerdir. Özellikle ‹slam’›n s›n›rs›z
cinselli¤e izin veren sap›k bir din olarak ve onun Hristiyanl›ktan bir sap-
may› temsil etti¤i düflüncesi Bat›’da yayg›n kanaatleri oluflturmaktad›r.
Bu propaganda halk nezdinden kendisine bir yer bulabilse de Do¤u’nun
gücünün fark›nda olan Bat›l›larda buna ters bir muhayyile de - her fleyin
mümkün oldu¤u büyülü Do¤u hayali, Binbir Gece Masallar›ndan daha
masals›- kendini göstermifltir.4 Böylece her iki durumda da Do¤u’nun
sa¤l›kl› bir analizinin yap›lamam›fl oldu¤unu görüyoruz. Bu dönemde
gelifltirilen saçma ve gerçek d›fl› hayallerin önemi daha sonras›nda oryan-
talizmin imgeleminde üstü örtük bir flekilde kendisine yer edinmifltir.

Bat› De¤ifliyor: Ötekine Olan Tav›r da

Daha önce söylendi¤i üzere Do¤u’nun Bat›’da tan›mlanmas› sürekli Avru-
pal› kimli¤in kendini tasarlamas› ile yak›ndan iliflkilidir. Dolay›s›yla Ba-
t›’n›n kendi içerisinde geçirdi¤i evrimlerle birlikte ‹slam’›n ve Do¤u’nun
konumu da de¤iflmifltir. Rönesans ve reformasyon ile birlikte ‹slam Ba-
t›’daki dönüflümlerde örneklik oluflturmas› için farkl› flekillerde de ele al›-
nabilmifltir. Luther’in kiliseye karfl› öne sürdü¤ü tezlerde kendisine des-
tek bulabilmek amac›yla ‹slam’› örnek göstermesi bu aç›dan önemlidir.
“Reform hareketinin kuramc›s› Luther, ‹slam’a karfl› savafl› beyhude bir
çaba olarak de¤erlendirir. Bu tavr›, ‹slam’a duydu¤u bir sempatiden de¤il
Kilise’ye duydu¤u öfkeden kaynaklanmaktayd›.” (Bulut, 2002: 69)

Bu dönemin en temel özelli¤inin kilisenin ideolojik tekelinin k›r›lmas›
oldu¤u söylenebilir. Dolay›s›yla bu dönemde art›k Do¤u toplumlar›na
dair yanl› olmakla birlikte daha do¤ru bilgilere ulafl›labilmektedir. “Böy-
lece Bat› mütefekkirleri aras›nda yeni bir Müslüman imaj› do¤du. ‹slam
dünyas› felsefenin heybetli bir befli¤i idi.” (Bulut, 2002: 59) 
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Daha sonra tarih yaz›m›nda sanki Rönesans ile birlikte birdenbire Ba-
t›’n›n üstünlü¤ü bafllam›fl gibi görünse de asl›nda süreç içerisinde Do-
¤u’nun Bat› karfl›s›ndaki üstünlü¤ü devam etmektedir. Özellikle bu dö-
nemde Avrupa için Do¤u Osmanl› ile müflahhaslaflm›flt›r. Osmanl› top-
lumu ve siyaseti ile üretilen onlarca rapor, yaz›lan seyahatnameler o dö-
nemde Bat›’daki Do¤u alg›s›n› yans›tmas› aç›s›ndan önemlidir. Bu duy-
gu kesin bir üstünlü¤e duyulan sayg› ile bezenmifltir. 

“‹pek ve de¤erli tafllar için ‹ran’a seyahat eden tacirleri ve diplomatlar›, ‹slam dün-
yas›n›n din, kültür ve âdetlerini Avrupa’ya tan›tan maceraperestler ve araflt›rmac›-
lar izledi. Stefanos Yeresimos, on yedinci yüzy›lda Do¤u hakk›nda yay›mlanan se-
yahat notlar›n›n say›s›n›n 200’den fazla oldu¤unu belirtiyor. Bu seyahatlerin ço¤u
özel giriflimlerdi, ama baz›lar› devletin resmî emri ile yap›lm›flt›. Buradan ç›kar›la-
cak sonuçlardan birisi, elde bulunan onca raporlara ra¤men yabanc› ülkeleri tan›-

man›n art›k Bat›’da bir devlet sorunu hâline geldi¤idir.” (Bulut, 2002: 76)

Bu dönemin hemen ard›ndan gelen ayd›nlanma devrinde ise Do¤u son
derece pozitif bir flekilde tan›mlan›r görünmektedir. Daha önceki pek
çok ön yarg›n›n bu devirde y›k›ld›¤›n› belirten Paul Hazard (1999) bu-
nun yine devrin siyasi ortam› ile iliflkili oldu¤unu belirtmektedir. Bu dö-
nemde ‹slam kilise ile girilen mücadelede lojistik bir destek olarak kul-
lan›lm›flt›r. Kabbani’nin (1993: 40) söyledi¤i gibi bu dönüflüm “Tam da
Avrupal›lar›n Hristiyan olmayan kültürler ile tan›flmak istedikleri bir
entelektüel laikleflme dönemine rastlam›flt›.” ‹slam dünyevi bir din ola-
rak kilisenin bask›lar›n› aflmaya çal›flan Avrupal› ayd›nlar taraf›ndan
övülerek anlat›lm›flt›r.

“‹tici bir tav›rdan sempatiye geçifl birkaç y›l›n eseri olmufltu. 1708’e kadar bu tav›r
de¤iflikli¤i tamamland›. ‹flte o zaman Simon Ockley, iki yüzy›l sonra dahi hâlâ do¤-
ru mu yanl›fl m› oldu¤u münakafla edilir bir kanaat ortaya att›. Ockley Bat›’n›n Do-
¤u’ya üstün oldu¤u fikrini reddetti. Do¤u’da Bat›’dakinden daha çok büyük adam-
lar yetiflmiflti; orada hayat flartlar› daha iyi idi. “Tanr›ya iman, her hal ve flartta dai-
ma vekâr ve itidalin muhafaza edilmesi; bütün bu hususlarda -ki asl›nda en önem-
li fleyler bunlard›r- Bat› dünyas› Do¤u’nun hikmet hazinesine bir pul dahi eklemifl
ise ben kara cahil oldu¤umu kabul ederim.” Bu türlü düflünceler yay›ld›; Herbelot,
Pococke, Relaud ve Ockley’den genifl çapta faydalanarak Muhammed’in Hayat› ad-
l› bir kitap yazan Comte de Boulainvilliers bu tutum de¤iflmesinin son örne¤ini
verdi. Ona göre “Her millet kendine mahsus bir hikmete sahiptir. Muhammed

Arap milletinin, ‹sa da Yahudilerin hikmetini temsil eder.” (Hazard, 1999: 33-34)
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“Ayd›nlanma ça¤›n›n “‹lahî müeyyidesi olmayan bir siyasi sistem, esrar-
s›z bir din, dogmas›z bir ahlak kurmak” peflindeki ak›lc›, ilerici ve laik
ideolojisi” (Bulut, 2002: 83) ‹slam’›n dünya ile olan bar›fl›kl›¤›n› kendi-
ne örnek olarak seçmektedir. 

Bu devirde yaflanan önemli di¤er bir geliflme Do¤u’da bulunan Bat›l›lar
çeflitlenmesi olmufltur. Art›k sadece devlet görevlileri ve seyyahlar de¤il
macerac›lar, sömürgeciler, tüccarlar ve araflt›rmac›lar da Do¤u’ya gitti-
ler. Do¤u’nun büyük eserleri birer birer Bat› dillerine çevrilmeye, Do¤u
toplumlar› üzerine daha genifl çapl› incelemeler yap›lmaya baflland›. 

“Her ne kadar egemenli¤i ve etkileyicili¤i hâlâ sürüyorsa da Do¤u keflfedilmekten
ve fleylefltirilmekten kurtulamaz. Do¤u, Avrupa’n›n çeflitli amaçlar için kullanaca¤›
bir kavramsallaflt›rmaya ve dolay›s›yla da fleylefltirmeye maruz kalacakt›r. Teces-
süs, bilgi, egzotizm ve ay›plama nesnesi. Daha sonra da bir mukayese malzemesi.
Art›k, uygulanan bask› -var oldu¤u oranda- yap›sal ve entelektüel niteliktedir: Av-
rupa’n›n Do¤u’da çoktand›r liman acentelikleri, tüccarlar›, elçileri, seyyahlar›, ca-
suslar› vard›r ve çok geçmeden bilginleri de olur.” (Bulut, 2002: 84)

Modern Bat›’n›n Kuruluflu: 

Denetlenen, Konumland›r›lan ve Biçimlendirilen Öteki

On dokuzuncu yüzy›l genel olarak 1800 y›l› ile de¤il 1789 ile bafllat›l›r.
Do¤u-Bat› iliflkileri aç›s›ndan da bu tarih iyi bir dönüm noktas› olarak ele
al›nabilir. Burada Do¤u-Bat› iliflkileri aç›s›ndan dönüm noktas› Napol-
yon Bonapart’›n 1798 M›s›r Seferi’dir. Her ne kadar Napolyon iflgal amaç-
l› olarak M›s›r’da bulunmad›¤›n› belirtse de bu olay Do¤u-Bat› iliflkilerin-
de art›k dönüm noktas›n›n geldi¤ini göstermektedir. On dokuzuncu
yüzy›lda dünya sistemini oluflturan en önemli unsur Bat›’n›n yükselmesi
ve Bat› d›fl›n›n buna cevap üretememesiydi.5 Dünya sisteminde önemli
güçler olan Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Çin ‹mparatorlu¤u, Hint Babür Sul-
tanl›¤›, Fas Murab›t Devleti gibi belli bafll› güçler ticari iliflkilerde, aske-
rî rekabette, kültürel sosyal alanlarda konumlar›n› kaybettiler.

Bu üstünlü¤e paralel olarak ayn› zamanda, Avrupa’da pek çok alanda bu
yeni duruma uygun yap›lanmalar ortaya ç›km›flt›r. Özellikle Bat› d›fl›
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toplumlar›n daha önce sözü edilen Avrupa merkezci perspektiften ince-
lenmesi bu egemenlikle efl zamanl› olarak bafllam›flt›r. Bu dönemde ya-
kalanan üstünlük ile paralel olarak Do¤u incelemeleri bütünlüklü bir
disipline de dönüflmüfltür. Emperyal projenin baflar›s› ilk kez dünya
medeniyetleri ile ayn› seviyeye ç›kan Bat›’n›n di¤er medeniyetlere karfl›
asimile edici bir tav›r tak›nmas›na neden olmufltur. Dünya egemenli¤i-
nin ele geçirilmesine paralel olarak Bat›, dünya tarihinin do¤al geliflimi-
nin nihai halkas› ve tarihin amac› olarak resmedilmifltir.

“Sömürgecilik faaliyetlerinin yo¤unlaflt›¤› ve h›zland›¤› tarihin bu evresinde, Av-
rupa yeni toplumlarla yeni kültürlerle yeni geleneklerle karfl›laflmaktayd›. Avrupa-
l› seyyahlar, giriflimciler Avrupa’n›n egemenlik kurdu¤u bu yeni alanlara seyahat-
ler yapmaktayd›lar. Buralardan do¤al olarak da pek çok yeni bilgi gelmekteydi. Bu
bilgilerin ifllenmesi, tasniflenmesi, Avrupal›n›n kullan›m›na sunulmas› gerekliydi.
‹kinci bir ihtiyaç da tan›fl›lan bu yeni toplumlarla iliflkilerin nas›l sürdürülece¤iy-
di. Bu toplumlar›n gelenekleri, dinleri, tarihsel kökleri onlarla nas›l iliflki  k›r›laca-
¤› konusunda da ipuçlar› vermekteydi. Zira, Avrupa için sadece ya¤malamak, ya-
k›p y›kmak bir çözüm de¤ildi. Oryantalist çal›flmalar iflte bu arka planda h›zl› bir
art›fl gösterdi. Hâlâ revaçta olan çal›flmalar filolojik çal›flmalard›. Ancak zamanla
bunlara yeni disiplinler eklenecekti: Arkeoloji, nümizmatik vs... Oryantalistlerin
bu çal›flmalar›n› daha sistemli ve baflka oryantalistlerin çal›flmalar›ndan haberdar

olarak sürdürebilmek için önce dernekler kuruldu.” (Bulut, 2002: 117)

Ayn› zamanda devre damgas›n› vuran romantiklerin Do¤u tasviri ege-
menlik alt›na al›nan Do¤u’nun genifl y›¤›nlar›n haf›zas›nda uzun zaman
yaflayacak olan imaj›n› oluflturma iflini üstlenmifltir. Bulut’un belirtti¤i gi-
bi bu eserlerde Do¤u “Renk, debdebe ve barbarca bir vahflet cümbüflü,
haremler, saraylar, kesilen keller, çuval içinde denize at›lan kad›nlar, fili-
kalar, hilallerle süslü kad›rgalar, lacivert kubbelerin yuvarlakl›¤›, beyaz
minareler, odal›klar, harem a¤alar›, vezirler, hurma a¤açlar› alt›ndaki çefl-
meler… fleklinde tasvir ediyordu” (2002: 110). Zamanla bu imaj öylesi-
ne yerleflmifltir ki muhayyel olan Do¤u gerçek olan›n önüne geçmifl ve
Bat›l›lar Do¤u’ya gittiklerinde bu imaj› aramaya, gerçekli¤i hayalin pen-
ceresinden okumaya ya da gerçe¤i muhayyale uydurmaya çal›flm›fllard›r.

Cemil Meriç’in belirtti¤i gibi flarkiyatç›l›k de¤iflik flekillerde sömürgeci-
li¤in keflif kolu olarak da rol alm›flt›r. Zira fiarkl›y› bilmekle onun üze-
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rinde egemenlik tesis etmek nerdeyse birbirini gerektirecek flekilde pa-
ralel yürüyordu. fiarkiyatç› ço¤u kez imparatorlu¤un temsilcisi, memu-
ru, herhâlükarda imparatorlu¤u koruyan ve imparatorluk taraf›ndan
korunan biridir. Onun çal›flmalar› imparatorluk taraf›ndan desteklen-
mekte ve çal›flmalar›n›n neticeleri imparatorlu¤u ilgilendirmektedir. 

fiarkiyatç›l›k herhangi bir kültürel belirlenim de¤ildir. Onu di¤erlerin-
den ay›ran kas›tl› ve bilinçli bir flekilde baflka bir toplum üzerinde kuru-
lan egemenlikle girdi¤i iliflkidir. fiarkiyatç›l›k Garb’›n kendi kimli¤ini
oluflturmas›n›n ötesinde, kendi kimli¤i ile birleflmifl ve gittikçe artan bir
yo¤unlukta Bat›l› olan›n fleklini ve yönünü belirlemifltir. Dolay›s›yla flar-
kiyatç› birikim do¤rusu anlat›ld›¤›nda hemen da¤›lacak ve yerini gerçek-
lere b›rakacak yalanlardan kurulmufl bir yap› de¤ildir. Said’in (1995: 16)
güzel bir flekilde belirtti¤i gibi “fiarkiyatç›l›k, fiark’a iliflkin uçuk bir Av-
rupal› hülyas› de¤ildir, nesillerdir önemli parasal yat›r›mlar›n yap›ld›¤›,
yarat›lm›fl bir kuram ve uygulama bütünüdür. Süregiden yat›r›mlar, na-
s›l flarkiyatç›l›ktan türeyerek genel kültüre giren önermeleri ço¤altm›fl,
bunlar› gerçekten üretken k›lm›flsa fiark’a iliflkin bir bilgi dizgesi olarak
flarkiyatç›l›k da fiark’›n Bat› bilincine süzülerek girmesini sa¤layan, onan-
m›fl bir düzenek hâline gelmifltir.” Yani flarkiyatç›l›¤›n ifllevsel bir kültü-
rel boyutu oldu¤u gözden kaçmamal›d›r. Çünkü bütün toplumsal yap›-
larda siyasal olan boyut egemenlik alan› açarken kültürel olan bu alan›n
ne flekilde kullan›laca¤›n› belirlemektedir. Dolay›s›yla egemenli¤in tonu-
nu ve sonras›nda alaca¤› görünümü belirleyen de kültür oluyor.

fiarkiyatç›l›¤›n kendini gösterdi¤i alanlar›n çok çeflitli ve derin olmas› da
bu noktada etkilidir. fiarkiyatç› metinler filoloji sosyoloji, tarih, estetik,
iktisat gibi çok de¤iflik alanlara yay›lm›flt›r. Bu alanlar›n hemen hepsin-
de jeopolitik bilinç çok derin bir flekilde mevcuttur. Bu da bize flarkiyat-
ç›l›¤›n nas›l bu kadar genifl bir aç›l›m alan› buldu¤unu çok daha aç›k bir
biçimde göstermektedir. Zira jeopolitik bilincin flekillendirdi¤i metinler
egemenli¤in de¤iflik düzeylerde etkin olmas›n› sa¤lamaktad›r. ‹flte bu
noktada jeopolitik konumland›rma ve biçimlendirmenin araflt›rmac›n›n
zihnine nas›l yans›d›¤›n› görebiliriz. Ancak bu yans›ma araflt›rmac›n›n
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zihnine politik ve sosyal evrenden yans›maktad›r. Yani araflt›rmac› için-
den ç›kt›¤› toplumun di¤er toplumlara dair gelifltirdi¤i bilinçle ifle ko-
yulmakta ve siyasal olarak kendinden talep edilen konumu temsil et-
mektedir. Bu talebin formel flekilde olmas› flart de¤ildir. Bat›l› devletle-
rin yay›lmac› siyasetleri talebin somutlu¤unu göstermektedir. Bu nokta-
da Do¤u araflt›rmalar›n›n Bat›’da oluflturulan kimli¤i desteklemek için
üretildi¤ini birkez daha vurgulamakta fayda var. Bat›l› toplum modelini
olufltururken öteki olarak kabul edilen Do¤u, Bat›’ya yüklenen de¤erle-
rin z›dd› olarak resmedilmifltir. Bu sadece mevcut olgunun de¤il tarih-
sel olgular›n ve olaylar›n da Bat› merkezli bir perspektiften yeniden ya-
z›lmas› anlam›na gelmektedir.6 Modern Bat›l› kimli¤in tasar›m› için öz-
gün ve geliflen bir Bat›, özgün olmayan ve gerileyen bir Do¤u görüflünün
oluflturulmas› gerekmifl ve flarkiyat araflt›rmalar› bu noktada önemli rol-
ler oynam›flt›r. fiarkiyat mant›¤› ve bak›fl› sadece flarkiyatç› metinlerle s›-
n›rl› kalmam›fl, topyekün Bat›l› muhayyileyi kaplam›flt›r. 

Avrupa’n›n niçin yeni bir kimli¤e ihtiyaç duydu¤unu aç›klamak gerek-
mektedir. Tarihsel olarak Avrupa kimliklerini oluflturan olgulara bakt›-
¤›m›zda karfl›m›za Antik Yunan düflüncesi, Roma siyaseti, Hristiyanl›k
ve Yahudilik dinleri ç›kar. Buna halk kültürlerini oluflturmas› ba¤lam›n-
da pagan dinlerini de ekleyebiliriz. Modern dönemde bu kimli¤in yeni
bir bilinçle yeniden flekillendirilmesi söz konusu oldu¤unda tarih yeni-
den yaz›lmaya baflland›. Böylece Do¤u’yu araflt›rman›n bir baflka anlam›
daha ortaya ç›km›fl bulunuyordu: Bat›’n›n kökeni olan ve flimdiki Do-
¤u’dan farkl› olan klasik Do¤u aran›yordu. Bu ayn› zamanda Avrupa’da-
ki kutsal kitap etraf›nda cereyan eden sekülerleflme tart›flmalar›n›n da
oda¤›n› oluflturmaktayd›. Do¤u’nun unutulmufl dilleri, tarihleri, ›rklar›
ve kültürleri bu ba¤lamda araflt›r›lmaya baflland›. Böylece modern Bat›-
l› kimlik mevcut Bat› ve Do¤u’yu aflarak daha eski bir kaynaktan besle-
nerek tasarlanmaktayd›. Fakat bu tam anlam›yla bir tasar› meselesiydi,
yani biçimlendirme ayn› zamanda tahakküm ve idareyi de getiriyordu.
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Said’in deyimiyle gerçek klasik Do¤u’yu ortaya ç›karma u¤rafl›nda olan
araflt›rmac›lar, askerler, yarg›çlar taraf›ndan Do¤u’nun önce bilinmesi,
sonra istila edilip mülk edinilebilmesi, ard›ndan da yeniden yarat›lmas›
en yal›n anlam›yla flarkiyatç›l›¤›n ifllevi, flarkiyatç›n›n da görevine dö-
nüflmüfltü. (Said, 1995: 102) Do¤u’ya  dair yaz›lanlarda Do¤u’yu temsil
etme ya da onun ad›na konuflma asl›nda dünya güç dengelerinde yaka-
lanan üstün konumu yans›tmaktad›r. Zira Do¤u’da daha önce hayran-
l›kla bahsedilen pek çok özelli¤in bir anda olumsuz bir temsile dönüfl-
tü¤ünü görebiliriz. Bu da ancak Bat›’n›n güç iliflkilerinde Hobson’un çok
güzel bir flekilde bütün detaylar›yla anlatt›¤› gibi on dokuzuncu yüzy›l-
da bir üstünlük yakalamas› ile iliflkilidir. 

Bu anlamda modern Bat›l› kimli¤e dönüfl zaten eskiden var olan kültürel
kodlar›n yeniden kurulmas› ile kolaylaflm›flt›r. Bir tarafta Bat›l›lar, di¤er
tarafta Do¤ulular vard›r. Bat›l›lar ak›lc›, bar›flç›, özgürlükçü, mant›kl›d›r-
lar, do¤al vehimlerden uzak gerçek de¤erlere sahiptirler Do¤ulular ise
bunlar›n hiçbirine sahip de¤ildir. Bu tür z›tl›klar oluflturularak asl›nda
içeriye kendi kültürünün ne kadar süzülmüfl ve biricik oldu¤u mesaj› ve-
riliyor. Kimli¤in öteki üzerinden tasarlanmas›na ek olarak Do¤u üzerinde
tesis edilen emperyalist egemenli¤in meflrulaflt›r›lmas› da söz konusudur. 

Tarihsel ve mekânsal olarak çeflitlili¤e ra¤men flarkiyatç› inceleme Do-
¤u’nun de¤iflmez özlerini de belirlemede kendisine ayr›cal›kl› bir ko-
num öngörmektedir. Said’in belirtti¤i gibi flarkiyatç›lar Avrupa için bir
öz bilinç oluflturma gayreti içerisinde “fiark’›n hep ayn› kalan, de¤iflme-
yen, tek biçimli ve kökten yabanc›, tuhaf bir nesne oldu¤u” (Said, 1995:
108) fikrini oluflturdular. Böylece asl›nda Do¤u’nun ve Bat›’n›n de¤ifl-
mez öz biçimleri tespit edilmekte ve Do¤u, Bat›l› yaflam biçiminin iflah
olmaz bir düflman› olarak ortaya konmaktad›r. Bu düflünce Do¤u’yu
ikincil bir konuma itmektedir. Böylece Do¤u’nun kendine özgü olmad›-
¤› onun kültürel, siyasal, toplumsal tarihinin Bat›’ya verilmifl bir karfl›-
l›ktan ibaret oldu¤u düflüncesi ortaya ç›km›flt›r. 

“Do¤u’nun karakteri” tespitlerinin gerçeklere dayanmad›¤› sadece hikâ-
yelerden ibaret oldu¤u da pek çok çal›flma ile ortaya konmufltur. Zira
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flarkiyatç› Do¤u hakk›nda salt bilimsel otorite ile de¤il güç iliflkilerinin
temin etti¤i bir otoriteye dayanarak yazmaktad›r. O keskin bir ideoloji-
nin onay›na de¤il mutlak kudretin arka ç›kt›¤› mutlak hakikatin sorgu-
lanamaz kesinli¤ine dayanarak yazmaktad›r. (Said, 1995: 322) Rana
Kabbani’nin belirtti¤i gibi Do¤u tasvirleri Bat›’n›n beklentilerini yan›tla-
mak üzere “Kendi kendilerini yeniden üreten bir tema gibi tekrar tekrar
yineleniyor, ço¤al›yorlard›.” (Kabbani, 1993: 28). Bu ba¤lamda Said flar-
kiyatç› muhayyilenin iflleyifl biçimini güzel bir biçimde özetlemifltir.

“Bu alandaki mütehass›slar, birer flarkiyatç› olarak meslekleri zaman içinde toplum-
lara fiark imgeleri, fiark’a dair bilgiler ve sezgiler sunmalar›n› gerektirdi¤i için bu
alan üzerinde çal›fl›rlar. fiarkiyatç›, a) Kendi ay›r›c› damgas›n› tafl›yan, b) fiark’›n ne
olabilece¤ine ya da ne olmas› gerekti¤ine iliflkin kavray›fl›n› örneklendiren, c) Bir
baflkas›n›n fiark görüflüne bile isteye muhalefet eden, d) fiarkiyatç› söyleme, o an
içinde en elzem görünen fleyi katan, e) Ça¤›n belirli kültürel, mesleki, ulusal, ikti-

sadi gereklerine cevap veren fiark temsilleri sa¤lar ço¤unlukla. (Said, 1995: 286)”

Bu anlamda flarkiyatç›l›k bir görev duygusu ile bezenmifltir. Bat›’y› Do-
¤u’ya karfl› koruman›n söylemsel alan›n› oluflturma görevi flarkiyatç›n›n
iflini yaparken sürekli ona efllik eden bir duygudur. Böylece Do¤u’ya en
olumlu yaklaflan flarkiyatç› bile görevinin Bat› ad›na Do¤u’yu s›k›flt›¤› kö-
flede tutmak oldu¤unu özümsemifltir. Böylece pekifltirilen bu ayr›cal›kl›
konum flarkiyatç›ya hem içeride hem de d›flar›da do¤u uzman› iliflkileri
belirlemeyi getirmektedir. fiarkiyatç› kendini do¤u toplumunu yeniden
flekillendirecek bir uzmana dönüfltürmektedir.7 Do¤u’yu kurtarmak flar-
kiyatç›n›n kendisine yükledi¤i kutsal görevdir: Medenilefltirme misyonu-
nu üstlenerek Do¤u’ya dair düflünceleri tasnif edecek, Do¤u’nun karak-
terini analiz edecek ve neticesinde hümanist bir biçimde “Do¤u’yu yeni-
den yap›land›rma” iflini üstlenecektir. Bu süreçte ›rkç›l›¤›n oynad›¤›na
paralel bir rolü hümanizm oynam›flt›r. Her ikisi de kendisini ayn› nokta-
ya temellendiriyordu: Avrupa’n›n seçilmiflli¤i ve biricikli¤i. 
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7 Bu daha çok flarkiyatç›l›¤›n “içeride” içsellefltirmesiyle birlikte yerli flarkiyatç›n›n Bat›l›laflma ça-

bas›nda karfl›m›za ç›kar. Kendi toplumuna dair yarg›lar ve elefltirilerde ço¤unlukla Bat› ile bir
k›yaslama dâhilinde, flarkiyatç› yarg›lar ve öneriler ortaya ç›kar. Böylece flarkiyatç› otorite zihin
belirleme ve politika oluflturma ifllevini dolayl› yollardan da gerçeklefltirmifl olur. Fakat daha
çarp›c› olan› fiark’ta hiçbir flekilde bulunmasa da yerli flarkiyatç›n›n sundu¤u hizmet sayesinde
Bat›l› akademisyen veya entelektüelin fiark hakk›nda konuflmas› kolaylafl›r.



Bat›’da Do¤u’ya dair yaz›lanlar Bat›l› kültür için istenilen, arzu edilen bir
Do¤u yaratma u¤rafl›d›r. Sorun asl›nda bu u¤rafl ile ortaya ç›km›fl olan
Do¤u’nun gerçek oldu¤unun düflünülmesi, hatta gerçek olan Do¤u’nun
o muhayyel olana uydurulmas›d›r. Avrupa’da bugün her seviyede insa-
n›n zihninde bir Do¤u kal›b›n› oluflturan da bu çaban›n yayg›nl›¤› ve
üretti¤i kal›plar›n geniflli¤idir. “V.G. Kierman’›n pek isabetli bir deyiflle
“Avrupa’n›n fiark’a iliflkin ortaklafla kurulmufl hayali” diye adland›rd›¤›-
kendine özgü bir dinami¤i vard›r.” (Said, 1995: 62) Ortaklafla kurulmufl
bu hayal Do¤u’yu kendi varl›¤›n›n ve üstünlü¤ünün flart› olarak gör-
meyle iliflkili bir biçimde Do¤u’yla olan münasebeti hayati görmekle de
ilintilidir. Her iki durumda da -küçümseme ya da korkuyla ürperme-
Do¤u’nun çarp›t›lmas› söz konusudur. Bu çarp›tma kendine özgü ve var
olandan farkl› ya da var olan›n belirli yönlerinin öne ç›kar›ld›¤› di¤er
yönlerinin gizlendi¤i bir Do¤u ortaya ç›karmaktad›r. Do¤u’nun do¤ulu-
laflt›r›lmas›, Bat›l›n›n zihninde “fiarkl›”, “fiark’a dair”, “fiark’a ait” ya da
“fiark’a özgü” gibi kategorilerin oluflmas› ile iliflkilidir. Böylece bugün
Do¤u denildi¤inde akla gelen anlam kümeleri ortaya ç›km›flt›r. Bu bafl-
lang›çta tan›ma ve tan›mlama; anlama ve anlamland›rma süreçleriyle iç
içe yürüse de ard›ndan hüküm verme, yarg›da bulunmay› getirmifltir.

Di¤er taraftan Do¤ulu ayd›nlar da bir süre sonra bu iktidar ve güç ilifl-
kilerinden etkilenmifller ve kendi flarkl›laflt›r›l›fllar›na kat›lm›fllard›r.
Özellikle Said’in gizli ve içsellefltirilmifl oryantalizm dedi¤i olgu bu an-
lamda çok aç›klay›c›d›r.8 ‹ncelemek, kaydetmek, tasnif etmek, anlam ta-
yin etmek egemenlik alt›na almakt›r. fiarkiyatç›l›¤›n Do¤u kültürünü ve
yüzy›llara dayanan miras›n› yeniden kaleme almas›, ayr› bir sistemle tas-
nif etmesi, bir iktidar alan›n› da açmaktad›r. Napolyon’un M›s›r’a gider-
ken yan›nda çok say›da uzman›, bilgini, dil âlimini götürmesi tam da
buna denk düfler. Art›k yüzy›llar›n uzaktan bak›larak üretilen muhayyel
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8 Örne¤in, günümüz Türkiye’sinde Türk akademisyenler taraf›ndan Osmanl› ve gerileme ekse-

ninde yaz›lanlara bakt›¤›m›zda bunu çok aç›k bir biçimde görebiliriz. Do¤ulu bir araflt›rmac›
olarak pek çok türk akademisyen Bat›’da üretilen flarkiyatç› kal›plar› kullanarak analizler yap-

makta ve bunun neticesinde Osmanl› gerilemesi hiç de olgulara uymad›¤› hâlde 1500’lerden
bafllat›lmakta ve Osmanl› devleti tarihin ar›zi bir gücü olarak resmedilmektedir. Asl›nda flarki-

yatç›l›¤›n bir iktidar alan› oluflturdu¤unu buradan da görebiliriz. Bu, Cezayirlilerin 1993 y›l›n-

da söyledikleri sözleri do¤rulamaktad›r: “Hâlâ iflgal alt›nday›z.” (Ferro, 2002: 568).



Do¤u’sunun yerini yak›ndan, incelenerek, nüfuz edilerek incelenen Do-
¤u alm›flt›r. Fakat Do¤u tüm gerçekli¤iyle flarkiyatç›n›n karfl›s›nda dur-
sa da flarkiyatç›n›n yapt›¤›, yüzy›llard›r üretilen muhayyel kal›plara de-
lil oluflturacak bir bak›flla yaz›lar›n› kaleme almak olmufltur. Zira flarki-
yatç› bir bak›fl ile gezisine bafllamakta, bir vizyon ile yaz›lar›n› kaleme
almaktad›r. Her ne kadar Do¤u’ya dair pek çok nitelikli araflt›rma -bu-
gün Do¤u hakk›nda bildi¤imiz pek çok yeni ve özgün bilgi- flarkiyatç›-
lar taraf›ndan üretilmiflse de genel olarak Do¤u’nun belirli bir kal›ba dö-
külmesi ve bu kal›p içinde yarg›lanmas› söz konusudur.

Sömürge Sonras› Do¤u: ‹syan Eden Tehlikeli Düflman

Yirminci yüzy›lda Bat›’da dünya üzerindeki egemenli¤in yavafl yavafl kay-
b› ile büyük bir güven bunal›m› yafland›. Bu güven bunal›m› bir Do¤u
korkusu olarak ortaya ç›kt›. Çin ba¤lam›nda ortaya ç›kan “sar› tehlike”
söylemi, ‹slam dünyas›nda ortaya ç›kan ba¤›ms›zl›kç› milli hareketlerle
bir travmaya dönüfltü. Said, John Bunchan’›n 1922’de yazd›klar›ndan ha-
reketle yirminci yüzy›l bafl›nda Asya’n›n Bat› için kendi dünyas›n› yerle
bir edebilecek ani bir patlama ile özdefl hâle geldi¤ini belirtmektedir. (Sa-
id, 1995: 263) Birinci bölümde bahsetti¤imiz tarihin belirleyici gücü bu-
rada bir kez daha karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bat›l› siyasal muhayyileye Do-
¤u karfl›s›nda yakalanan üstünlü¤ün uzun süre devam ettirilmesi veya
garantiye al›nmas› pek de mümkün gözükmemektedir. Zira bütün varl›-
¤›n› ve zenginli¤ini üzerine bina etti¤i Do¤u’nun bir gün mutlaka karfl›-
s›na ç›kaca¤› düflünülmektedir. Böylece asl›nda Do¤u’ya dair korkular te-
mel ontolojik bir korkuya dönüflmüfltür. Bu korkunun büyüklü¤ü Do¤u-
luya verilecek tepkinin yönünü ve fliddetini de belirlemektedir. Zira Ba-
t›l› zihin hep tetikte olmak gerekti¤ini ve Do¤u’nun -mahiyeti do¤ru bir
flekilde anlafl›lmazsa ve bu bilgi ile egemenlik garanti edilmezse- askerî,
maddi, tinsel gücüyle er geç Avrupa’y› ezece¤ini düflünmektdir. “Do¤u-
lu tehlike” düflüncesi Avrupal›n›n muhayyilesinde her zaman canl› bir
biçimde duracakt›r. Hatta bu tehlike söylemi Bat›’da teyakkuzu sürekli
diri tutmak için bizzat yayg›nlaflt›r›lmaktad›r. Bunun en güzel örnekle-
rinden birini büyük Frans›z fiair Paul Vallery’de aç›k bir flekilde görmek
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mümkündür. Vallery, Türkçeye “Tinsel Kriz” olarak çevrilen eserinde
(eserin orjinali 1934 y›l›nda yay›mlanm›flt›r) “Düflüncesizce orant›l› güç-
leri kitlelere verdik” (Vallery, 1996: 37) demektedir.

Bugün Bat›’da yayg›n bir flekilde paylafl›lan bu ‹slam korkusunun (‹sla-
mophobia) nedenlerini belki daha derinlerde aramak gerekmektedir.
Yirminci yüzy›lda Bat›’da yayg›n olan bu Do¤u korkusunun anatomisi-
ni, onu en güncel yüzleriyle analiz eden Salman Sayyid’in Fundemanta-
lizm Korkusu isimli kitab›n› takip ederek aç›klayabiliriz. Sayyid kitab›n-
da Derrida’ya ait olan hayalet metaforunu ‹slam’la ilgili tart›flmalara uy-
guluyor ve ‹slam’›n Bat› için nas›l bir hayalete dönüfltürüldü¤ünü göste-
riyor. Hayaletler ölülerden arta kalanlard›r, korkutucudurlar, duvarla-
r›n içinden geçerek yürüyebilirler, s›n›rlar onlar› çevreleyemez. Hayalet-
ler gerçekte var olmasalar da kullan›l›fllar› vard›r. Hayaletler gibi Müs-
lümanlar da bugünü ziyaret etmek suretiyle bizimle beraber kalmakta-
d›rlar. Burada modern Bat›’n›n, Müslümanlar› birer hayalet olarak nite-
lendirmesinin arka plan›nda bir zamanlar Müslümanl›¤›n art›k bir daha
dirilemeyecek flekilde ortadan kalkaca¤›na dair inan›fl yatmaktad›r. Bu
inan›fl ilerleme düflüncesine dayanmakta ve Bat›, kendi toplumsal mo-
delini tarihin son aflamas› olarak görmektedir. Dolay›s›yla vakti geçmifl
bir toplumsal sistem olarak ‹slam’›n siyasal ve toplumsal taleplerle ani-
den9 ortaya ç›kmas› asla gerçek ve geçerli bir bedene de¤il ancak ölmüfl
bir bedenin hayaletine tekabül edebilirdi. Fakat bu etkin ortaya ç›k›fl
karfl›s›nda Avrupa-merkezcilik art›k afl›nm›flt›r ve geçerlilik iddialar›n›
ancak örtülü bir biçimde dile getirebilmektedir.

Bu noktada hayaletlerin kullan›l›fll›¤› devreye girmektedir. Hayalet hi-
kâyelerinin ço¤u kez gerçekte bir iflleve tekabül etti¤ini göz önüne ald›-
¤›m›zda (mesela yaramaz, haylaz çocuklar› korkutmak, dikkatleri baflka
noktaya çekmek gibi) ‹slam’›n da bir hayalete dönüfltürülmesinin de
kullan›fll›l›¤›n› incelemek gerekmektedir. ‹slam, Bat›’n›n en mükemmel
ötekisi olarak hangi ifllevsel korkuya tekabül etmektedir? On dokuzun-

Lütfi Sunar

48

9 ‹slam’›n siyasal temsili Bat› için aniden ve yersiz bir biçimde ortaya ç›km›fl bir olgudur. Bu da
onun hayalete benzetilmesinde önemli bir gerekçedir. Zira hayaletler de aniden ve yersiz bir fle-

kilde ortaya ç›karlar ve mevcut gerçekli¤i ikinci plana iterler.



cu yüzy›la kadar bafla ç›k›lamayan ve ma¤lup edilemeyen düflman olan
‹slam, acaba yeniden egemenlik iddias›nda m› bulunmaktad›r? O zaman
‹slam korkusu ayn› zamanda bir görev ça¤r›s›na dönüflmekte ve Avru-
pal› ayd›na ‹slam’›n kötülenmesi, geçersizlefltirilmesi ve afl›lmas› nokta-
s›nda görevler yüklenmektedir. 

Bat› medeniyetini zaman zaman yoklayan birçok hayaletten belki hiçbi-
ri ‹slam’›n ça¤dafl uyan›fl› kadar anlafl›lmas› güç ve kafa kar›flt›ran, yeri-
ne baflka bir fley konulmayacak kadar tuhaf de¤ildir. ‹slam toplumlar›-
n›n birer birer ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmalar›, ekonomik olarak kendile-
rine yetecek seviyelere gelmeleri ve hatta baz› noktalarda Bat› için bir
tehdide dönüflmeleri (1970’lerdeki petrol ambargosunu ve Bat›’da orta-
ya ç›kan krizi düflünelim), bu toplumlar›n kendi kültürlerine dönüfl ça-
balar› ve ‹slam toplumlar›n›n dünya siyasetinde merkeze ani yükseliflle-
ri böyle bir korkuyu yaratmaktad›r. ‹slam bir kâbus gibi Bat›’n›n üzeri-
ne çökmüfltür. Hayaletin beklenmeyen geri dönüflü, bast›r›lm›fl olan›n
patlak vermesi, Bat›’y› flafl›rtm›fl, ezberini bozmufl, onu yerinden etme
aflamas›nda ciddi bir tehdit oldu¤unu iliklerine kadar hissettirmifltir. Bu
durum flarkiyatç› çal›flmalar›n geçersizleflen eski tekniklerinin yerine
daha karmafl›k yeni tekniklerin icad›n› gerektirmifltir. Bu giriflimlerin en
önemlisi Müslümanlara karfl› kavramsal tan›mlamalar üzerinden bir
fliddet uygulanmas›d›r.

Di¤er taraftan II. Dünya Savafl› öncesinde bafllayan ve sonras›nda devam
eden ba¤›ms›zl›k mücadelelerinde ve sonras›nda iki kutuplu dünyan›n
yo¤un siyasi ortam›nda ‹slam toplumlar›n›n direniflinin somut ve gözle
görülür bir bünyeye sahip olmas›, somut taleplerle ortaya ç›kmas› asl›n-
da onun görünüp kaybolan bir hayalet olarak de¤il de kendisine yeniden
beden arayan bir hortlak olarak zihinlerde yer etmesine sebep olmufltur.
Bu beden aray›fl› Müslüman toplumlardaki modernleflme tecrübelerini
yeniden gündeme getirmifl ve baflar›s›zl›k sebepleri, yeni modeller çerçe-
vesinde y›¤›nla yeni araflt›rma ortaya ç›karm›flt›r. Hatta bazen bu durum,
modern dünyada dinin artan önemi fleklinde ortaya konulmakta ve sade-
ce Müslüman dünyada de¤il bütün toplumlarda modernitenin ve Avru-
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pa-merkezcili¤in çöküflü ilan edilmektedir (Sayyid, 2000: 23). Nas›l ki
oryantalist çal›flmalarda bir inceleme nesnesi olarak do¤u, özelde de
Müslüman toplumlar, despotik, miskin, mistik, duygusal, irrasyonel gi-
bi klifle flablonlarla y›llarca Bat›’n›n ola¤anüstü do¤u araflt›rma arflivleri-
nin raflar›n› süslemifl ve daha da ilginç olan› Bat›l›lar›n zihinlerine nak-
flolmufl ise günümüzde de daha diri, sald›rgan, s›n›r tan›maz ve iflah ol-
maz bir ‹slam imgesi, Müslümanlar› savafl›lmas› gereken yak›n bir tehli-
ke hâline getirmifltir. Asl›nda bu kavramsal dönüflüm aç›k bir flekilde Ba-
t›’n›n gerileyiflini ve Avrupa-merkezcili¤in afl›nmas›n› göstermektedir.

S›n›rlar ve Kimlikler: fiarkiyatç›l›¤› Yeniden Tart›flmak

Bugün sona ermifl gibi görünen flarkiyatç›l›¤›n nas›l asl›nda kendini sür-
dürdü¤ü görülmelidir. Bat›’n›n Do¤u karfl›s›nda kendisine biçti¤i mede-
nilefltirme misyonunun sürekli farkl› araçlar ve söylemlerle kendisini
üretti¤inin fark›nda olmal›y›z. Günümüzde demokratikleflme, sivil top-
lum, liberal piyasa, insan haklar› gibi kavramlar üzerinde yürütülen ik-
tisadi, siyasi ve askerî bask› ile on dokuzuncu yüzy›l›n müdahaleci flar-
kiyatç›l›¤› ustal›kla örtülmüfl bir flekilde sürdürülmektedir. Do¤u-Bat›
iliflkilerinin metinlere ve oradan zihinlere yans›mas› güç dengesindeki
konumlanmalar›n uzant›s›d›r ve bu güç dengeleri de¤iflmedikçe flarki-
yatç›l›k kendini yeniden ve yeniden üretebilme imkân›na sahip olacak-
t›r. Do¤u toplumlar› üzerinde bir iflgal ve imparatorluk kurma giriflimi-
nin mevcut oldu¤u günümüzde Do¤u incelemelerinin tekrar popüler
hâle gelmesi bunun en temel göstergesidir.

Fakat yukar›da Sayyid’den yola ç›karak betimledi¤imiz gibi son y›llarda
flarkiyatç›l›k ve ona arka plan sa¤layan Avrupa merkezci tarih felsefeleri
sorgulanmaya bafllanm›flt›r. Bu anlamda flarkiyatç›l›¤›n ve Avrupa mer-
kezcili¤in pek çok temel kodu çürütülmüfl ve geçersizlefltirilmifltir.
Marshall Hodgson’un dünya tarihini Bat› merkezli yazman›n nas›l ve ni-
çin ortaya ç›kt›¤›n› ve bu anlay›fl›n nas›l afl›laca¤›n› tart›flt›¤› Dünya Tari-
hini Yeniden Düflünmek ve Samir Amin’in genelde Bat›l› zihindeki Avru-
pa merkezci düflünceyi sorgulad›¤› Avrupamerkezcilik isimli çal›flmalar›-
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n›, Martin Bernal’in Yunan Medeniyeti’nin M›s›rl› kökenlerini tart›flt›¤›
Kara Athena isimli mükemmel çal›flmas›, John Hobson’un daha sonra bu
eserin b›rakt›¤› yerden iz sürdü¤ü Bat› Medeniyeti’nin Do¤ulu Kökenleri
isimli eserleri devam ettirmifltir. Bu eserlere onlarcas›n› ekleyebiliriz.
Böylece Bat›’da da gittikçe Avrupa merkezli düflünmeye bafll› olarak or-
taya ç›kan “biricik Bat›” tezleri afl›nmaya bafllam›flt›r. Bu çal›flmalar her
iki taraftan medeniyete ilk önce geçmeyi baflaran Do¤u’nun medeniyet
sürecinde gelifliminin her safhas›nda Bat›’ya ö¤retmenlik ve öncülük yap-
t›¤› tezi etraf›nda flekillenmektedir. Bat› tarihin her döneminde çeflitli fle-
killerde Do¤u’nun zenginli¤ine ve kültürel miras›na ihtiyaç duymufltur.

Fakat flarkiyatç›l›¤›n miras›n› sökmek çok daha büyük elefltirel ve karfl›
kurucu düflüncelere ihtiyaç duymaktad›r. Zira flarkiyatç›l›¤›n kavramsal
sistemi zihinlerde öyle bir otorite oluflturmufltur ki art›k Do¤u’ya dair
yazanlar -Do¤ulular bile- bu metinlerin yönlendirmesi ile düflünmeye
bafllar. Bu sadece s›radan karfl›tl›klarda de¤il daha ileri düzeyde teoriler-
de de teflhis edebilece¤imiz bir olgudur. Hümanizmin, demokrasinin,
ço¤ulculu¤un, kozmopolitizmin pek önemli düflünürlerinin Do¤u-Bat›
iliflkileri gündeme geldi¤inde nas›l bir anda Bat› merkezli düflünmeye
bafllad›klar› konusu akademinin son zamanlarda pek aflina oldu¤u bir
konudur.10 Fakat fluras› da aç›kt›r ki bu yazarlar taraf›ndan dile getiri-
len böylesi basmakal›p düflünceler salt ba¤naz ›rkç›l›k örnekleri olarak
aç›klanamazlar. Bu yazarlar›n pek ço¤unun arka planlar›nda titiz, Sa-
id’in deyimiyle “meslekleflmifl flarkiyatç›l›k” biliminin üretti¤i bilgiler ya
da yayg›n bir flekilde paylafl›lan Do¤u’ya dair bilgiler mevcuttur. 

fiarkiyatç›l›¤›n güç iliflkilerinin bir uzant›s› olarak karfl›m›za ç›kt›¤›n› ve
üretti¤i yanl›fllar›n kas›tl› oldu¤unu görmek durumunday›z. Dolay›s›yla
karfl›m›zda kültürel forma dönüflmüfl bir bilgi alan› mevcuttur ve bu
kültürel formu ortaya ç›karan yanl›fl anlafl›lman›n (ortada e¤er bir kas›t-
s›z yanl›fl anlafl›lma varsa) Do¤u-Bat› ayr›mlar› farkl› bak›fllardan yeni-
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flekilde göstermektedir.



den yap›larak ça¤dafl Bat›’n›n kökenlerinin Do¤u’da bulunabilece¤i iddi-
a edilerek getirilen onlarca yeni veriyle düzeltilebilmesi mümkün de¤il-
dir. “Bat› söylemsel (discursive) bir nesnedir ve onun kimli¤i di¤er söy-
lemsel nesnelerle olan farklar›ndan hareketle tarif edilir.” (Sayyid, 2007) 

Günümüzde Bat› bafl-tan›mlay›c› (Chakrabarty, 2000) konumunu b›-
rakmak istememektedir. Zira aç›k bir flekilde görülebilece¤i üzere günü-
müzde Bat›’n›n dünya egemenli¤inin bir boyutunu da bu tan›mlama te-
keli oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla Müslümanlar›n yeni tan›m kategorile-
ri gelifltirme kapasitesi, ‹slam’›n büyük ve diri medeniyet birikimine sa-
hip olmas› bu tekele karfl› canl› bir tehdit oluflturmaktad›r. Müslüman-
lar Bat›’n›n her fleyi kendine göre tan›mlamas›n›n, konumland›rmas›-
n›n, flekillendirmesinin, y›k›p yeniden kurmas›n›n, tekrar y›k›p yeniden
kurmas›n›n art›k mümkün olmad›¤›n› somut örnekleriyle göstermekte
ve oyunun kurallar›na müdahale etmektedir. Bu bast›r›lan›n geri dön-
mesi, iradi bir hareket ve esasl› bir de¤iflimin bafllang›c›d›r.

Tam da bu nokta da flarkiyatç›l›¤› bat› d›fl›nda tart›flmak da bize böyle bir
imkan› sa¤lamakta, flarkiyatç›l›¤›n otoritesini aflmak için bir f›rsat sa¤la-
maktad›r. Zira modernite elefltirilerinde oldu¤u gibi, flarkiyatç›l›k eleflti-
rilerinde de içeride yap›lan elefltiriler daha çok söylemsel bir nesne olan
Bat›’n›n kendisini yeniden kurmas›na yönelmektedir. As›l yerinden edi-
ci, ters döndürücü ve kurucu elefltiriler; düflünsel ve kavramsal olarak
baflka bir dünya kurma imkan›na sahip bat› d›fl›nda ortaya ç›kmaktad›r.
Bu, Said’in kendi eserinde belirtti¤i gibi flarkiyatç›l›k taraf›ndan öteki ola-
rak biçimlendirilen ve bilinci yaralanan do¤u toplumlar›n›n flahsi bir se-
rüvenin uzant›s› olarak k›flk›rt›c› ve kurucu bir düflünce oluflturacakt›r. 
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Marx’›n Marksizmi, Durkheim’›n sosyolojiyi, Freud’un psikoanalizi
kurdu¤u flekilde bir disiplin veya alan kurdu¤unu iddia edebilecek
çok az say›da akademisyen veya entelektüel vard›r. Yeni bir disiplin
kurmufl olmak kiflinin çal›flmas›n›n had safhada özgün oldu¤una, ön-
ceki dünya alg›m›z› de¤ifltirdi¤ine, bizzat dünya hakk›ndaki epistemo-
lojimizi yeniden kavramsallaflt›rd›¤›na delalet eder. Bunu yapmak,
mitlerdeki flehir kuran veya hanedan kuran kahramanlar›n yapt›¤›n-
dan farkl› olarak hükümle veya fermanla olmaz. Tam tersine Fouca-
ult’nun “Yazar nedir”? bafll›kl› makalesinde öne sürdü¤ü gibi kiflinin
yeni kuramlar›n›n veya kavramlar›n›n insanlar›n dünyaya bak›fl›n› te-
melden de¤ifltirmesinin bir sonucu olarak ortaya ç›kar. Birçok kifliye
göre Edward Said’in en önemli baflar›lar›ndan biri Oryantalizm (1978)
isimli kitab›n›n yepyeni bir alan kurmas› idi. Wikipedia’n›n ‹ngilizce
versiyonundaki Said maddesi flöyle bafllar:

Edward Said’in Postkolonyal Karars›zl›¤›

Prof. Dr. Robert J. C. Young
New York Üniversitesi Karfl›laflt›rmal› Edebiyat Bölümü

Edward Said’in 
Postkolonyal Karars›zl›¤›

Çev. Salih Bayram



“Edward Wadie Said (1 Kas›m 1935, Kudüs - 25 Eylül 2003, New York”) Ame-
rika’da yaflayan Filistin kökenli meflhur bir edebiyat kuramc›s› ve önde gelen bir
Filistin aktivistti. Columbia Üniversitesinde ‹ngilizce ve Karfl›laflt›rmal› Edebiyat
Profesörü olan Said, postkolonyal kuram›n kurucular›ndan biri olarak kabul

edilmektedir.” 

Savundu¤um temel tezin bu maddede de do¤rulanmas›ndan memnun
bir flekilde “Said postkolonyal kuram›n kurucular›ndan biri olarak ka-
bul edilmektedir.” yarg›s›na verilen referansa bakt›¤›mda referans veri-
len otoritenin kendim oldu¤unu gördüm. O zaman, beni “Postkolon-
yal Kuram›n Vaftiz Babas›” fleklinde takdim eden kiflinin bunu bofluna
yapmad›¤›n› anlad›m. Önceleri genellikle “kolonyal söylem analizi”
olarak ifade edilen “postkolonyal kuram” 1990’lar›n bafllar›ndan itiba-
ren daha genifl anlamda “postkolonyal çal›flmalar” olarak bilinmeye
bafllad›. Bugün Kuzey Amerika’da, Avrupa’da, Asya’da ve Avustural-
ya’da bu alanda çal›flan en az bir kifliyi bar›nd›rmayan ‹ngilizce depart-
man› yok gibidir etkileri çeviri bilim çal›flmalar›, antropoloji, co¤rafya,
tarih, medya çal›flmalar›, siyaset bilimi ve ilahiyat gibi birçok farkl› di-
siplinde ve Frans›z edebiyat›, ‹spanyol edebiyat›, ‹talyan edebiyat› gibi
birçok farkl› edebiyatta hissedilmektedir. ‹sterseniz diploman›z› “post-
kolonyal çal›flmalar” bölümünden alabilirsiniz, sadece bu alanda yay›n
yapan dergiler mevcuttur, dünyan›n dört bir taraf›nda bu konuya has-
redilmifl ard› arkas› gelmeyen konferanslar ve sempozyumlar düzen-
lenmektedir, Amerikan Ça¤dafl Dil Kurumunda (Modern Language As-
sociation of America) postkolonyal çal›flmalar masas› vard›r - postko-
lonyal çal›flmalar ‹ngiliz Yüksek E¤itim Fonu Konseyi (British Higher
Education Funding Council) taraf›ndan bile ayr› bir bölüm olarak ka-
bul edilmifltir ve ‹ngiliz üniversitelerinin bu alandaki araflt›rma perfor-
manslar› devlet taraf›ndan de¤erlendirilmektedir. Bütün bunlar›n Ed-
ward Said taraf›ndan otuz y›ldan daha az bir zaman önce yazd›¤› bir ki-
tapla bafllat›ld›¤› genel kabul görmektedir.

Bu ola¤anüstü baflar›n›n en garip taraf› ise Said’in, kendi çal›flmas› üze-
rinden yepyeni bir disiplinin kuruldu¤u görüntüsüne kay›ts›z kalmas›,
hatta zaman zaman düflmanca tav›r almas›d›r. 1983’te “Avrupa ve Av-
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rupa’nin Ötekileri” bafll›¤›yla düzenlenen, asl›nda “Oryantalizm” kita-
b›na bir ilk tepki olan ve etkin bir flekilde postkolonyal çal›flmalar›n
kurumsal flekillenmesini bafllatan Essex Konferans›’nda Said “Oryanta-
lizmi Yeniden Düflünmek (Orientalism Reconsidered)” bafll›kl› bir ma-
kale sunmufltu. Bu konferanstan sonra Said postkolonyal çal›flmalar
konferanslar›nda hemen hemen hiç boy göstermedi, alandaki postko-
lonyal akademisyenlerin çal›flmalar›na kay›ts›z kald› ve postkolonyal
dergilerin editörler listesinde ad›n›n geçmesine müsade etmesi ça¤r›la-
r›n› reddetti. Genellikle postkolonyal çal›flmalar alan›nda çal›flan ö¤-
rencilerini desteklemeye devam etse de “Oryantalizm’den sonra Said’in
kendi çal›flmalar› daha kamuya aç›k, eriflilebilir bir formatta devam et-
ti. ‹lginç derecede soyut yaz›lm›fl olan “Bafllang›çlar (Beginnings)”
isimli kitab›ndaki ve “Foucault ve Derrida: ‹ki Örnek Durufl (Foucault
and Derrida: Two Exemplary Positions)” gibi makalelerindeki kuram-
sal yo¤unlu¤a ra¤men Said gittikçe kuram› içerdi¤i soyutluk ve anlafl›l-
mazl›k yüzünden katlan›lamaz bulmaya bafllad› ve toptan reddetti:

“Buna ay›racak vaktim yok. Sorunuza verebilece¤im cevap bu. Söyledi¤iniz fley ne
anlama geliyor? Ve Baudrillard! Mide buland›r›c›, anlams›z söz y›¤›n›ndan ibaret...
Hem Baudrillard hem de neydi o adam›n ad› - Lyotard, zerre kadar çekicili¤i olma-
yan bir tür taflral› atac›l›¤›, postmodernizm konusunda da ayn› fleyi düflünüyorum.

‹fademi mazur görürseniz üçüncü dünyaci entelektüellerin laneti.” (Said, 1998: 92)

‹çerdi¤i tarihsel ve siyasi e¤ilimle postkolonyal çal›flmalar›n bu elefltiri-
den kurtulaca¤›n› düflünüyor olabilirsiniz ama Said bu konuda da ayn›
tutumu sürdürüyor, ciddiye almaz bir görüntü veriyor, zaman zaman da
bunlar›n Homi K. Bhabha gibi önde gelen temsilcilerini aç›kça elefltiri-
yordu. 1997’de postkolonyal çal›flmalar hakk›nda sorulan bir soruya
“Ben oraya ait olmad›¤›m için bu konuda konuflmak istemiyorum.” di-
ye cevap veriyordu (Said, 1998: 82).

Durum niye böyleydi? Bu makalede niye böyle oldu¤u hakk›nda birta-
k›m önermede bulunarak konuyu açmak ve böylece bu zor soru hakk›n-
da bir tart›flma bafllatmay› denemek istiyorum.

Said’in postkolonyal çal›flmalar› sevmemesinin nedenlerinden biri ala-
n›n bizzat do¤as›yla alakal›yd›. Terry Eagleton’un gözlemledi¤i üzere
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postkolonyal çal›flmalar ilk y›llar›nda girifl ritüeli olarak Said’i elefltirme-
yi gerektiriyordu. Birkaç y›l önce bu olguyu flöyle tasvir etmifltim:

“Ahmad’den (1992) Bhabha’ya (1994), Hulme’den (1986) McClintock’a (1995),
Lowe’den (1991) Young’a (1990) ve Ye¤eno¤lu’na (1998), geleneksel akademik di-
siplinlerin yar› ömründen s›yr›l›p ortaya ç›kmaya çal›flan postkolonyal tenkitçile-
rin hangisi postkolonyal yeni ömrünü bir Said elefltirisiyle bafllatmad› ki? Oryan-
talizm elefltirisi yazmak bugün bile yeni gelenlerin postkolonyalizm söylemi için-
de konuflan bir özne statüsüne sahip olduklar›n› göstermek için kulland›klar› bir
girifl ritüeli durumunda. Eagleton’un da belirtti¤i gibi bu girifl ritüelinin olmazsa
olmaz koflullar› yeni gelenin kurucu baban›n metninin bir -veya daha iyisi birkaç-
yönünü reddetmesi, bizzat postkolonyal kavram›n› elefltirmesi ve sonra da kendi-
sinin postkolonyalin tamamen d›fl›nda elefltirel bir pozisyonda durdu¤unu ilan et-
mesidir. Bu ritüel bugün mise-en-abyme tarz› bir tekrar etkisi de kazanm›flt›r, art›k
yeni gelen sadece Said’i de¤il bütün önceki yorumcular› elefltirir. Bunu da onlar›n
metinlerini Said’in metniyle kar›flt›rarak sonra da onlar› Said’in metninin belirsiz-
liklerinde bulduklar› sorunlar› tekrar etmekle veya bu sorunlar›n hiç fark›nda ol-
mamakla suçlayarak yapar... Bu böylece devam eder gider. Sadece bu flekilde post-
kolonyal söylem içinde -Foucault’nun deyifliyle- “do¤ru yerde oldu¤unuzu” gös-

termifl olursunuz.? (Young, 2001: 384)

Elefltiriye karfl› çok hassas olan ve kendisine en hafif elefltirileri yönel-
tenleri bile “düflmanlar›m” dedi¤i kategoridekilerle bir arada gören Said,
belli ki bu durumdan rahats›zd›. Kendisini en çok rahats›z eden ise hiç
flüphesiz Aijaz Ahmad’in “Kuram›n ‹çinde (In Theory)” isimli kitab›n-
daki hücumuydu, çünkü bu kitap Said’i kozmopolit bir Bat›l›, kitab›n
yazar›n› ise Bat›l› akademinin d›fl›ndan gelen biri olarak tasvir ediyordu.
Oysa Ahmad, kitaptaki di¤er konular›n da delalet etti¤i üzere Bat›l› aka-
deminin çerçevesi içinde çal›fl›yordu, kitab›n kapa¤›nda kendisi hakk›n-
da verilen tek bilgi olan hâlen Delhi’deki Nehru Kütüphanesinde çal›flt›-
¤› bilgisi de bu gerçe¤i de¤ifltirmiyordu. Tarihsel olarak solun problemi,
soldakilerin neredeyse bütün enerjilerini, d›flar›daki as›l siyasi düflman-
lar› yerine kendi aralar›ndaki kavgalara harcamalar›d›r. Genifl bir Mark-
sist entelektüel muhitten do¤an postkolonyal çal›flmalar alan›n›n, Said,
Bahbha, Gayatri Spivak ve bende de görülebilece¤i üzere alandaki di¤er
kiflilerin “ad hominem veya ad feminam” tarzda elefltirilmesi konusun-
da uzmanlaflt›¤›n› söyleyebiliriz. fiunu da eklemem laz›m ki -kendimi
hariç tutarak- Said, Bahbha ve Spivak’›n çal›flmalar›n› di¤erlerinden ay›-
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ran fley, bu yazarlar›n sadece di¤erlerine karfl› gereksiz hücumlar yönelt-
meye odaklanmam›fl gerçekten özgün çal›flmalar üretmeleridir. Bunu
yapmaya ihtiyaçlar› yok - söyleyecek daha ilginç fleyleri var, çünkü ken-
dilerini küçümseyenlerin aksine onlar gerçekten özgün düflünürler.

Postkolonyal çal›flmalar alan›na hâkim olan bu ac›mas›z grup içi çat›fl-
ma atmosferi, Said’in son derece kiflisel olarak müdahil oldu¤u gerçek
dünyada olup biten ac›mas›z bir grup içi çat›flma olarak nitelendirebile-
ce¤imiz ‹srail-Filistin çat›flmas›n› gölgeledi¤i için flüphesiz Said için çok
kiflisel bir mesele hâline geldi. Filistin davas›na verdi¤i destek sonucu
maruz kald›¤› sald›r›lar ve ald›¤› nefret mesajlar› yan›nda postkolonyal
çal›flmalar alan›nda kendisine yöneltilen elefltiriler bir hiç mesabesin-
deydi, fakat yine de dört bir taraftan sald›r› alt›nda oldu¤u hissine kat-
k›da bulunuyorlard›. Hâlbuki postkolonyal çal›flmalar alan›nda eserleri-
ne ald›¤› elefltiriler kendisine yöneltilen hücumlar de¤il çal›flmalar›n›n
elefltirel bir okumas›yd›. “Oryantalizm” polemik yaratacak türden bir
kitapt›, bu yüzden Said ald›¤› güçlü tepkilere flafl›rm›fl olamaz. Ama
postkolonyal çal›flmalarla Bernard Lewis ayn› fley de¤ildi. Said’in bu iki-
sini birbirinden ay›rt etti¤inden pek emin de¤ilim. Postkolonyal çal›fl-
malardaki elefltirilerin ço¤unlu¤u Said’in temel projesine tamamen sem-
pati ile yaklafl›yorlard›; kitab›n içerdi¤i baz› çeliflkileri keflfetmeye olan
ilgileri, önemli kuramsal meseleleri bir ad›m öteye götürme isteklerin-
den kaynaklan›yordu. “Oryantalizm” alan›n kurucu metni oldu¤u için
alana gelenler kitab› farkl› kültürel ve co¤rafi alanlarda yap›lacak ben-
zer çal›flmalar için potansiyel bir metedoloji içerdi¤i ölçüde detayl› ola-
rak okuyorlard›. Ama san›r›m Said, “Oryantalizm” hakk›ndaki kuram-
sal tart›flmalar›n asl›nda k›smen kitab›n içerdi¤i çeliflkili argümanlardan
do¤an muazzam entelektüel üretkenli¤inin bir iflareti oldu¤unu kabul
etmeye yanaflmad›.

“Oryantalizm” Said’in sonradan bir dereceye kadar postkolonyalizm
alan›na da tafl›nan kendi karars›zl›klar›n› yans›t›yordu. Bu karars›zl›kla-
ra bir örnek olarak ayn› anda hem kozmopolit hem milliyetçi olma flek-
lindeki çeliflkili terkibi gösterilebilir. Said ayn› zamanda kendisinin de
bizzat belirtti¤i gibi mesela bir disiplinin klasik metinleri gibi akademik

Edward Said’in Postkolonyal Karars›zl›¤›

59



konularda oldukça muhafazakârd›. Sadece bir alan olarak postkolonyal
çal›flmalar› sevmiyor de¤ildi ‹ngilizce bölümlerinden do¤an Afrikal›-
Amerikal› çal›flmalar›, efl cinsel  çal›flmalar›, hatta kad›n çal›flmalar› gibi
di¤er uzmanlaflm›fl alt dallardan da hofllanm›yordu. Bu tutumunun ne-
deni alt dallar›n ayr›l›kç› olmas›yd›. 1992’de verdi¤i bir röportajda Said
flöyle diyor: 

“Önümüzdeki alternatif, bir külliyat›n yerine baflka bir külliyat› getirmek olmama-
l›; baflta Avrupa merkezci iken sonra Afrika merkezci, veya baflta erkek egemenci
iken sonra kad›n egemenci olmak olmamal›. Söylemek istedi¤im flu: külliyatlar›n
nas›l oluflturuldu¤unu anlamaya çal›flal›m. Ne gibi amaçlara hizmet ettiklerini, bir-
birleriyle olan iliflkilerini. Emperyalizmin tarihi, sömürgecili¤in tarihi, siyahlar›n,
Filistinlilerin, efl cinsellerin veya kad›nlar›n karfl› karfl›ya kald›klar› bask›- bunla-
r›n hepsi ayr›mc›l›k üzerine ayr›l›kç›l›k üzerine bina edilmifl. Hem ahlaki aç›dan
hem siyasi aç›dan yap›lacak en yanl›fl fley ayr›l›kç›l›¤›n karfl›t›n›n, yani birlikte ol-
man›n ne demek oldu¤unu bile anlamadan ayr›l›kç›l›¤›n devam edip gitmesine

müsade etmektir. Bu anlamda hakikaten muhafazakâr›m.” (Said, 1992)

Said parçay› de¤il bütünü, kesitler yerine iliflkileri ve birlikteli¤i görmek
istiyordu. Bu yüzden kendi çal›flmas›n›n bir sonucu olarak uzmanlaflm›fl
ayr› bir disiplinin ortaya ç›kt›¤›n› görmek onun için çok kötü bir fleydi.
Sorulsayd› o bunun, ana ak›m›n oldu¤u gibi kald›¤›n› fakat uzmanlaflan
alan›n gettolaflmas›na ve marjinalleflmesine yol açt›¤›n› söylerdi. Potansi-
yel olarak kendisinin de marjinalleflmesi tehdidine karfl› direniyordu.
Kendi evrenselci durufluna z›t oldu¤unu düflündü¤ü kültürel görecelilik-
ten, mesela kültürel haklar argüman›ndan da hofllanmazd›. 

Her ne kadar kenara itilme tehlikesi hakk›ndaki argümana sayg› duysam
ve arkas›ndaki amac› anlasam da bu argüman›n temelde yanl›fl oldu¤u-
nu düflünüyorum. Uzmanlaflm›fl bir alan›n ortaya ç›kmas›n›n kaç›n›lmaz
olarak marjinalleflmeye yol açaca¤›n› düflünmüyorum. Tam tersine uz-
manlaflm›fl alanlar›n, bir merkez yaratarak ve de¤iflik fikirlerin paylafl›la-
bilece¤i ve gelifltirilebilece¤i bir ba¤lam oluflturarak ana ak›m üzerinde
onun bir parças› olarak kalmalar› durumunda yapacaklar›ndan daha faz-
la etki yapabileceklerini düflünüyorum. Mesela Said’in verdi¤i örneklere
bakarsak -tabi postkolonyal çal›flmalardan bahsetmiyor- Afrikal› Ameri-
kal› çal›flmalar›, efl cinsel  ve yeni yeni lezbiyen çal›flmalar›, kad›n çal›fl-
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malar› gibi bunlar›n hepsinin edebiyat bölümleri genelinde çok muaz-
zam etkileri olan alanlar oldu¤unu görürsünüz. Edebiyat külliyat› siyah-
lar›, efl cinselleri ve lezbiyenleri, kad›nlar› görmezden gelmeye devam et-
mifl de¤il. Tam tersi. Bu alanlar›n ayr› alt disiplinler olarak geliflmeleri-
nin asl›nda resmî olarak merkezi oluflturan alanlar üzerinde çok büyük
etkileri oldu. Edebiyat alan›nda mesela, Siyah Atlantik’in fikirleri ro-
mantik dönem çal›flmalar› gibi ana ak›ma ait bir alan üzerinde etkili ol-
du, öte yandan Orta Ça¤ edebiyat› art›k postkolonyal bir ilgiyle çal›fl›l›-
yor. Postkolonyal çal›flmalar›n yayg›n etkisi bu alan›n gettolaflmak ve
marjinalleflmekten çok uzak oldu¤unu gösteriyor.

Said, baflka yorumcular›n da belirtti¤i üzere ve paradoksal bir flekilde
kendisini en güçlü olarak “Oryantalizm’de hücum etti¤i Auerbach ve
Spitzer’›n filolojik gelene¤iyle özdefllefltiriyordu. Yak›n zamanda Said’e
yöneltilen elefltiriler aras›nda bir disiplin olarak oryantalizmin sonunu
getirmesi de var - oryantalizm sadece Said’in kitab›nda elefltirdi¤i yönle-
ri de¤il Bat› d›fl› toplumlar›n dillerin, kültürlerin ve edebiyatlar›n çal›fl›l-
mas›n› da içeriyordu. Bir anlamda Said oryantalizmin yerine postkolon-
yalizmin gelmesinde önemli rol oynam›flt› ve bundan piflmand›. Postko-
lonyalizmin siyasi duruflu daha ilerici olsa da özgün dillerin ve bu dil-
lerdeki metinlerin bilimsel olarak çal›fl›lmas› ciddi yara alm›flt›. Postko-
lonyal çal›flmalar›n ço¤u, insan› ümitsizli¤e sevkedecek derecede tek
dilli olarak yap›l›yor. Adeta oryantalizm çal›flmalar›n›n aynadaki tersten
imaj› var karfl›m›zda: Oryantalizm çal›flmalar› Do¤ulu toplumlar›n kül-
türlerinin, dillerinin ve tarihlerinin bilimsel olarak çal›fl›lmas›n› içeri-
yordu; bunu yaparken de Said’in iddias›na göre hâlihaz›rdaki sömürge
iliflkilerini yans›tacak flekilde bu toplumlar› Bat› ile bir hiyerarfli içine
yerlefltiriyordu. Postkolonyal çal›flmalar ise bu toplumlara daha sempa-
ti ile yaklaflan, madun (subaltern) bir duruflla yaz›yor, eski emperyal
güç ve de¤er hiyerarflilerini tehdit ediyor; ama mensuplar› bunu yapar-
ken bilinmesi gereken tek dilin ‹ngilizce oldu¤u varsay›m›nda buluna-
rak bazen son derece Bat›l› bir tav›r sergiliyorlar.

Said’in kendisini postkolonyal çal›flmalardan uzak tutmas›n›n bir baflka
nedeni, kan›mca sonradan di¤er kurucu figür olarak kabul edilen Frantz
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Fanon’la olan iliflkisidir. Said’in Fanon’u onaylamad›¤›n› söylemek iste-
miyorum. Bildi¤im kadar›yla bizzat Fanon’a ay›rd›¤› herhangi bir yaz›s›
olmamas›na ra¤men Fanon, Said’in yaz›lar›nda s›k s›k referans verdi¤i
bir isim. Benim kastetti¤im ise Fanon’un çal›flmalar›na arka plan olufltu-
ran ortam, özellikle de Fanon’un yetkin savunucular›ndan oldu¤u sö-
mürge karfl›t› hareketlerin silahl› mücadele dönemi. Son dönemlerinde
yazd›¤›, oldukça umutsuz bir tonda kaleme al›nm›fl olan “Kaybedilen
Davalar Üzerine (On Lost Causes)” bafll›kl› makalesinde Said, Filistin
davas›n›n da bir anlamda kaybedilmifl olan çingenelerin, Avusturyal›
aborjinlerin veya Amerika Konfederasyon Devletleri’nin davalar› gibi
kaybedilip edilmedi¤i meselesini ifller. Bu makalenin as›l sorusu Filistin-
lilerin kendi kendini yönetme davas›n›n da ayn› flekilde kaybedilmifl bir
dava olup olmad›¤› sorusudur. Said 1967’deki yenilgiden sonra 1968’de
tekrar canlanan ve bu dönemde - Filistin Kurtulufl Örgütünün ad›ndan
da anlafl›labilece¤i üzere- Vietnam, Angola, Güney Afrika gibi dünyan›n
baflka yerlerindeki sömürge karfl›t› hareketlerle kendini özdefllefltiren Fi-
listin hareketine bakar:

“60’lar›n sonuna gelindi¤inde “halk›n savafl› ve silahl› mücadele” gibi ifadelerin
kullan›m›, Frantz Fanon’dan ve Vo Nguyen Giap’tan yap›lan ve bu ifadeleri destek-
leyen al›nt›larla birlikte Filistinlilerin siyasi faaliyette bulundu¤u her yerde h›zla
ço¤ald›... Kendimizi sömürge ve bask›ya maruz b›rak›lm›fl, flimdi de topra¤›n› düfl-
man iflgalinden kurtarman›n yan› s›ra sömürgeden kurtulman›n da mücadelesini

de veren bir üçüncü dünya halk› gibi görmeye bafllam›flt›k.” (Said, 2000: 543-544)

Bir ulusun do¤ufl an›n› temsil eden ve belki de Said’in -baflka türlü an-
lafl›lmaz olan- bafllang›çlara karfl› duydu¤u ilgisine de arka plan teflkil
eden bu dönem umutlar, vaatler ve beklentilerle doluydu. 1993’teki Os-
lo Bar›fl Anlaflmas›’ndan sonra ise Said’e göre Flistinliler kendi davalar›-
n› b›rakt›lar ve kendilerini bir hizmetkârl›k ve devletsizlik durumuna
mahkûm ettiler. Said’in gözünde Filisitinlilerin yenilmesi demek olan
1993 y›l› özgürlük mücadelelerinin sonu demekti -ayn› zamanda post-
kolonyal çal›flmalar›n aç›kça olmasa da üzerinde temellendi¤i anlat›n›n
da belki geçici, belki temelli olarak sonuydu- sömürge hizmetkârl›¤›n-
dan ulusun egemenlik ve özgürlü¤üne do¤ru olan yürüyüflün sonu. Sa-
id’e göre postkolonyal çal›flmalar›n sorunu, belki de kurucu hikâyesinin
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daha önceden görülmüfl ve kaybedilmifl bir yolun hikâyesi olmas›yd›,
zaferleri Filistinli liderler taraf›ndan düflüncesizce terkedilen bir sonun
hikâyesi - bu sanki Nehru’nun, gece yar›s›ndan hemen önce kayg› için-
de Hindistan’›n özgürlü¤ü talebinden vazgeçmesi gibi bir fley olurdu.
Postkolonyalizmin, geçmiflteki direnifli ve hâlihaz›rdaki özgürlü¤ü ve
bask›dan kurtuluflu kutlayan ancak d›flar›dakileri ve bu anlat›n›n istis-
nalar›n› görmezden gelen muzafferiyetçi anlat›s›n›n, Said için çok kifli-
sel bir anlam› vard›; bafllamas›n›n üzerinden sadece on befl y›l geçtikten
sonra gerçekleflemeden sona eren bir rüyay› hat›rlat›yordu. Said yeni
anlat›lar, yeni imkânlar gelifltirmek için bu kolonyal melankoliyle bafl
etmeye çal›flt›; ama seküler vurgusu, Oslo baflar›s›zl›¤›na tepki olarak
geliflen ortam›n gerçekliklerinden uzak kalmas›na neden oldu. 1998 gi-
bi geç bir tarihte Filistin mücadelesini di¤erlerinden farkl› k›lan fleyin
tamamem seküler bir hareket olmas› oldu¤unu söylemesi dikkate de-
¤erdir. En az›ndan bu konuda kendisine minimum deste¤in yan› s›ra
minimum umut veren postkolonyal çal›flmalarla ortak bir paydada bu-
lufltu¤u söylenebilir -çünkü postkolonyal çal›flmalar da Said gibi karar-
l› bir seküler duruflu muhafaza etti-.

Son olarak postkolonyal çal›flmalar bir yönüyle yeni ulusun içinde “yu-
vada olmak” hissini keflfetmek ve gelifltirmek demektir, bunu da bu ulu-
sun nas›l olmas› gerekti¤i konusunda sürekli incelemeler yaparak ve
elefltiriler getirerek yapar. Kolonyal iflgalin “unheimlich” özellikleri ye-
rine ulus devletin “heimlich” ba¤lam› vard›r art›k. Said’in yerinden edil-
me ve sürgün üzerine yapt›¤› muazzam vurgu ise çok farkl› bir hikâye
anlat›r. Birçok yorumcu Said’in, ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda ‹stanbul’a
sürgün edilen bir Alman Yahudisi olan ve burada kaybedilen Avrupa
kültürüne duydu¤u derin aflk› anlatt›¤› büyük eseri “Mimesis”i yazan
Aric Auerbach ile kendisini özdefllefltirmesinden bahseder. Hâlbuki ara-
daki benzerlikler bir noktaya kadard›r - Said’in büyük eseri Arap veya
Filistin kültürü hakk›nda bir güzelleme de¤ildi. Said büyük eserlerini
sürgün oldu¤u yerin kültürü hakk›nda yazd› - büyük harfle “Bat›” dedi-
¤i yer hakk›nda. Bu eserler bizim Bat› kültürünün ne oldu¤u hakk›nda-
ki fikrimizi temelden de¤ifltiren kitaplar olsa da Said’in Bat› hakk›nda
yazd›¤› gerçe¤i de¤iflmedi. Bu ba¤lamda flu ilginç noktay› da hat›rlama-
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m›z gerek: Auerbach ‹stanbul’a gitmek konusunda bilinçli bir tercih
yapm›flt›; o ‹ngiltere’deki Birmingham Üniversitesinden de teklif alm›fl-
t›, ama ‹stanbul’a gitmeyi tercih etti. ‹ngiltere’ye gitmifl olsayd› Perry
Anderson’un y›llar önce dikkat çekti¤i üzere ‹kinci Dünya Savafl› sonra-
s› ‹ngiltere’de entelektüel ve siyasi de¤erleri oluflturmada hâkim bir ko-
numa yerleflen uzun Rus ve Alman sürgünleri listesine -Joseph Conrad,
Ludwig Wittgenstein, Bronislaw Malinowski, Lewis Namier, Karl Pop-
per, Isaiah Berlin, Ernst Gombrich, Nicolas Pevsner, Ernst Gellner, Ge-
offrey Elton, George Steiner- ad›n› yazd›rabilirdi. Bu sürgünlerin ‹ngil-
tere’de kendilerini yuvada hissetmeleri Said’in Amerikan kültürüyle
kurdu¤u karars›z iliflkiyle taban tabana z›tt›r; Said 1975’te kendi duru-
munu “iki ev aras›nda kalan bir adam’›n durumu olarak tasvir ediyordu
(Said, 1975: 8). Said’in burada kuramsallaflt›rd›¤› kendi “arada kalm›fll›-
¤›” postkolonyalin mekân›na gelmifl olsa da evi sömürge alt›ndaki top-
raklarda kald›¤› için kendisini daima “unheimlich” bir mekânda hisset-
ti¤ini gösterir. Postkolonyal çal›flmalar hakk›nda sorulan bir soruya bir
seferinde flöyle cevap vermiflti: “Ben kolonyalizmin sona erdi¤ini düflün-
müyorum. Neden bahsettiklerini de anlam›yorum.”
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Edward Said, dünyada ‹slam’›n daha fazla konuflulmaya bafllad›¤› son
zamanlar›n belki de en etkili entelektüellerinden biriydi. Filistinli bir
Hristiyan olan Said, Frans›zca konuflan çal›flkan bir ilim adam›yd›. Ça-
l›flmalar›, yetiflme imkânlar›n›n s›n›rlar›n› aflm›flt›. Emperyalizmin bafl-
ka bir özür dileyicisi veya “kendinden nefret eden sömürgeci bir nesne”
olmak yerine Said, Bat›l› güç ile Bat›l› bilgi aras›ndaki iliflkiyi elefltirme-
yi tercih etmifltir. Said’in göstermeye çal›flt›¤› fley, Bat›’n›n kendi d›fl›n-
daki dünyaya iliflkin anlat›lar›n›n, kendi fantezi ve k›zg›nl›klar›n›n bir
yans›mas› oldu¤udur. Baflyap›t› olan “Oryantalizm” adl› o harika çal›fl-
mas›nda Said, Bat›l› bilginin sadece casus biyografilerinin detaylar›ndan
veya üniversitelerde sömürge görevlisi gibi oturup antropoloji ve bölge
çal›flmalar› dersleri veren kiflilerden de¤il Bat›l› gücü meflrulaflt›ran kav-
ramsal düzeyde de Bat›’n›n emperyalizmin taraf›ndan içerildi¤ini belirt-
mektedir. Bunun en son örne¤ini Irak’ta görebiliriz; kitle imha silahlar›
fantezilerinin ve minnettar Irak halk›n›n nas›l bir ülkeyi iflgal etme ba-
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haneleri olarak kullan›ld›¤› aflikârd›r. ‹flte Said, ‹slam dünyas›nda pek
çok insan›n hissetti¤i fakat ifade etmekte zorland›¤› düflüncelerine ter-
cüman olmaktad›r.

Edward Said, Bat›’n›n Bat› olmayana iliflkin bilgi üretti¤i bir alan olan
›rkç› yaklafl›mlar› bertaraf etme konusundaki çabalar›yla de¤il ayn› za-
manda üstün cesaretiyle de hat›rlanacakt›r. O, dünyan›n en Filistin kar-
fl›t› ülkesinde Filistin’i savunmak gibi bir rol üstlenmiflti. Bu yüzden si-
yonistler taraf›ndan bir terörist olarak lanse edilmeye çal›fl›ld› (zaten
bugünlerde terörist olarak etiketlenmeden ba¤›ms›zca düflünebilmek
neredeyse imkâns›z hâle geldi). Said, ‹slam’›n küresel anlamdaki uyan›-
fl›n› asla anlamad› veya bunun üzerine pek ehemmiyet göstermedi. Ba-
t›l› entelektüel dünyay› yo¤un bir biçimde elefltirmesi sebebiyle ne de-
di¤ini bile anlamaktan aciz olup yine de onu suçlayan eski kafal› yafll›-
larla birlikte popülaritesini yitirmeye bafllam›flt›. Said’in oryantalizm
elefltirisi üzerine yap›lan sald›r›, sözde küresel terörle mücadele çerçe-
vesinde oturtuldu. Bu savafl›n iki cephesi vard›r: (i) Bat›l› zenginlerin
Bat› ile Bat› olmayan aras›ndaki hiyerarfliyi, sömürge sonras› (post-colo-
nial) erozyon sonras›nda yeniden tan›mlamaya çal›flt›klar› iç cephe (ii)
Amerikan askerlerinin do¤rudan silahl› güç kullanarak Müslümanlar›n
topraklar›n› iflgal etti¤i d›fl cephe. Teröre karfl› küresel savaflta, d›flar›da
yürütülen savafl ile içerdeki ulusal güvenlik bir aradad›r. Bu ba¤lamda
çok kültürlülü¤ün elefltirisi, teröre karfl› savafl›n yard›mc› bir unsuru
hâline gelmifltir. Daha önce birbirinden ayr›lm›fl olan ›rklar aras›ndaki
iliflkilerle uluslararas› iliflkiler yeniden birbirine kar›flm›flt›r (Hesse, &
Sayyid, 2006). Bu kar›fl›kl›k içinde Said’in oryantalizm elefltirisi, Ba-
t›’n›n taflral›l›¤›n›n üstünü örten Bat›l› üstünlük söyleminin üzerindeki
örtüyü açm›flt›r. Bu yaz›da iki fley yapmak istiyorum; ilk olarak Said’in
elefltirisi ve ona yönelik itirazlar› ele almak daha sonra da onun bu elefl-
tirisinin ‹slam bayra¤› alt›ndaki ça¤dafl mobilizasyonlar›n anlafl›lmas›na
iliflkin ne tür katk›lar yapabilece¤ini irdelemek istiyorum.

‹brahim Abu-Lughod, Avrupal› bilginler için ‹slam tarihini, ‹slam siya-
setini, Müslüman toplumlar› vs. hakiki anlamda ‹slam’›n bunlar üzerin-
deki rolünü idrak etmeksizin analiz, tasnif ve kategorize etmenin her
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zaman mümkün oldu¤una iflaret etmektedir. Bu noktadaki kayg›lar, Sa-
id’in “Orientalism, The Question of Paletsine ve Covering Islam” adla-
r›n› tafl›yan üçlemesindeki güçlü oryantalizm elefltirisiyle ayn› düzlem-
dedir. Bu kitaplar›nda Said, özellikle “Orientalism” ve daha sonra da
“Covering Islam” kitaplar›nda Avrupa emperyalizmiyle olan ortak nok-
talar› ba¤lam›nda ve hem ‹slam’›n hem de Müslümanlar›n hep bu çerçe-
vede okundu¤una iflaret etmesi bak›m›ndan bir “Do¤u inceleme bilimi”
olarak oryantalizmi irdelemifltir. Ancak Said’in ana ve en önemli eleflti-
risi bu noktada de¤ildir ki bunu pek çok eski kafal› anlamamaktad›r;
mesela Robert Irwin, istihzal› kendini be¤enmiflli¤iyle burada örnek ve-
rilebilecek kiflilerden biridir (Irwin, 2006). 

‹slam’a ve di¤er Bat›l› olmayan toplumlara karfl› oryantalizm yaklafl›m›,
epistemolojik düzlemde “özcü, ampirik akla dayal› ve tarihselci” olarak
özetlenebilir. Said’in temel odak noktas› Orta Do¤u idi; ancak elbette di-
¤er alanlara iliflkin de benzer türde yaklafl›mlar söz konusuydu. Yak›n
zamanlara kadar oryantalizm, ‹slam’a ve Do¤u’ya iliflkin çal›flmalar›n
tart›fl›lmaz paradigmas›yd› ve oryantalistler ‹slamc›l›¤›n yükseliflinde
kendi yaklafl›mlar›n›n do¤rulanmas›n› görüyorlard›.

Said oryantalizmi “Do¤u’ya iliflkin tüm ö¤retilerin kapsand›¤› akademik
bir tan›mlama” olarak tan›mlamaktayd›. Oryantalizm, fiark ile Garp ara-
s›ndaki karfl›tl›¤›n ontolojik ve epistemolojik ikili¤ine dayanan bir “dü-
flünme biçimidir” ve Do¤u ile iliflkilerin nas›l sürdürülebilece¤ine yöne-
lik bir idare etme güdüsüne sahiptir. Said bu temalar›n hepsini bir ara-
ya getirmek için Foucault’nun “söylem” nosyonunu kullanmaktad›r. Or-
yantalizm ancak bir söylem olarak anlafl›ld›ktan sonra onun Do¤u’yu po-
litik, sosyolojik, askerî, ideolojik, bilimsel ve hayalî olarak ayd›nlanma
sonras› dönem boyunca nas›l üretti¤i anlafl›labilir. Bu alan, sistemik bir
disiplin olarak ancak Avrupa kültürünün üretebilece¤i bir bilgi alan›d›r. 

Oryantalizme bir söylem olarak yaklaflmakla Said, ‹slam’la ilgili söylem-
leri üreten yaklafl›mlar› yöneten “hakikat rejimine” odaklanabilmifltir.
Said ayr›ca oryantalizmin bir yandan da nas›l kal›c› ve güçlü oldu¤unu
göstermek istiyordu. Bunu göstermek için oryantalizmin asl›nda bir ba-
k›ma hegemonik bir yap›lanma oldu¤una iflaret ediyordu. Dolay›s›yla
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oryantalizm, Bat›’n›n ‹slami kavray›fllar üzerindeki entelektüel ve kültü-
rel liderli¤inin bir sembolüydü.

Said oryantalizme karfl› üç ana argüman gelifltirmiflti. “Birinci” olarak
Said, oryantalizmin kendisini Do¤u’nun fleffaf bir okumas› olarak sunan
iddias›na karfl› ç›kmaktad›r. Bu noktada Said, bu tür bir düflünme biçi-
minin pratik anlamda Do¤u’yu infla eden bir yaklafl›m oldu¤una iflaret
etmektedir. “‹kinci” olarak Said, oryantalistlerin kendilerini politik ola-
rak tarafs›z ilan eden yaklafl›mlar›n› reddetmektedir. Said her türlü or-
yantaliste karfl› ortak bir yaklafl›mla bakm›flt›r ve akademisyen ile mese-
la romanc› aras›nda bir ayr›m yapmam›flt›r; çünkü bunlar›n hepsi de en
nihayetinde ayn› pencereden Do¤u’yu infla etme çabas›nda olan gruplar-
d›r. “Üçüncü” olarak da Said, oryantalizmin ancak emperyalizmin Müs-
lüman topraklar› iflgal etmesinden sonraki süreçte geliflti¤ine ve bunun-
la birlikte oryantalizmin de emperyal genifllemeyi meflrulaflt›r›p ona na-
s›l disipliner bilgi zemini sa¤lad›¤›na dikkat çekmektedir. Oryantalizm-
le emperyalizm aras›ndaki bütünsellik iliflkisi, sadece kurumsal düzey-
de de¤il oryantalizmin ürünleri/sonuçlar› ba¤lam›nda da söz konusu-
dur. Said’in bu elefltirilerinin sonucu Müslüman toplumlar›n oryantalist
bir paradigmayla çal›fl›lmas› sürecindeki Bat› dominasyonunu ortaya
koymaktad›r. Said ayn› zamanda oryantalizmin kendisini uzman olarak
gören yaklafl›m›ndaki tutars›zl›klar› da aç›kça göstermektedir.

Oryantalizmin ‹slam söz konusu oldu¤unda dört ana ilkede belirtilebi-
lecek çizgileri vard›r:

(i) Bat› ile Do¤u aras›nda “mutlak ve sistemik bir fark” vard›r.

(ii) Do¤u’nun temsili, “modern oryantal gerçeklerden” ziyade metin
sel yorumlara dayal›d›r.

(iii) Do¤ulu olan de¤iflmezdir, tek biçimlidir ve kendini tan›mlama ye
tisine sahip de¤ildir.

(iv) Do¤u, korkulacak veya kendisine efendilik yap›lacak oland›r.

Oryantalist söylem içinde teorisi yap›lan ‹slam’›n, ontolojik olarak Ba-
t›’dan ayr›ks› bir karaktere sahip oldu¤u görülür. Ontolojik olarak fark-
l›l›k varsay›m›, oryantalizmin en kurucu temelidir ve bu yaklafl›m›n ilke-
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sel çizgilerini belirler. Tüm bu söylem boyunca oryantalizm, ‹slam’a ilifl-
kin ikili karfl›tl›klar üretip bunlar üzerine söylem gelifltirir. Oryantalizm,
‹slam’› mevcut olana karfl› bir imkânlar dünyas› yaratmaya muktedir bir
âlem olarak tasvir eder ve onu karfl›t ikilikler üzerinden infla etmeye ça-
l›fl›r. Asl›nda ‹slam’a iliflkin bu çal›flmalar, Hristiyanl›k’a/Bat›’ya/moder-
niteye z›t alan olarak ortaya ç›km›flt›r. Bu ba¤lamda oryantalizm, Bat›’n›n
tarihini, “öteki”nin tarihi yoluyla yazma girifliminden baflka bir fley de-
¤ildir. Oryantalistlerin Do¤u’ya iliflkin anlat›lar›, Bat›’n›n kökenini des-
tekleme çabas›d›r (Buna örnek olarak feodalizmden kapitalizme geçifl
sürecinin tarih yaz›m› üzerine yap›lan tart›flmalar ve Asya tipi devlet ya-
p›lar›ndan kaynaklanan problemlerin söz konusu edildi¤i çal›flmalar ve-
rilebilir.). Oryantalist anlat›lar, ‹slam ile Bat› aras›ndaki çift kutuplu ya-
p›ya dayanmaktad›r. Bu ayr›m peflinden tüm anlat›lar› ve söylemi flekil-
lendirmektedir. Bat›’n›n bir tarihi vard›r; ama ‹slam hanedanlar aras›n-
daki sal›n›mlardan ibarettir. Bat› rasyoneldir, ‹slam dogmatiktir. Bat›’da
demokrasi vard›r; ‹slam despotiktir… Bu ikili tipolojiler içinde ‹slam, ta-
mamen olumsuz ve karfl›t bir kavramsal kurgu üzerinden ifadelendiril-
mifltir. Oryantalist söylemin organizasyonu ile Derrida’n›n Bat›l› metafi-
zik tan›mlamas› aras›ndaki benzerlik gerçekten çarp›c›d›r. Derrida, Bat›
metafizi¤ini, birinin di¤eri (mesela saf olan›n saf olmayan, rasyonel ola-
n›n irrasyonel olan, var olan›n var olmayan) üzerinde mutlak hâkim ve
üstün oldu¤u ikili karfl›tl›klar›n “fliddetli hiyerarflisi” olarak tan›mlamak-
tad›r. Oryantalist söylemde içkin olan fley varl›¤›n metafizi¤ine iliflkin sa-
bit bir noktaya göre hareket etmesidir. Bu da Bat›’n›n bolca sahip oldu-
¤u fleyin ‹slam’daki eksikli¤ini ifade eden bir bak›fl aç›s›d›r.

Oryantalizmin ‹slam’› anlatma biçimi, “indirgemeci, düzeltmeci ve mu-

halefetçi”dir. Oryantalistler için ‹slam ile ‹slamc›l›k aras›ndaki iliflki

do¤rudand›r. Buna göre ‹slamc›l›¤›, ‹slam’›n temel karakterlerini anla-

yarak kavrayabiliriz (onun döngüsel do¤as›n›, onun fliddet ve afl›r›l›¤a

olan yatk›nl›¤›n›, onun kilise ile devleti birbirinden ay›rma yetene¤in-

den yoksun oluflunu, onun irrasyonalitesini, onun fanatizmini…). Bu

düzlemden bakan bir kimse, ifllemekte olan birçok oryantalist teorinin

oldu¤unu görebilir. Oryantalizm, bir despotik güç teorisidir, bir top-

Oryantalizmden Sonra

69



lumsal de¤iflim teorisidir, bir egzotizm teorisidir ve bir rasyonellik teori-

sidir. ‹slam’›n bu flekilde tasvir edildi¤i çal›flmalar›n örnekleri için Le-

wis’e, Gellner’a, Pipes’a ve son zamanlar için de Irwin’e bak›labilir. Bu-

nunla birlikte eskiden Müslüman olan kimi entelektüellerin de ayn›

ba¤lamdaki çal›flmalar›n›n s›kl›kla kamuoyunda gündeme tafl›n›p yay-

g›nlaflt›r›ld›¤›n› görebiliriz. Mesela ‹bn Warraq, on sekizinci ve on do-

kuzuncu yüzy›l radikal ‹slam metinlerini yeniden basm›flt›r; Ayan Hirsi

Ali veya Irshad Manji’yi de di¤er örnekler aras›nda zikredebiliriz. Said’in

argümanlar›n›n ortaya koydu¤u fley, oryantalistlerin ‹slam tasvirleri ile

‹slam dünyas›n›n zenginli¤i/çeflitlili¤i aras›nda hiçbir mütekabiliyetin

olmad›¤›d›r. Said’in vurgulad›¤› di¤er husus da akademik ve popüler or-

tamlarda dile getirildi¤inin aksine ‹slam’›n homojen veya tek sesli bir

yap› olmad›¤›d›r.

Said, ‹slam kavram›n›n afl›r› derecede kullan›mda olmas›n›n yol açt›¤›

s›k›nt›lara iflaret etmektedir; çünkü böyle oldu¤unda anlamaya çal›flt›¤›-

m›z kavram “güvenilmez bir indeks” hâline gelmektedir. Said’e göre ‹s-

lam’›n çok boyutlu yap›s›, oryantalistlerin bu konuda anlatt›klar›yla çe-

liflirken Müslüman toplumlardaki son geliflmeler göz önüne al›nd›¤›nda

‹slam kavram›n›n kullan›lmas›n›n ne kadar uygun oldu¤una iliflkin so-

rular› da beraberinde getirmektedir.

Elbette hâkim ortodoksinin yerleflik kanaatlerine yönelik bu radikal

meydan okuma, oryantalist çevrelerden büyük tepki gördü. Buradaki

ana husus, Said ile onun ‹slam’a iliflkin çal›flmalar çerçevesindeki eleflti-

rileri olmufltur. Merkezî problem ise onun ‹slam’› kavramsallaflt›rma bi-

çimi olarak nitelendirilmifltir. Bu sorunun merkezîli¤i, oryantalizme

iliflkin tart›flmalar ba¤lam›nda pek de aç›k de¤ildir ancak bundan sonra-

ki tart›flmalar›n ço¤una bir dayanak noktas› olmufltur. Said’e yönelik

tenkitlerin ço¤unun temel karakteri olan (mesela Lewis’in yapt›¤› gibi)

bu “k›zg›n ve hakl› tavr›n›” bir an için kenara koyarsak ona yöneltilen

iki ana tenkit vard›r: (i) Metinlerindeki yokluklar›n ekonomisi (ii) Di-

¤er kültürlerin, toplumlar›n ve tarihlerin temsili sorunu.
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Yokluklar›n Ekonomisi

(i) Alman oryantalistlerin ihmal edilmesinin, Said’in projesini ciddi bi-
çimde yaralad›¤› Lewis, Hourani ve Irwin taraf›ndan delil gösterilir. Bu
delil hayati olarak de¤erlendirilir; çünkü Almanlar Müslüman dünyan›n
iflgal edilmesinde di¤er baz› Avrupal› devletler kadar büyük pay sahibi
olmasalar da Alman oryantalistlerin oryantalizmin geliflimine yapt›klar›
katk› çok büyüktür. Bu iddia, Said’in oryantalizm ile emperyalizm ara-
s›nda kurdu¤u yak›n iliflkiyi çürütmek veya en az›ndan zay›flatmak için
kullan›l›r.

(ii) ‹kinci iddia, Said’in saf akademik metinlerinden (ki Lewis ve Ir-
win’e göre as›l bu metinler oryantalizmi temsil etmektedir) ziyade poli-
tik metinlerine yönelerek oryantalizmi çarp›tt›¤› fleklindedir. Ayr›ca Le-
wis, Said’in oryantalizmin ana metinlerinden ziyade ikincil metinlerine
yöneldi¤ini, çünkü ana metinlerin sömürgeci geniflleme süreçleriyle
ilintili olmad›¤›n› iddia etmektedir.

(iii) Bu noktadaki son iddiaya göre Said, akademik olan ile politik ola-
n›, kurgusal olan ile olgusal olan› birbirine kar›flt›rmaktad›r. Hatta Le-
wis, Said’in neden akademik metinlerle emperyalist yöneticilerin mek-
tuplar›n›n oryantalist çal›flmalar/yaz›lar diye ayn› bafll›k alt›nda toplan-
d›¤›n› hayretle izledi¤ini söylemektedir. Di¤er bir deyiflle Said’in yaz›n
türlerine olan sayg› eksikli¤i, ay›rt edilemez bir elefltiri do¤urmaktad›r.

Temsil Sorunu

Said’in elefltirileri, di¤er kültür ve toplumlar›n temsilinin nas›l mümkün
olaca¤› sorusuna da cevap aramaktad›r. Bu sorun birçok boyutuyla kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. Oryantalizmin tan›mlamalar›n›n ampirik olarak ge-
çerli oldu¤u yönünde kimi aç›klamalar mevcuttur; yani oryantalistlerin
tan›mlad›klar›na tekabül eden “gerçek bir fiark” vard›r. Kimileri de Sa-
id’in oryantalizmde oldu¤unu söyledi¤i ba¤›ml›l›klar›n, asl›nda tüm
toplumlar›n “öteki” tan›mlamalar›nda da mevcut oldu¤unu savunmak-
tad›r. Bu çerçevedeki iddialardan biri de tüm kültürlerin, ama özellikle
‹slam kültürünün, di¤er kültürleri tan›mlarken düflmanca stereo tipler
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kulland›¤›n› söylemektedir. Lewis’in “Muslim Discovery of Europe” ad-
l› çal›flmas› buna bir örnektir. Said’e yönelik bir di¤er tenkit de Said’in
oryantalizmin Do¤u’ya yapt›¤›n› söyledi¤i fleyin ayn›s›n› kendisinin de
yapt›¤› fleklindedir. Yani onun elefltirilerinin de indirgemeci, tarihselci
ve en nihayetinde fiark ile Garp aras›ndaki temel dikotomiye dayand›¤›
iddia edilmektedir ki oryantalizme yönelik temel elefltirilerden birinin
de bu oldu¤u bilinmektedir.

Said’e yönelik elefltirilerden önemli bir tanesi, onun güç ile bilgi aras›n-
da (oryantalizm ekseninde) kurdu¤u kopmaz ba¤›n anlafl›lamamas›n-
dan kaynaklanmaktad›r. Birçok kifli Said’in bu ikili iliflki üzerinde ne-
den bu kadar ›srarla durdu¤unu anlayamamaktad›r. Bu kifliler Said’in bu
argüman›n›, Do¤u’ya iliflkin bilginin üretiminde ve yay›lmas›nda ne tür
güç yap›lanmalar›n›n böyle bir bilgi üretimini mümkün k›ld›¤›n› göz
önünde bulundurmaks›z›n ele alma e¤ilimindedirler. Dolay›s›yla Sa-
id’in, Bat›’n›n Do¤u’yu istedi¤i gibi yaratmaya yönelik kulland›¤› gücü
anlamaya yönelik argüman›, Bat›l› bilginler taraf›ndan çal›fl›lmas› ve an-
lafl›lmas› zor ve s›k›c› bir argüman olarak görülmektedir. Mani ve Fran-
kenberg’in de ifade etti¤i gibi bu durum, politik sorgulamalar›n metin-
sel problemlere dönüfltürülmesine neden olmufltur. Böylece Said’in bu
argüman› elden geldi¤ince ya önemsizlefltirilmifl ya da göz ard› edilmifl-
tir. Sonuçta Said’in bu argüman›, di¤er kültürler hakk›ndaki tüm akade-
mik söylemi derin bir sessizli¤e itmifltir.

Bu iki farkl› tenkit, ne Said’in metinlerinin d›fl›nda bir yerlerdedir ne de

tamamen düflmanca bir kin duygusu üzerine kuruludur. Bunlar Said’in

metinlerindeki boflluk noktalar›ndan ve belirsizliklerden do¤mufltur.

Said’in kendisi, oryantalizmin tam olarak neyi içerdi¤i noktas›nda aç›k

bir kesinli¤e sahip de¤ildi. Mesela çok merak edilen konulardan biri Sa-

id’in oryantalizmden sonraki süreçte ‹slam’›n kaderinin nas›l olaca¤›

hakk›ndaki düflünceleriydi; ama onun bu konuda a¤z› çok s›k›yd›. E¤er

‹slam, oryantalizmin kurgulamas›na maruz kalmakta ise oryantalizm

ortadan kalk›nca ne olacakt›r? Geriye ne tür bir ‹slam kalacakt›r? Said,

kimi yerlerde dolayl› olarak bu sorulara temas etse de do¤rudan bu me-

seleleri ele almamaktad›r. Mesela Said’e göre yap›sal antropoloji ve
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Marksizm, oryantalizme alternatif üretebilirdi. Bu örnekte ‹slam katego-

risi yerine etnisite, milliyetçilik, Marksizm gibi baflka kategorilerin gün-

deme getirildi¤ini görüyoruz. Asl›nda aç›kça görülen husus, Said’in te-

mel motivasyonunun Bat›l› entelektüellere ve kültür emperyalizmine

karfl› savaflmaktan kaynakland›¤›d›r. Bundan dolay› onun söyleminde

oryantalizm d›fl›nda da ‹slam’›n kendi varl›k alan›na sahip olabilece¤ine

yönelik bir inanç veya teklif yoktur. Binder’›n da ifade etti¤i gibi bu nok-

ta Said’in ulaflabildi¤i son noktad›r; bundan sonras›na yetiflememektedir

Said. Oryantalizmin ortadan kalkmas›na ra¤men sonraki sürece iliflkin

“‹slam’›n özgürlefltirici bir yorumlamas›n›n” yap›l(a)mamas› paradoksu,

Said’in metinlerinin s›n›rlar›na iliflkin ciddi bir sorgulama sürecini de

beraberinde getirmifltir. Oryantalizm için gerçekten oryantalizmin öte-

sine geçebilmek mümkün müdür?

Said, oryantalizmin ‹slam’a olan düflmanl›¤›n› aç›kça göstermektedir;

bundan dolay› onun “karfl› yaz›m›” oryantalizmi geçersiz k›lmak üzeri-

ne kurulmufltu, ancak oryantalizmin geçersiz k›l›nmas› ayn› zamanda

‹slam’›n tasdik edilmesi anlam›na gelmemektedir. Bu durumda Said’in

oryantalizmi geçersiz k›lmas›n›n ‹slam’› da geçersiz k›lmas›na yönelik

bir etki yaratt›¤› görülmektedir. Said bu noktada pek de net bir tav›r ser-

gilemez; zira o, oryantalizmin konular›na/nesnelerine yönelik gerçekten

konuflmaz ve bunun gerekçesini de oryantalizmin konular›n›/nesneleri-

ni susturmas›na ba¤lar. Said için as›l mesele kendisini de “oryantalize”

etmesidir; bundan dolay› o kavram a¤›n›n tamamen d›fl›ndan bir konufl-

ma pozisyonu bulmaya çal›fl›r. Said’e göre ‹slam, tamamen oryantaliz-

min biçimlendirdi¤i temellerde ortaya konuldu¤u için ‹slam hakk›nda

konuflmak ayn› zamanda oryantalizmin yeniden iyilefltirilmesine hizmet

edecektir. E¤er Said ‹slam’› bir bütün olarak reddetse o zaman da kendi

projesi tehdit alt›na girecektir; olmayan bir zemin üzerinde nas›l bir

“karfl› yaz›m” gerçeklefltirilebilir ki! Dolay›s›yla o, oryantalizm alan›n›n

d›fl›ndaki bir ‹slam’›n mümkün oluflunu göz önünde bulundurarak bu

noktada sessiz kalmay› tercih etmifltir. Oryantalizm karfl›tl›¤›n› üreten

ç›kmaz›n iflte bu sessizlik oldu¤unu göstermek istiyorum flimdi.
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Said’in bu elefltirileri, ‹slam fenomeni üzerine yap›lan çal›flmalarda
önemli bir etkiye sahip olup oryantalizmin ‹slam ve Do¤u üzerindeki ça-
l›flmalar›n›n zay›flamas›nda araçsal bir rol oynam›flt›r. Said’in baflar›s›-
n›n, akademi üzerinde ciddi bir a¤›rl›¤a sahip olan oryantalist çal›flmala-
r›n hegemonyas›n› yerinden etmek ve onu bir genel kültür meselesine
indirgemek hususunda önemli oldu¤u savunulabilir. Bu durum oryanta-
lizm savunucular›n›, sorumsuz akademi karfl›s›nda sa¤duyulu davrana-
caklar› daha muhkem bir konum aray›fl›na itmifltir. Bu pozisyon aray›fl›-
n›n bir örne¤i, oryantalizmin genellefltirilmesine karfl› neoconlar›n sabit
fikirli akademisyenler ve akl› kar›fl›k düflünürlerle ittifak kurduklar›
ABD örne¤inde gözlemlenebilir. Bu yeni Mccarthyism yaklafl›m›, bilhas-
sa ABD genelinde “Campus Watch” veya “Dhmmini Watch” gibi örgüt-
lenmelerle flekillenirken sözde sol ak›m›n “Avrupa merkezci fraksiyon
ve antiemperyalist fraksiyon” diye bölümlendi¤i Bat›l› odaklarda da ra¤-
bet görmekteydi. Amerikan kampüslerindeki kültür savafllar›n›n da öte-
sinde Said’in “vurucu ve yak›c›” elefltirilerinin esas probleminin yeni to-
humlar vermeden ve yeni ekinler biçmeden orman› temizliyor olmala-
r›ndan dolay› k›zg›n de¤il üzgün olan birçok akademisyen de vard›.

Baz› akademisyenler de Said’in alan› temizleyen bu yaklafl›mlar›ndan yo-
la ç›karak oryantal çal›flmalara nas›l alternatifler üretilebilece¤ine e¤il-
mektedirler. Bu giriflimler aras›nda ‹slam toplum ve kültürlerini, maddi
sosyoekonomik güçlere odaklanarak farkl› teorik matrislerle anlama
yaklafl›m› dikkate de¤erdir. Tüm bu yeni teorik yaklafl›mlar›n temel
amac›, geleneksel anlamdaki oryantalizmin ‹slam’› tan›mlama giriflimle-
rini önemsizlefltirerek do¤ru bir çizgi tutturmakt›r. Ancak bunun sonu-
cunda ‹slam’›n rolü, basit bir nominalizm düzeyinde alg›lanm›flt›r. Anti-
oryantalistlere göre ‹slam ampirik olarak çeflitlili¤e dayan›r; Said’in or-
yantalizmi suçlamas›n›n temel nedeni de oryantalizmin ‹slam’› monoli-
tik bir karikatür olarak göstermeye çal›flmas›d›r. Bu çerçevede oryanta-
lizm karfl›tl›¤›, ‹slam’›n rolü meselesi etraf›nda merkezîleflen ve klasik
oryantalizmin z›dd› olan kavramsal bir anlat› yaratt›. Oryantalistlerin
Müslüman toplumlara iliflkin aç›klamalar›nda ‹slam merkez konumun-
dayken antioryantalistlerin anlat›lar›nda ‹slam merkezsizlefltirilmifl ve
da¤›t›lm›flt›r. E¤er oryantalizmin parçalar› bütüne indirgeyen bir yakla-

Salman Sayyid

74



fl›m› varsa (burada yerel bir fenomen ‹slam’›n özüne referansla aç›klan-
maktad›r), oryantalizm karfl›tl›¤›n›n de bütünü parçalar›na indirgeyen
bir yaklafl›m› oldu¤unu görmemiz gerekmektedir (Burada da ‹slam yerel
olaylar zaviyesinde aç›klan›r). ‹slam’›n bu flekilde parçalar hâlinde anla-
fl›lmas›yla “küçük ‹slamlar” (‹slami pratiklerin yerel eklemlenmeleri gi-
bi) sonucu önemli bir sorun olarak karfl›m›za ç›km›flt›r. ‹slam’› özcü ol-
mayan bir zeminde alg›laman›n imkâns›z oluflu, ‹slam’›n yerel eklemlen-
meler lehine kategorilere ayr›flt›r›lmas› sonucuna sebep olmufltur. Bu
“küçük ‹slamlar›” tan›mlama problemi, ço¤unlukla etnisite veya ideolo-
ji/kültür gibi baflka kategorilerle yer de¤ifltirmifltir. ‹slam’›n bu biçimde
alg›lan›fl›, as›l olarak aç›klanmas› gereken fleyi de yerinden etmifltir: Tür-
kiye’deki ‹slam’›n Endonezya’daki ‹slam’dan farkl› oldu¤unu söyleme-
nin hiçbir enteresan veya aç›klay›c› taraf› yoktur. ‹slam’›n tüm yerel yo-
rumlar›n› ortaya koyduktan sonra aç›klanmas› gereken fley fludur: Mese-
la, Türkiye’deki Müslümanlar ‹slami pratikleri yaparken bu pratikleri
yerel bir zemine dayanarak de¤il de neden bizatihi ‹slam ad›na yapt›kla-
r›n› söylemektedirler? Bu “küçük ‹slamlar,” ‹slam’›n evrensel varl›¤› ile
yüzlefltirildi¤inde onun bu evrenselli¤ine ulaflamamaktad›rlar.

Said’in yaklafl›mlar›, ‹slam fenomenine iliflkin çal›flmalar için geriye iki
seçenek b›rakmaktad›r: Ya Said’in elefltirilerini görmezden gelip oryanta-
list ortodoksinin yaklafl›m›na kayacak ya da oryantalizm karfl›tl›¤›n›n
çizgisini benimseyecek. Öyleyse yukar›daki yaklafl›mlar ‹slam’› anlam-
land›rmada yeterli ve geçerli de¤ildir. Çünkü ya klasik anlamdaki oryan-
talizmin yapt›¤› gibi d›flar›da bir yerde bir nesne olarak incelenebilecek
bir ‹slam oldu¤unu varsaymak, buna ba¤l› olarak analiz biriminin ger-
çekli¤ine iliflkin herhangi bir tasa/kayg› gütmeden onu ele almak ve ‹s-
lamc›l›¤› basit bir ‹slam manifestosu olarak indirgemek söz konusudur
ya da Müslüman dünya diye anlaml› bir dünyan›n olmad›¤› ve ‹slamc›l›-
¤› anlamak için ‹slam’a bakman›n ilgisiz/alakas›z oldu¤u düflüncesi söz
konusu olacakt›r. Sonuç olarak da pek çok insan, ‹slamc›l›k ile ‹slam ara-
s›ndaki iliflkiyi aç›klayabilmek için “küçük ‹slamlara” baflvurmaktad›r.

Bu bölümde silsile hâlinde aç›klamaya çal›flt›¤›m görüfllerimi flimdi bir
araya getirmeye çal›flaca¤›m. Said’e göre oryantalizmin ‹slam’› ele al›fl bi-
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çimi, onu fakirlefltirmeye yönelik ve de özcüydü. Onun stratejisi, ‹s-
lam’›n çok boyutlu kullan›m alanlar›n› göstererek oryantalizmin “‹s-
lam’›n tek bir fley oldu¤u” yönündeki iddias›n›n geçersiz oldu¤unu is-
patlamakt›. ‹slam, hangi ba¤lamda oldu¤una ba¤l› olarak birbirinden
farkl› rollere sahip olabilir. Oryantalizm karfl›tl›¤› bu noktay› bir ad›m
ileri tafl›maktad›r ve “madem ki ‹slam bu kadar ba¤lam ba¤›ml›d›r, o
hâlde ‹slam diye bir fleyin varl›¤›ndan nas›l bahsedebiliriz.” sorusunu
sormaktad›r. Bir baflka deyiflle ‹slam’›n analizi ve anlafl›lmas› meselesi,
hâlâ oryantalizmin ya da onun de¤iflmifl egosu olan oryantalizm karfl›t-
l›¤›n›n en önemli konusunu oluflturmaktad›r. Yukar›da da dedi¤im gibi
bu yaklafl›mlar›n ne ‹slam’› ne de onun ça¤dafl dünyadaki konumunu
anlamas› mümkün olabilir. Oryantalizm ‹slam’›, ölçe¤indeki di¤er kül-
türel formasyonlardan tamamen ba¤›ms›z olarak belirli bir özün yönet-
ti¤i fikrine dayan›r. Oryantalizm karfl›tl›¤› ‹slami olana hiçbir özcülük
atfetmez; ancak bu yaklafl›m da ancak beflerî bilimler yoluyla infla edi-
len Bat› istisnac›l›¤›n›n üstü örtük ve z›mni kabulüne dayanmaktad›r.
Sonuç olarak oryantalizm ile oryantalizm karfl›tl›¤›n›n ortak olarak pay-
laflt›klar› nokta, dünyan›n kaderinin Bat› tarihi oldu¤udur.

Oryantalizm karfl›tl›¤›, ‹slam’›n kavramsallaflt›r›lmas›na yönelik farkl›
alternatifler üretmektedir. Antioryantalistler ‹slam’a nominal bir varl›k
olarak muamele etmekle do¤ru bir yöne hareket etmektedirler. Ancak
onlar, en az›ndan “ideolojizmin” bir formu olarak nominal varl›klar›n
politik önemini görmezden gelmektedirler. Sonuç olarak onlara göre ‹s-
lam sadece kendisinin önemi olmayan bir isimdir.

‹slam bize Müslüman ismini veren fleydir. Di¤er bir deyiflle ‹slam no-
minal bir varl›k olabilir; ancak hakiki anlam›ndan uzak/bofl de¤ildir.
Çünkü vahyin benzer emir ve yasaklar›na Nil’den Oxus’a kadarki böl-
gelerde ve Yahudilikle Hristiyanl›¤›n kutsal anlat›lar›nda rastlamak
mümkün olsa da Hz. Peygamber (as) vahiy almaya bafllad›ktan sonra
yeni bir semantik düzen infla olunmaya bafllam›flt›r. ‹slam ‹brahimî tev-
hid gelene¤ini bu anlat›lar yoluyla tescil eder ve kendisini Hud, ‹bra-
him, Musa ve ‹sa gibi peygamberlerin tümüne indirilen vahyin bir top-
lam hasat› ve en mükemmeli fleklinde konumland›r›r. Bu ‹brahimî va-
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hiy silsilesindeki örtüflmelere ra¤men ‹slam, Yahudi ve/veya Hristiyan
sapk›nl›k olarak de¤erlendirilemez. Çünkü ‹slam yeni bir semantik ev-
ren infla etmifltir; bunu da Nil’den Oxus’a kadarki bölgelerden bafllayan
bir dönüflümün hülasas› olarak ‹slam’›n serüveniyle yo¤rulan kültürel
bir sözlük yoluyla yapm›flt›r.

Öyleyse ‹slam sadece tarihsel bir fenomeni de¤il histografik bir yörün-
geyi de temsil etmektedir. Dolay›s›yla ‹slam ad›na mobilizasyon, küre-
selleflmifl sömürge sonras› koflullar ba¤lam›nda ortaya ç›km›flt›r. Bu du-
rum, Bat›’n›n güç kullan›m›n› meflrulaflt›ran kültürel hegemonyan›n ar-
t›k iyiden iyiye tart›fl›l›r hâle geldi¤i bir noktad›r. Bu sömürge sonras› et-
ki, ümmetin daha ciddi bir entegrasyonuna imkân tan›yan küreselleflme
süreciyle birlikte yürümektedir. Bu çerçevede ‹slam ad›na insanlar›n
mobilize edilmesi projesine yard›m etmek, sadece küreselleflmeye bir
tepki de¤il alternatif bir küreselleflme formu olarak da görülebilir. Bu
mobilizasyonlar, iyi bir hayat ve adil bir düzene ulaflabilmek için Bat› ta-
rihi içindeki labirentlerde dolanmay› reddetmektedir. Bilakis bunlar,
Hz. Peygamber’e (as) indirilen vahiy ekseninde ortaya ç›kan evrensel
de¤erlerin kurdu¤u zeminde iyi bir hayat›n ve adil bir düzenin mümkün
oldu¤unu bazen aç›k bazen ima yoluyla ifade etmektedirler. Histografi
olarak oryantalizm, ‹slam ümmetinin kendi tarihini yazacak temel ka-
pasiteden yoksun oldu¤unu iddia eder; zira tarih yaz›m› salt bir betim-
lemeden ibaret olmay›p her zaman epistemolojik ve kültürel iliflki a¤la-
r› üzerinden anlam kazan›r. ‹slam ad›na mobilizasyon, oryantalizmi ye-
rinden eden bir tav›r olup Müslümanlar›n kendi tarihlerini yazmas› ge-
rekti¤ini ve bu tarihin Bat› tarihinin bölümlerinden biri olamayacak ka-
dar büyük bir özne oldu¤unu iddia eder. 
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Bir çal›flma alan› olarak oryantalizm, Bat›’da Rönesans’tan itibaren mo-
dern zamanlarda ortaya ç›km›flt›r. Oryantalizm, klasik dönem olan Pat-
ristik dönem, Orta Ça¤, Skolastik dönemden sonraya tekabül eden Bat›
tarihinin ikinci döngüsü boyunca ortaya ç›km›flt›r. On dokuzuncu yüz-
y›lda zirvesine ulaflm›fl ve rasyonalizm, tarihsicilik ve yap›salc›l›k gibi
farkl› Bat›l› düflünce okullar›yla paralel devam etmifltir.

Oryantalizm, ortaya ç›k›fl süreci itibar›yla anlam ve niteliklerine pek de
dikkat edilmeksizin yap›lan titiz ve mikroskobik analizler yoluyla vücut
kazanan tarihsicili¤in Kurban› olmufltur. Oryantalizm, “araflt›rman›n
konusunu” tan›mlamaktan ziyade “araflt›ran özneyi” ifade etmektedir.
Bu hâliyle Do¤u’nun Ruhunu yans›tmaktan daha çok Bat›’n›n akl›n› aç›-
¤a ç›karmaktad›r. Do¤u’nun ülkeleri, insanlar› ve toplumlar› hakk›nda
bir araya getirilen onca bilginin fliddetli ac›s› oryantalizmi beslemifltir.
Bat›, kendi co¤rafi s›n›rlar›n› aflarken kendinden olmayan› daha çok ha-
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kimiyet alt›na almak için onu daha çok anlamak istemifltir. Çünkü bil-
gi güçtür. Klasik oryantalizm; emperyalizm, ›rkç›l›k, nazizm ve faflizm
gibi ideolojiler ve Avrupa üstünlü¤ü esas›na dayal› Bat› sömürge kültü-
rüne aittir. Yani Bat›l› bir eylemdir; kendi ile öteki, Bat› ile Bat›l› olma-
yan, Avrupa ile Avrupa d›fl›, klasik dünya ile yeni dünya ve kadim za-
manlarla modern zamanlar aras›ndaki güç iliflkisinin nas›l olaca¤›n› ta-
n›mlayan Bat›l› bir Yaflam Kayna¤› (Elan Vital) ifadesidir. 

Ayr›mlara ve nüanslara bak›lmadan yap›lan bu ac›mas›z yarg›lama, sert
ve ac› verici olabilir; fakat halklar›n tarihsel bilinçsizli¤i, anlat›lar ve kav-
ramlar düzeyinde bu gerçek ve do¤ru bir yarg›lamad›r. Buna mukabil
oksidentalizm, Üçüncü Dünya’da, sömürgesizleflme süreçlerini tamam-
lamak üzere ikame edilmifl bir yaklafl›m biçimidir. Askerî, ekonomik ve
siyasal sömürgesizleflme, kültürel ve bilimsel sömürgesizleflme olmaks›-
z›n her zaman eksik kal›rd›. Sömürülen ülkeler özgürlüklerinden önce
veya sonra bilimsel nesne olmaya devam etti¤i sürece sömürgesizleflme
hâlâ bitmifl say›lmaz. Oryantalizmdeki çal›flma nesnesi oksidentalizmin
çal›flan öznesi, oryantalizmdeki çal›flmay› yapan özne, oksidentalizmde-
ki çal›flma konusu olmaktad›r. Dolay›s›yla insanlar ve toplumlar aras›n-
daki güç iliflkilerine ba¤l› olarak asl›nda daimi bir çal›flma konusu ve ça-
l›flmay› yapan özne yoktur. Roller, tarih boyunca hep de¤iflmifltir. Kadim
dünyada, Çin’de, Hindistan’da, ‹ran’da, Babil’de ve M›s›r’daki toplumlar
hep çal›flman›n öznesi olmufllard›r. Bu toplumlar ve klasik ‹slam kültür-
leri yine merkezdeki özneler konumundalard›; ayn› dönemlerde Avru-
pal›lar çal›flman›n konusu olmaktayd›lar. Modern dönemlerle birlikte bu
süreç tam tersinde döndü ve Müslüman dünya çal›flman›n konusu hâli-
ne geldi. Günümüzde oryantalizmin sonu ve oksidentalizmin bafllang›-
c›, üçüncü kez bir de¤iflim anlam›na gelmektedir. Art›k Bat›, özne olma
vasf›n› kaybetmeye ve yavafl yavafl nesne olmaya bafllam›flt›r, bunun ter-
si de Do¤u için geçerlidir. Nesnel idealizm, Bat›l› sömürgeci modern za-
manlardan üçüncü dünyac› sömürgecilik sonras› yeni zamanlara do¤ru
kaymaktad›r. Bat›’n›n bilen bir özne oldu¤unu ilan eden “cogito ergo
sum”› (Düflünüyorum, öyleyse var›m) üçüncü dünyan›n “studio ergo
sum”› (çal›fl›yorum, öyleyse var›m) hâline gelmifltir.
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Oksidentalizm, Do¤u’da Bat›’y› Bat›l› olmayan bir dünya görüflünden yo-
la ç›karak gelifltirebilecek bir karfl› çal›flma alan›d›r. “Ben”de öteki, her
zaman bir imgedir. Bu, bir imge, her zaman hedefi vurmaya yarayan bir
karikatürdür. Oryantalizm Do¤u için siyahlar, sar›lar, Do¤u despotizmi,
ilkel ak›l yürütme, vahfli düflünce, Sami akl›, Arap akl›, fliddet, fanatizm,
az geliflmifllik, ayr›l›kç›l›k, gelenekselcilik ve muhafazakârl›k gibi pek
çok imge yaratm›flt›r. Zaten bir kere öteki karikatürlefltirilirse “ben”in
her eylemi meflrulaflt›r›laca¤›ndan onunla iliflki kurmak ve anlaflmak da
kolay olur. Böyle bir alg›, “ben”in “öteki”ni hedef olarak vurmas›n› da
mümkün k›lar. Bu sürece ilaveten “ben” kendi varl›¤›n› daha bariz bir bi-
çimde göstermek için kendine iliflkin kimi noktalar› da vurgular: Beyaz-
lar, Bat›, demokrasi, mant›ksal ak›l yürütme, uygarl›k, aryanizm, bar›fl,
tolerans, geliflmifllik ve hatta fazla geliflmifllik, ba¤›ms›zl›k, sekülarizm,
modernizm, ilerleme. Kitle iletiflim araçlar›n›n Bat›l› ellerde sahip oldu-
¤u güç yoluyla ben, “öteki”ni silahs›zland›r›rken kendisini ayn› h›zla si-
lahland›r›r. Böylece Bat› ile Do¤u aras›nda bir üstünlük afla¤›l›k komp-
leksi iliflkisi kurmak ve bunu kal›c› hâle getirmek mümkün olacakt›r.

E¤er oryantalizm merkezin bir ürünü ise oksidentalizm de çevrenin bir
ürünüdür. Merkez, bilim, sanat ve kültür tarihi aç›s›ndan daha fazla ay-
r›cal›¤a sahipken çevre marjinallefltirilmifltir. Merkez üretmekte, çevre
ise sadece tüketmektedir. Merkez süreçleri okumakta ve onlar› kavram-
sallaflt›rmaktad›r. Merkez efendidir; çevre ise itaat eder. Merkez e¤it-
men, çevre ise e¤itilendir. Oksidentalizm ise yeni bir bilim olarak bu
iliflkiyi tam tersine evirerek iliflkinin taraflar›n›n rollerini bugünkünün
tersine çevirecektir.

Oryantalizm etno-›rkç› bir kültür içinde do¤mufltu ve Avrupa merkezci
bir organik üstünlük ile tarihsel bir kibir temeline dayanmaktayd›. Bu
durum beyaz› siyaha, bilgiyi cehalete, mant›¤› çeliflkiye, akl› büyüye,
rasyonaliteyi dinî ahlaki prati¤e, insan haklar› ve onurunu tanr›n›n
ve/veya kral›n haklar› ve onuruna, demokrasiyi despotizme ve k›saca
hayat› ölüme, varl›¤› da hiçli¤e karfl› ciddi biçimde k›flk›rtm›fl, bunlar›
karfl› karfl›ya getirmiflti. Oksidentalizm, “ben” olarak Bat› ile “öteki” ola-
rak Do¤u aras›ndaki bu iliflki tarz›n› düzelterek Do¤u’yu “ben” Bat›’y›
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ise “öteki” hâline getirmektedir. “Ben” ile “öteki” aras›ndaki iliflki, bir
üst alt iliflkisi yaratmadan özneler aras› eflit, musavi ve akl› bafl›nda bir
iliflki olabilir. Yap›c› oksidentalizm, y›k›c› oryantalizmin yerine geçecek
bir karfl›l›kt›r.

Dünya tarihi, sanki Bat› evrenin merkezi ve ayn› zamanda tarihin sonu
imifl gibi yaz›lm›flt›r. Kadim medeniyetlerin tarihi, en alt düzeye indir-
genmifltir. Buna mukabil modern Bat›’n›n tarihi, en yüksek düzeye yük-
seltilmifltir. Do¤u’nun üç bin y›ll›k kadim tarihi, topu topu bir bölümde
özetlenirken befl yüz y›ll›k modern Bat› tarihine uzun bölümler ayr›l-
m›flt›r. Oryantalizm, Bat›’y› kadim zamanlarda at›lan tohumlar›n mo-
dern zamanlardaki meyvesi diye tüm medeniyetlerin ulaflt›¤› zirve ola-
rak tasarlayan, teolojik geliflmenin tamamlanmas›ndan ve eskiye ait ne
kadar kusur varsa hepsinin temizlenmesinden sonra ‹srail’e gönderilen
onca peygamberin ard›ndan ‹sa Mesihi (Jesus Christ) biricik olarak ay-
r› bir kenara koyan Bat›l› tarih felsefelerinin kurban› olmufltur. Hâlbuki
oksidentalizm, medeniyetler tarihine karfl› yap›lan bu tarih yaz›m› hata-
s›n› ortadan kald›racak bir dengeyi hedeflemektedir.

Tarafs›zl›k ve nesnellik, Bat›l› bilimin olmazsa olmaz sayd›¤›n› iddia et-
ti¤i fleylerdir. Buna mukabil oryantalizm ne tarafs›z ne de nesneldir. Hat-
ta oryantalizm, tam aksine tarafl› ve belirli hedeflere adanm›fl bir disip-
lin olup motivasyonun Avrupal›l›k bilincinde bulmaktad›r. Tarafs›z ola-
rak nesnesini/konusunu tan›mlamaktan ziyade oryantalizm özne olma-
n›n tüm tutkular›na sahiptir ve ba¤›ms›z nesneyi, öznenin kendi alg›la-
mas›na feda ederek onu di¤erinin yerine koyar. Tarafs›zl›k ve nesnellik,
tam da taraf olman›n üstünü örten bir örtü ifllevi görmektedir. Hâlbuki
oksidentalizm bunun tam tersidir. Kin veya hükmetme güdüsüyle hare-
ket etmez. Bilerek veya bilmeyerek nesnesini veya konusunu, önceden
tan›ml› yaklafl›m ve yarg›larla deforme etmez. Oksidentalizm inceledi¤i
nesnesiyle kulland›¤› metoduyla ve tafl›d›¤› amaçlar›yla gayretli bir bilim
olmaya çal›fl›r. “Öteki”nin kendisi üzerindeki bask›c› imgelemesinden
kurtulmaya çal›fl›r ve bu gayret gerçekten yarat›c› bir güçtür. Bu güç, or-
yantalizmdeki özne nesne güç iliflkisinin üzerindeki perdeyi y›rtarak ha-
kikati ortaya ç›kar›r. Bunun için oksidentalizm “öteki”nin alg›s›yla kon-

Hasan Hanefi

82



trol eder ve kendisine yönelik tan›mlama çabalar›na izin vermez. Bu yol-
la oksidentalizm, hükmetme güdüsüyle hareket eden “öteki”ne yönelik
bir karfl› imaj yaratabilir; kendisi için de sonsuz bir yarat›c›l›kla kendi
ba¤›ms›zl›¤›na yönelik bir öz üretim gerçeklefltirebilir.

Oksidentalizmin konusu, “üçüncü dünya”daki Bat›l›laflma e¤ilimlerine
karfl› bir denge oluflturmakt›r. Afrika’da, Asya’da ve Latin Amerika’da
Bat›, modernleflme için bir model olmufltur. Bat›l› hayat tarz›, Bat› d›fl›n-
da -özellikle yönetici s›n›flarda- ortak bir zemin hâline gelmifltir. Ba-
t›’n›n taklidi olmak, neredeyse ulusal bir karakter hâlini alm›flt›r. Bu Ba-
t›l›laflma e¤ilimleri, dinî muhafazakârl›k ve fundamentalizm gibi antiBa-
t›c› baz› yaklafl›mlar ortaya ç›karm›flt›r. Oksidentalizm ulusal karakte-
rin, ulusal kültürün ve ulusal hayat tarz›n›n yabanc›laflmaya ve sadakat-
sizli¤e karfl› k›smi bir savunmas›d›r; ayn› zamanda elitlerin seçimi olan
oryantalizme karfl› halk› temsil eden daha kapsaml› ve genifl bir aç›l›m-
d›r, yönetenlerin seçimi olan oryantalizme karfl› yönetilenlerin ideoloji-
sidir, kilise dogmalar›na dayal› olarak hareket eden hükmedici oryanta-
lizme karfl› özgürlükçü teolojiler gibi özgürlefltiren bir araçt›r.

Üçüncü dünyan›n hemen her yerindeki ulusal kültür, birbirine düflman
iki yaklafl›ma bölünmüfl durumdad›r. Her biri de kendisini halk›n ger-
çek temsilcisi gibi sunmaktad›r; bunlar›n ilki “modernite” ad›na, ikinci-
si ise “gelenek” ad›na hareket etmektedir. Arap dünyas› göz önüne al›n-
d›¤›nda modern Arap düflüncesinde üç ana damar etraf›nda Bat›, mo-
dernleflmenin modeli olarak al›nm›flt›r: Afgani’nin öncülü¤ünde kuru-
lan “dinî reform” Shebly Shmayyel taraf›ndan öncülü¤ü yap›lan “sekü-
ler bilimselcilik” ve Tahtavi’nin önderli¤ini yapt›¤› “politik liberalizm”.
Her üç yaklafl›mda da Bat›, gücün, endüstrinin, flehirleflmenin, demok-
rasinin, çok partili siyasal hayat›n, anayasan›n, bas›n özgürlü¤ünün ve
insan haklar›n›n temsil edildi¤i bir bilgi modeli olarak alg›lanm›flt›r. Bu,
Ayd›nlanma boyunca Avrupa’n›n imaj›d›r. Bu üç yaklafl›m aras›nda öz-
leri itibar›yla pek bir fark yoktur; belki sadece derece olarak farkl›l›kla-
r› söz konusudur. Bir kere ulusal tutkular sakinleflti¤inde Bat›l›laflma
Bat›’ya sadakat olarak ve yönetici elit için bir hayat tarz› biçiminde or-
taya ç›kmaktad›r. Kültürel olarak Bat›’ya ba¤l›l›k, ulusal ba¤›ms›zl›¤›n
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yavafl yavafl erimesine neden olmaktad›r. Bir bilim olarak oksidentalizm,
kendi içinden/özünden büyümeyi d›flar›dan beslenen büyümeye tercih
etmektedir; ayn› biçimde içerdekine d›flar›dakinden “bene” de “öte-
ki”nden öncelik vermektedir. Buna ilaveten iki farkl› düflüncenin ayn›
anda olmas›n›n, bunlardan birinin di¤erine hükmetmesine göre daha
tercih edilebilir oldu¤unu savunmaktad›r.

Kültürel bir hareket olarak oksidentalizm, geliflmekte olan toplumlar›
bilgi transferi aflamas›ndan kültürel yarat›c›l›k düzeyine tafl›may› amaç-
lamaktad›r. Ulusal ba¤›ms›zl›k döneminden bu yana ulus devletin infla-
s›, Bat› kökenli modern bilimler temelinde yap›ld›. Entelektüellerin ve
hatta bilim adamlar›n›n rolü, bilim, sanat ve edebiyattaki Bat›l› olan› Ba-
t› d›fl›na tafl›mak olmufltur. Böylece Bat›’n›n üretti¤ini Bat›l› olmayan tü-
ketmektedir. Bat› ortaya koymakta ve Bat›l› olmayan da onu almaktad›r.
Böylece ulusal kültürler yabanc› sistemlerin ve kültürlerin tafl›y›c›lar›
hâline gelmifllerdir. Merkezin kültürü çevrenin üzerine ›fl›k demetleri
gibi yay›lmaktad›r. Merkez güçlenirken çevre da¤›n›k bir biçimde kal-
maktad›r. Oksidentalizm “üçüncü dünya”ya, tüm insanl›k için faydal›
olacak bir yeniden var olma süreci için yard›m edebilir. Bilim gerçeklik-
ten do¤ar, yoksa kadim gelenek veya modern Bat› taraf›ndan önceden
ortaya konulmufl/üretilmifl metinler üzerinden do¤maz. Kavramsallafl-
t›rma, sadece Avrupa akl›n›n tekelinde olan bir fley de¤ildir. Bu, insani
bir çabad›r ve her insana aç›kt›r. Yarat›c›l›¤›n uzun ve çaba isteyen yol-
culu¤u, tembelli¤in tüketime ve taklide dayal› s›k›c› manzaras›ndan el-
bette daha tercihe flayand›r. Bu gerçekleflirse ancak o zaman “üçüncü
dünya”daki toplumlar olgunluk ça¤›na ulaflabilirler ve Bat›’n›n kültürel
vesayetinden kurtulabilirler.

Yeni bir bilim olan oksidentalizmin bilimsel veri kayna¤› olarak iki nok-
tay› belirtebiliriz: (i) Avrupa kültürünün “üçüncü dünya” entelektüelle-
ri taraf›ndan varoluflsal reaksiyonlara veya bilimsel analizlere dayal› ola-
rak kritik edilmesi. Ulusal ba¤›ms›zl›ktan önce ve sonra Afrika, Asya ve
Latin Amerika’daki ulusal entelektüeller, kendi kültürlerini Bat›’n›n kül-
türel hegemonyas›ndan kurtarmaya çal›flm›fllard›r. “Öteki”nin kritik
edilmesi ve onun hangi s›n›rlara sahip oldu¤unun iyi alg›lanmas›, “öte-
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ki”nin hegemonyas›ndan kurtulmak için bir ön flartt›r. “Öteki”nin akl›,
tarihi ve kültürü benin ruhundan, tarihinden ve kültüründen uzakt›r. La-
tin Amerika’daki yerlilik (indiginismo) ve özgürlük teolojisi, Afrika’daki
bilinçlilik (conscientism) ve zencilik bilinci, Asya’daki demokratik hare-
ketlerin hepsi de ulusal yarat›c›l›¤a verilebilecek önemli örneklerdir.

Avrupa bilincinin kriti¤inin ikinci kayna¤›, bizzat Avrupal› filozoflar ve
düflünürler eliyle Bat›’da ortaya ç›km›flt›r. Rousseau, sanatlar›, bilimleri,
edebiyat› ve onlar›n bireysel ve toplumsal ahlak üzerindeki olumsuz et-
kilerini elefltirmifltir. Spengler “Bat›’n›n Çöküflü”nü deklare etmifltir.
Max Scheler Avrupa’da de¤erlerin nas›l ters yüz olduklar› hakk›nda yaz-
m›flt›r. Nietzsche genel anlamda hiçli¤in ve Tanr›’n›n ölümünün ne ol-
du¤una e¤ilmifltir. Husserl ve Bergson Avrupa bilincindeki hayat›n yok
olufluna, “Erlebnis ve vecu”ye dikkat çekmifllerdir ki Husserl’a göre bu
bir iflast›, Bergson’a göre ise Tanr›lar yaratan makineler anlam› tafl›yor-
du. Nietzsche Bat›’da Tanr›’n›n öldü¤ünü ilan ederken Derrida ve baz›
postmodernistler insan›n öldü¤ünü iddia ediyorlard›. Barthes ise “Yara-
t›c› öldü.” diyordu.

Hem d›flardan hem de içerden olan bu çift yönlü ispat, bir bilim olarak
oksidentalizmin ana kaynaklar›n› oluflturmaktad›r. Bunun yan›nda bi-
rincil kaynak olarak Avrupa bilincinin bizzat kendisi taraf›ndan mede-
niyet ve kültürlerin varl›k ve hiçlik, hayat ve ölüm hakk›ndaki yakla-
fl›mlar›n› ölçecek Avrupa Lebenswelt’inin semptomlar› olarak üretilmifl
çal›flmalar da say›labilir. Bu ham kaynak, Avrupa bilincinin tarihsel olu-
flum sürecindeki ana felsefi çal›flmalardan müteflekkildir. Felsefe, bir
bütün olarak sanat ve bilimin kapsand›¤› bir dünya görüflüdür. Felsefe,
Avrupa bilincinin yap›s›n› ve geliflimini yans›tan bir aynad›r. Oksiden-
talizmin konusu, Avrupa bilincinin bizzat kendisi, onun do¤uflu, gelifli-
mi ve ölümüdür. Bu kavram bir soyutlama, bir hipotez veya ahlaki bir
husus de¤ildir bilakis “une prise de conscience” anlay›fl›n› yans›t›r. Ya-
ni “Besinnung”a iflaret eder ki bu olguyu pek çok tarih felsefecisi ele al-
m›flt›r: Scheler, Spengler, Bergson, Husserl, Ortega, Toynbee, Hazard ve
di¤erlerine göre Avrupa bilinci kendi kaynaklar›na sahiptir; ayr›ca bir
bafllang›c› ve bir de sonu vard›r. Kendi gelifliminden ortaya ç›kan bir ya-

Oryantalizmden Oksidentalizme

85



p›s› vard›r. Yirmi birinci yüzy›la girdi¤imiz bu dönemde ise onun gele-
ce¤i tart›fl›lmaktad›r.

Avrupa bilincinin üç ana kayna¤› vard›r: “Greko Romen, Judeo Hristi-
yan ve Avrupa çevresi”: Zihniyet, tabiat, popüler kültür, âdet ve gele-
nekler. Buradaki Romen kaynak, emperyal Roma’n›n yo¤un mayas›n›
Grek kaynaklar›n üzerine giydirmifltir; ki bu hamur sömürgeciist Avru-
pa döneminde yeniden canland›r›larak flekillendirilmifltir. Paul yard›-
m›yla Hristiyanl›k Yahudilefltirilmifl ve böylece Yahudi kaynak da Hris-
tiyanl›k’›n üzerine geçirilmifltir. Helenizm ve Hristiyanl›k’tan ziyade Ro-
men ve Yahudi geleneklerine yak›n olan Avrupa çevresi ise iki farkl›
kayna¤› hamuruna katm›flt›r. Realizm “idealizm”e üstün gelmifltir. Ma-
teryalizm, “spiritüalizm”e ve fleytan da Tanr›’ya bask›n gelmifltir. ‹lk iki
kaynak, Greko Romen, Judeo Hristiyan kaynaklar, patristik dönemdeki
durumlar›ndan skolastisizm dönemindeki durumlar›na (yani Plato’dan
yani Aristoteles’e), bir baflka deyiflle “idealizm”den “realizm”e, fikirden
maddeye do¤ru evrilmifllerdir. Avrupa çevresi Yahudilik, Romanizm ve
Aristoculuk için uygun bir alt tabaka görevi görmüfltür. Yani tafl›yan ile
tafl›nan ayn› türdenlerdir.

Avrupa bilinci, kartezyen cogito (Cogito ergo Sum) ile modern zaman-
larda ortaya ç›km›flt›r. Bu anlay›flta öznenin nesne üzerinde mutlak bir
hâkimiyeti söz konusudur. Sözün kendisi alg›lanan dünya demektir.
Ahlak söz konusu oldu¤unda ise ifllevsel ve geçici bir ahlak öne sürül-
müfl ve bu ahlak da ak›l süzgecine maruz b›rak›lmam›flt›r. ‹rade ahlak-
tan daha genifl bir alan› kapsar. “Teorik hakikat, kutsal gerçeklik” ile ga-
ranti alt›na al›nm›flt›r. Bu öznel tav›rdan iki birbirine z›t yaklafl›m do¤-
mufltur: Rasyonalizm ve empirisizm. ‹lki bir fikir, bir varsay›m ve bir
tümdengelim olarak ikincisi ise bir etki, bir duyumsama ve bir tümeva-
r›m olarak her ikisi de subjektivisttir. ‹lk trend, yükselen öznenin gü-
cünden ortaya ç›km›flt›r; buna mukabil ikincisi ise afla¤›ya inen öznenin
konumundan do¤mufltur. Bu anlamda Avrupa bilinci “aç›k bir a¤›z” gi-
bidir. Bu durum, modern Avrupa felsefesinin do¤du¤u ve ayn› zamanda
ac› çekti¤i Bat› düalizminin ta kendisidir. Kant’›n “aflk›n idealizmi” bu
iki ayr›ks› durumu “suret ve madde, kategori ve ilham, a priori ve pos-
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teriroi, tümevar›m ve tümdengelim, analiz ve sentez, metafizik ve fizik,
felsefe ve bilim” olarak birlefltirmeye çal›flm›flt›r. fiu meflhur problema-
tikte de ifade edildi¤i gibi “a priori sentetik bir yarg› nas›l mümkün ola-
bilir”” Organik bir bütünlük ve diyalektik bir hareket söz konusu de¤il-
di. Ayn› düalizm ahlak alan›nda da devam etti. Saf akl›n do¤ru ve yan-
l›fl›n ne oldu¤unu bilmesi mümkün de¤ildi sadece pratik ak›l bunu bi-
lebilirdi. Saf ak›l fenomenlerle ilgilenirken pratik ak›l numenlerle ilgi-
lenmektedir. Kant bu düalizm yoluyla aflk›n idealizmin ve elefltirel fel-
sefenin nihai amaç olarak inanca yer açmak için bilgiyi yok edece¤ini
ilan etmiflti. Kant sonras›ndaki filozoflar da bu düalizmi birlefltirmek
amac›yla mutlak idealizm çerçevesinde devam edince diyalektik bir sü-
reç içinde bu ikilik bir üçlülü¤e dönüflmüfltü: Duyumsama, anlama ve
ak›l; estetik, analitik ve diyalektik. Fichte “mutlak ego”ya flekil vermek
amac›yla “ego” ile “nonego” aras›nda pratik bir idealizm ve öznel bir di-
yalektik tasarlam›flt›. Hegel ise Fichte’yi yeniden canland›rarak öznel di-
yalekti¤i nesnel diyalekti¤e dönüfltürdü ve mant›ktan “varl›k”a yöneldi.
Schelling ise “geist” ile “natur” aras›nda belirli bir kimlik felsefesini ter-
cih etti; böylelikle kartezyen felsefenin düalizminden kaç›narak bir ak-
siyom olarak birli¤e ulaflmay› ümit ediyordu. Schopenhauer da “The
World as Will and Representation” adl› eserinde hayat›n negatif yan›n-
da bu ikili¤i birlefltirmeye çal›flarak ayn› düalizmi tekrar etmifltir. Rous-
seau’nun modern uygarl›k elefltirisinde de söyledi¤i gibi bu durum Bat›
için sonun bir alameti olarak görülebilir. Hegelci “mutlak idealizme”
dayanan Hegelci solun elefltirileri ise sonun bafllang›c›d›r. Avrupa bilin-
cinin aç›k a¤z›n› kapamaya yönelik tüm çabalarda “son” üç farkl› flekil-
de tasvir edilmifltir: ‹lk olarak Kierkegaard, Nietzsche, Ortega ve di¤er
varoluflçulara göre Bat› rasyonalizminin elefltirisi, bir soyutlamaya ve
formalizme dönüflmüfltür; böylece rasyonel olan›n yok edilmesi ve irras-
yonel, absürd ve çeliflik olan›n ikame edilmesi yoluyla yükselme/ilerle-
me çizgisinin afla¤›ya inen bir çizgi hâline getirilmesi mümkündür. ‹kin-
ci olarak da Scheler, Weber ve varoluflçu felsefecilerin hepsi materya-
lizm ve saf objektivizm olarak “empirisizm”in elefltirini yapmakla afla¤›-
ya inen çizgilerin yükselmesinin/ilerlemesinin mümkün oldu¤una ina-
n›rlar. Bu iki farkl› çizgi, Husserl ve Bergson’un yeni “cogito”sunda bir-
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leflir; böylelikle üçüncü bir yolun bulunmas›yla Bat› felsefesinin düalist
a¤z›n›n kapanmas›na giden yol aç›lm›fl olur. Avrupa bilincinin yaflad›¤›
süreçler kendi bafllang›ç ve sonunu da kendi içinde bar›nd›rmaktad›r.
O, Descartes’in “cogito”sundan bafllay›p Husserl’›n “cogitatum”una ula-
flan bir bafllang›ç ve bir ulaflma yeridir. Bu destan da böylece sona erer.

Bununla birlikte Avrupa bilincinin, kendi gelifliminde flekillenen bir ya-
p›s› vard›r. Bu yap› “trinitarian” yani “üçlü” bir yap›d›r ve her bir parça
ayr› bir varl›k alan›na tekabül ederken bütünü bu parçalar›n her birin-
de görmek mümkündür. Buradaki soru, bu fenomenin “formel” olup
ak›l taraf›ndan m› maddi olup duyular taraf›ndan m› yoksa ancak yafla-
narak insan deneyimiyle mi anlafl›labilir oldu¤u sorusudur. Bu üç yak-
lafl›m da bilgiye iliflkin tekeli ellerine geçirebilmek için birbirine karfl›
savaflm›fllard›r. Her bir yaklafl›m da tek tarafl›, tek yönlü ve farkl›l›¤a ta-
hammülü olmayan bir çizgiye sahiptir. Bundan sonra Avrupa bilinci, “o
mu bu mu” ikili¤ine düflmüfltür; ancak bu Avrupa bilinci iki farkl› alter-
natifle tatmin olamad› ve sonunda “ne o ne de bu” neticesine vard›. Bu
farkl› yaklafl›mlar aras›ndaki sürekli sal›n›m, tek hakikat olarak devam
etti. De¤iflim, süreklili¤e üstün geldi. Böylece Avrupa bilinci odak nok-
tas›n› kaybetti. Merkezdeki bir nokta hariç tüm noktalar›n› farkl› yön-
lere da¤›tt›. Her bir noktas› farkl› yönlere do¤ru bölündü. Tüm alterna-
tifler ayn› derecede do¤ru ve yanl›fl olarak görülmeye bafllad›, yani tam
bir flüphecilik ortaya ç›kt›. Bu da günümüzde yüz yüze oldu¤umuz “ni-
hilizm”den baflka bir fley de¤ildir.

fiimdiki soru, Avrupa bilincinin gelece¤inin ne olaca¤›d›r. Avrupa bilin-
ci, dünya tarihinin çarklar› aras›ndaki yolculu¤unu art›k tamamlam›fl
m›d›r? fiimdi hangi “dünya bilinci” liderli¤i ele alacakt›r? E¤er modern
zamanlardaki Avrupa Afrika’n›n, Asya’n›n ve Latin Amerika’n›n tarihsel
kültürlerini miras olarak alm›fl olsa “üçüncü dünya” bilinci yeni bir aç›-
l›m olarak liderli¤i eline al›p Avrupa miras›n› da alarak dünya tarihinin
yeni dönemecinde öne geçebilir mi? Pek çok bulgu, bu tür bir olas›l›¤›
tarihsel olarak mümkün k›l›yor, yeni bir do¤uflun ve “üçüncü dünya”
bilincinin, optimistik bir aç›l›m›n habercisi olarak karfl›m›za ç›k›yor. Ba-
t›l› birçok dünya tarihçisi Do¤u’daki dünya tarihinin yeniden do¤uflunu
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ve ayn› zamanda Bat›’daki çöküflünü haber veriyor. Tarih kendi yolcu-
lu¤unu art›k tamamlam›flt› ve son dura¤›na modern zamanlarda Alman
ayd›nlanmas›nda (Herder, Lessing, Kant, Hegel), Frans›z ayd›nlanma-
s›nda (Voltaire, Montesqieu, Turgot), ‹talyan ayd›nlanmas›nda (Vico),
Rus ayd›nlanmas›nda (The Slavophiles) veya Amerikan ayd›nlanmas›n-
da (Thomas Paine) ulaflm›flt›. Gelecek için sadece onuncu ve sonuncu
aflama kalm›flt› (Condorect). Hâlbuki Rousseau bafllang›c› çoktan ilan et-
miflti; öte yandan Hegel tarihin tamamland›¤›n› ve Avrupal› tarihsel sü-
recin sona erdi¤ini söylüyordu. Ça¤dafl Avrupal› filozoflar, Avrupa bi-
lincinin geliflim aflamas›n›n sonunda nihilizmin farkl› yüzlerini göster-
mifllerdi: “Tanr›’n›n Ölümü (Nietzsche), Renversernent Des Valeurs (M.
Scheler), Lebeweltverloss (Husserl), Des Machines Pour Créer Des Die-
ux (Bergson), Bat›’n›n Çöküflü (Spengler), Uygarl›k Yarg›lan›yor (Toyn-
bee), l’ Occident N’est Pas Un Accident (Garaudy) ve La Crise De La
Conscience European (Hazard).” Ayn› fenomen, Bat› sosyolojisindeki
kriz sorular›n› gündeme tafl›yarak beflerî ve sosyal bilimlerde de kendi-
sini göstermiflti. Benzer biçimde gündelik hayatta da bu s›k›nt› ve rahat-
s›zl›k gözle görülmekteydi; karfl› kültür, otuz y›lda iki dünya savafl›, Ba-
t› projesinin çöküflü, üretimin zirveye ç›kmas› ve tüketim sorunu olarak
yans›mas›, intiharlar›n artmas›, organize suçlar ve fliddetin t›rmanmas›.
Almanya, Bat› Avrupa ve Rusya’da klasik liberalizme geri dönüfle iliflkin
son sinyaller, kapitalist sistemin yenilenmesi, sosyalizmin yenilenmesi.
Bunlar›n hepsi de geçici ve k›sa ömürlü süreçler olmufllard›r. Buna mu-
kabil “üçüncü dünya”daki bilincin gerçekten de güç kazanmas› çok
önemli olmufltur: Özgürlük hareketleri, sömürgesizleflme, kalk›nma,
kitle mobilizasyonu, modernleflme, modern devletin infla edilmesi, sü-
rekli yarat›c›l›k, yeni bir de¤erler dünyas› sistemi önermek, Güney Afri-
ka ve “siyonizm”deki ›rkç› ayr›mc›l›¤a karfl› bir dünya konsensüsü, Fi-
listin’deki yeni sömürgesizleflme rejimi vd. bu süreçteki kimi geri ad›m-
lar, sadece geçici karfl› devrimlerdir. Diktatörlükleri ve militarizmi de
bunlara ekleyebiliriz. Bat›l›laflma, ba¤›ml›l›k, az geliflmifllik, insan hak-
lar› ihlalleri zorlu süreçlerdir. Ancak “üçüncü dünya”n›n ahlaki ve ma-
teryal gücü son derece yüksektir. Deneme yan›lma süreçlerinin meyve-
leri çok önemlidir. “Ben”in geçmiflten gelen tarihsel geleneksel dene-
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yimleri ile “öteki” olan Avrupa’n›n modern zamanlardaki tecrübeleri,
“yeni dünya bilinci”nin iki ana göstergesidir. 

Yeni bir bilim olarak oksidentalizm, “ulusal partiküler kültür” ad›na
“evrensel kültür birli¤ini” feda edecek midir? Gerçekte “dünya kültürü”
merkez taraf›ndan çevreyi daha çok domine etmek ve onu kültürsüzlefl-
tirmek için yarat›lm›fl bir mitten baflka bir fley de¤ildir. Bu dünya kültü-
rü miti de yine merkez taraf›ndan kontrol edilen kitle iletiflim araçlar›
sayesinde yarat›lm›fl ve yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. Büyük K ile yaz›labilecek
hiçbir “kültür” yoktur. Yaln›zca küçük k ile yaz›labilecek birçok kültür
vard›r. Her bir kültür kendi otonom alan›na sahiptir ve bir halk›n ve
onun tarihinin ifade alan›d›r. Tarih boyunca süregelen kültürler aras›
etkileflim, hiçbir zaman bir kültürün di¤erini kültürsüzlefltirmesi anla-
m›na gelemez. Merkezdeki “büyük” kültürün çevredeki “küçük” kül-
türleri asimile etmesi veya onlar›n içini boflaltmas›, onlar› içeriksizlefl-
tirmesi asla kabul edilebilir de¤ildir. Sadece karfl›l›kl› ve eflit olarak al›fl-
verifl olabilir; dil, kavram, metotlar ve de¤erler düzeyinde çift yönlü et-
kileflimler mümkün ve kabul edilebilir olabilir. Peki acaba oksidenta-
lizm, tarihsel bilimlerin “politiklefltirilmesi” anlam›na m› gelmektedir?
Gerçekte bilimin politiklefltirilmesi tüm kültürler ve toplumlar için or-
tak bir deneyimdir. Sadece klasik oryantalizmde de¤il Avrupa bilimle-
rinde, beflerî bilimlerde, sosyal ve hatta fen bilimlerinde de bu durum
yaflanm›flt›r. Ancak ne zaman ki güç dengesi Avrupa’dan “üçüncü dün-
ya”ya ve merkezden çevreye döndü, iflte o zaman bilimin politiklefltiril-
mesi hemen bir sorun hâline getirildi. Hâlbuki merkezdeki efendi(ler)
bu iflin her zaman flampiyonlu¤unu yapm›fllard›r. Çünkü bilim güç de-
mektir. Sonuç olarak oryantalizmden oksidentalizme geçifl ayn› zaman-
da güçler dengesindeki de¤iflim anlam›na da gelmektedir.
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Edward Said’i (Yanl›fl) Okumak

Said son derece kudretli bir insan, entelektüel olarak derin bir zihin, ku-

sursuz bir insanl›k ve durmak bilmez bir tutku sahibiydi. Dilde benzer-
siz bir yetene¤i vard›, tam bir kentli beyefendi idi ve kozmopolitan po-

litik yaklafl›mlara sahipti. Onunla bir kere iletiflim kuran herkes, nere-

deyse ona âfl›k olurdu. Onun yazd›klar›n› okuyan herkes, onun derin,
ilham verici ve büyüleyici dünyas›na dalard›; onun ayr›l›kç› düflünceler-
den uzak ufku insanl›k toplulu¤u için umut verici idi. Onun akademik
dünyadaki entelektüel etkisi, sadece çal›flt›¤› alanda de¤il ayn› zamanda
üretti¤i bilginin bizzat kendisinde de neredeyse afl›lamaz bir büyüklük-

tedir. Bu zor zamanlarda, fanatizmin doru¤a t›rmand›¤› günümüzde, te-

rör ve imparatorlu¤un ç›k›fl yapt›¤›, medeniyetler çat›flmas› tezlerinin
ortal›kta doland›¤› bu sisli günlerde onu en derin duygular›m›zla özlü-

yoruz. ‹flte bu duygular içinde böylesine bir sempozyumu organize eden
tüm organizatör arkadafllara teflekkür ediyorum. Müslüman bir millet
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için bize sorumlulu¤umuzu hat›rlatmaktan ve atalar›n›n sahip oldu¤u
iddialar› günümüze tafl›maktan çok daha fazlas›n› yapm›fl bir büyük in-

san› anmaktan ve onunla aram›zdaki ba¤› göstermekten daha güzel ne
olabilir ki! O bugün aram›zdan ayr›lm›fl olmas›na ra¤men hem harika
belagat› hem de sayg›nl›¤›yla onunla diyalog kurmam›z› gerektirecek
büyük bir miras b›rakm›flt›r bize. 

Edward Said’in hümanistik düflünceye yapt›¤› büyük katk›lar, farkl› aç›-
lardan takdir toplam›flt›r. Onun çal›flmalar› postmodern felsefe, edebî
elefltiri gelene¤ine ve postkolonyal teoriye büyük katk›lar yapm›flt›r; ay-

r›ca oryantalizm bafll›¤› alt›ndaki o harikulade aç›l›m›ndan ve Bat›’n›n bu
noktadaki maskesini düflürmüfl olmas›ndan bahsetmeye gerek bile yok.
Onun entelektüel baflar›s›na hepimizin duydu¤u büyük sayg›ya ra¤men
onun düflüncesinin “‹slami” denebilecek neredeyse hiçbir elefltirisi yok-

tur. Anlafl›lan Said’in seküler, hatta zaman zaman dinî-olmayan dünya
görüflü sebebiyle bu tür giriflimler daha bafltan harekete geçmedi. Said,
bizim insan olarak varl›¤›m›z söz konusu oldu¤unda dünyevi oluflumuz-

dan hiçbir kaç›fl›m›z›n olmad›¤›n› söylemektedir. Ancak, Buna ra¤men
bu duruma karfl› hakiki bir Müslümanca tavr›n da gelifltirilebilece¤ini
dile getirmektedir. Kanaatime göre dünyevi olmak, sekülerlikten farkl›
bir durumdur; çünkü sekülerlik, doktriner sekülerizmin politik iddiala-

r›n› kaç›n›lmaz olarak meflrulaflt›ran bir araçt›r. Hâlbuki dünyevilik*
farkl› bir dünya tarihi alg›s› önermekte ve bilimsel materyalizmin kat›
determinizminden ve Hristiyan teodisesinin kurtar›c› umutlar›ndan vaz-
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* As›l metinde geçen worldly kelimesi Türkçe’de tam olarak karfl›lanmamakla birlikte Said bu kelime ile
dünyevi kelimesinin anlam kümesini kastetmektedir. Edward Said, dünyevi [worldly] sözcü¤üne ru-
hani, dinsel ya da öbür dünyaya ait olman›n tersini de¤il özel bir anlam yüklüyor ve metinsel olma-
n›n tersini kastediyor. Said, Imre Salusinszky ile yapt›¤› bir söyleflide dünyevi sözcü¤ünü edebiyat ve
elefltiriye uygulad›¤› biçimiyle flöyle aç›kl›yor: “Bir düzeyde, aç›kça belirli bir beceri, hüner anlam›n›
tafl›yor: Büyük yap›tlar›n kebdi yollar›n› aç›fl tarz›, Proust’ta Charlus’un dünyada kendine yol açma
tarz› ilgimi çekiyor: Charlus bu anlamda dünyevidir. Bana göre bu oldukça yank› yarat›c› ve derin bir
anlam. ‹kinci bir düzeyde, yap›tlar›n kurumlar, tarihsel devinirlikler ve toplum aç›s›ndan, baflka ya-
p›tlara uzanma ve tutunma ölçüsüdür. Üçüncü olarak da, ister sizin edebiyat yap›t› ad›n› verdikleri-
niz, isterse benim, örne¤in, ‘yeni gazetecilik’ ya da deneme yazarl›¤› dedi¤im türden olsun, en çekici
yaz›l› yap›larda buldu¤um ola¤anüstü bi antimetafizik niteliktir. Belli bir ba¤lanma biçimiyle iliflkili
olmalar› anlam›nda, bunlar daha çok ilgi çekici geliyor. Bunu, örne¤in Hopkins’in fliirlerinde bile bu-
labilirsiniz: Hopkins neredeyse elle tutulur bir biçinde, fleylere uzanmaya ve ele geçirmeye çal›fl›r.”
(Bkz. Imre Salusinszky, Criticism in Society, New York ve Londra: Methuen, 1987, s. 126 ve 142.)
[editör bu nottaki aç›klamay› “Kültür ve Emperyalizm” kitab›n›n çevirmeni Nemciye Alpay’›n 15. say-
faya düfltü¤ü dipnottan aktarm›flt›r] [e.n.]



geçmifl bir yaklafl›m sergilemektedir. Bu makalede Said’in hümanizmini
genifl bir felsefi ve ahlaki perspektiften ele al›nacakt›r. Böylece onun, ‹s-

lam’›n insan› Allah’›n yeryüzündeki halifesi ve yeryüzünün emanetçisi
olarak gören anlay›fl›yla ne kadar uyumlu oldu¤una iflaret edilecektir.

Sekülerizmin Farkl› Yüzleri

Sekülerizm, günümüzün en üstün de¤erlerinden birini temsil etmekte-

dir; “Hem sekülerleflmifl inanç hem de sekülerleflme içindeki inanç ola-

rak dinin hayat›m›zdaki ifllerli¤i” (Vattimo, 1988: 100) söz konusudur.
Kesin olan fley sekülerizmin sadece akademik bir teori ya da betimleyi-
ci bir etiket olmad›¤›d›r. Politik bir doktrin olarak sekülerizm, hem on-

tolojik hem de epistemolojik olanla iliflkilidir (Asad, 2003).1 Ça¤dafl li-
teratürde sekülerizm, kilise otoritesinin reddedilmesi anlam›nda ve ço-

¤ulculu¤u, bir toplum teorisini ve bir yönetiflim doktrinini ifade eder
çerçevede kullan›lm›flt›r. Bununla beraber sekülerizm bir tarih felsefesi,
ateizmin amentüsü, hümanizmin epistemolojisi ve yak›nda (flimdi ve
burada) olan›n metafizi¤i anlam›nda eflyan›n mutlak ve nihai flemas›
olarak da anlafl›labilir. Akademik söylem çerçevesinde bak›l›rsa seküle-

rizm, Sokratik döneme kadar götürülebilecek geleneksel bir durumdur;
ayr›ca bir süreç olarak sekülerleflme, zihnî ve kültürel bir durum olarak
sekülerlik ve bir hakikat teorisi olarak sekülerizm gibi farkl› konumlar-
dan bahsedebiliriz (Bu tasnifin modernleflme, modernite ve modernizm
üçlemesiyle olan benzerli¤i dikkat çekebilir). Ancak yine de ifade etmek
gerekir ki ne kendini seküler addeden herkes bu iddialar› bütünüyle
hazmetmifltir ne de bu söylemi kullanan herkes ‹slam’a z›t bir yerde
durmaktad›r (Manzoor, 2000: 81-97).

Sosyolojik teori içinde sekülerizm, din ifllerinin devlet ifllerinden ayr›l-
mas› anlam›nda kullan›lmaktad›r; aynen sosyal alan›n ekonomik alan-

dan, hukukun e¤itimden ve di¤er alanlar›n kendilerini din alan›ndan
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1 Asad sekülerizmin antropolojisi ve tarihini anlamak için vazgeçilmezdir ve ona göre seküler
olan›n dinî olandan ne tam olarak ayr›lmas› ne de onunla yan yana olmas› mümkündür. Ayr›-
ca seküler olan ne yaln›z bafl›na tektir ne de tarihsel sürecinde istikrarl›d›r. Burada Asad’›n ar-
güman›, sekülerizmin sanki tarihsel bir baflar› imifl gibi anlat›lan imaj›na karfl› bir argümand›r.



soyutlamaya çal›flt›klar› gibi. Bu görüfl klasik anlamda Durkheim tara-

f›ndan biçimlendirilmifl ve sonraki sosyologlar taraf›ndan daha da tafsi-
latl› bir flekilde ifllenmifltir (Mahmood, 2005).2 Bununla birlikte Frans›z
bilgin Oliver Roy, sekülerizm ile laisizm aras›nda ciddi bir ayr›m yap-

makta ve ilkinin anavatan›n›n Anglosakson dünya, ikincisinin ise Fran-

sa oldu¤unu söylemektedir. Hem tarihsel hem de politik olarak Fran-

sa’da (ve hatta Türkiye’de!) laisizm, tam bir devlet ideolojisi olarak ifl
görürken Anglosakson dünyada sekülerizm dinî alana karfl› daha taraf-
s›zd›r. Sekülerizm ve sekülerleflme, tarihsel yolculu¤u içinde elden ele
aktar›lan toplumsal süreçler olarak görülebilir (Roy, 2005: 29); ancak
bu aktar›mda devletin kat›l›m›na ihtiyaç olmam›flt›r.

‹slam ve Din-Devlet Ayr›m›

Sekülerizme iliflkin günümüz tart›flmalar›n›n ço¤u, e¤er inatla ‹slamofo-

biden beslenmiyorsa aç›kça tarafl› tart›flmalard›r. Günümüzün akade-

mik atmosferinin, “önünde ‹slam’›n itiraf edilmesi gereken bir seküler-
liberal mahkeme oldu¤u” gerçe¤ini görmezden gelmek mümkün de¤il-
dir (Mahmood, 2005: 189). “‹slami fundamentalizm” üzerine say›s›z
ciltlerde kitap yaz›lm›fl olmas›na ra¤men hâlâ ‹slam ile dünyevilik ara-

s›nda aflk›n bir din ile geçici bir varolufl aras›nda nas›l bir iliflki oldu¤u-

na iliflkin çok az bilgi vard›r. Geleneksel yaklafl›m, din ile devlet aras›n-

da kopmaz bir ba¤ oldu¤u düflüncesinden hareket ediyordu; hatta siya-

set ile inanc›n, ‹slam’›n birbirinden kopmaz iki parças› oldu¤u düflünü-

lüyordu. Bundan sonra ‹slam’›n modern dünya ile olan anlaflmazl›¤›n›
idrak etmek daha kolayd›r; çünkü ‹slam’›n herhangi bir biçimde bir se-

külerizm üretmesi mümkün olamaz. Zira ‹slam’da sezara alan açacak te-

olojik bir düzen söz konusu de¤ildir dolay›s›yla kilise ile devlet aras›n-
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2 Burada flöyle bir uyar› vard›r: “Sekülerizmi Avro-Amerikan toplum anlay›fl› temelindeki tek bir
model üzerinde kavramsallaflt›rmaya çal›flmak do¤ru de¤ildir; Bat›l›-olmayan toplumlar›n mo-
dernleflme deneyimlerindeki sekülerleflme süreçlerini de iyi anlamak gerekir. Sekülerizmi bir
din-devlet ayr›m› olarak gören en dar bak›fl aç›s›na sahip olsak bile bu yaklafl›m›n gerek Avru-
pa’da gerekse ABD’de birbirinden çok farkl› biçimlerde uyguland›¤›n› bilmemiz gerekir. Bunun
da ötesinde seküler-liberal toplumlarda dahi sekülerizm doktrini, dini toplumsal alanlardan
sürgün edecek bir mekanizma olarak anlafl›lmamaktad›r.” (Mahmood, 2005: 77).



dakine benzer bir ayr›m›n ‹slam’da olmas› mümkün de¤ildir. ‹slami
doktrinin mant›ksal mükemmelli¤i, onun ayn› zamanda zay›f noktas›n›,
tabiri uygunsa Achilles topu¤unu da oluflturmaktad›r. Çünkü teoride
mükemmel olan ‹slam, pratikte her zaman birçok kusurluluk içermek-

tedir. Yani ‹slam’›n ideali ile onun pratikteki uygulamas› aras›nda her
zaman farkl›l›klar olmufltur.

Bu tablonun Müslümanlar için doktrinel faydas› ya da öteki için polemi-
¤e dayal› sonuçlar› bir yana ‹slam’›n bin befl yüz y›ll›k uzun tarihinin,
kimsenin olmayan sahte bir ülkede gezgin gibi dolafl›p duran bir kesit ol-
du¤unu hayal etmek oldukça zordur. Ya da tersinden düflünürsek uzun
soluklu ‹slam devletlerine ve imparatorluklar›na bakt›¤›m›zda tarihsel
bir ideal olman›n ötesinde, din-devlet birli¤i nas›l sa¤lanm›flt›r? Öyleyse
Müslümanlar›n tarihsel uzlafl› kültürüne yabanc› olduklar› tezi ya da ‹s-

lam’›n kutsal yönetimi her zaman sezar yönetimine üstün tutaca¤› tezi,
olsa olsa ya fundamentalist bir fantezi ya da oryantalist bir karikatürdür. 

‹slam gelene¤i taraf›ndan baflar›l› bir biçimde gerçeklefltirilmifl (inanç ile
yönetimin ayr›ld›¤›) varoluflsal uzlaflma kültürüne iliflkin en orijinal ve
dikkat çekici tezlerden biri, Frans›z düflünür Olivier Carré’ye aittir
(Carré, 1993). Onun ‹slam’›n laik (laïc) ve eklesiastik-olmayan büyük
gelene¤i üzerine yazd›¤› ince ama derin eseri, bu alandaki önemli bir ye-

ri doldurmufl ve ‹ngilizce çevirisiyle de büyük be¤eni toplam›flt›r.
Carré’nin eseri tarihsel anlamda yeni içerikler sunmaktan ziyade ‹slami
varoluflun diyalekti¤ine odaklanmaktad›r. Bu odaklanma, metin ile tarih
aras›ndaki ikili¤e ya da ideallerle gerçekler aras›ndaki z›tl›¤a de¤il laisite
arenas›nda yönetiflim ile hukukun nas›l birbirleriyle iliflki kurduklar›
üzerinedir ki laisitede siyasal alan dinî alan›n hükümranl›¤› alt›nda de-

¤ildir. Bu yaklafl›ma göre geleneksel ‹slam, sekülerist olmaks›z›n seküler-
di; çünkü siyasal alan›n budünyac› bir mant›kla düzenlenmesini kabul
ediyor ve inanc›n sadece politikaya indirgenmesini de reddediyordu.
Carré’nin bu tezi, oryantalizmin ‹slam’› yönetimi kutsal yasadan ay›ra-

mayacak bir din olarak gören yaklafl›m›na da bir reddiyedir. Ayn› zaman-

da sekülerizmin sosyolojisi zemininde ‹slam’› modas› geçmifl bir din ola-

rak görmek isteyen ‹slamofobik tüm yaklafl›mlara da bir karfl› ç›k›flt›r.
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Dolay›s›yla onun Müslümanlar›n tarihsel ve aktüel praksisine dayanan
argümanlar›, ‹slam’›n bireycilikle sekülerizmle demokrasiyle ve huku-

kun üstünlü¤üyle uyuflamayaca¤› tezlerini çürüterek bu noktada önemli
bir aç›l›m sergilemektedir. Tüm orijinalli¤ine ra¤men Carré’nin bu tezi,
‹bn Haldun’un mülkün (seküler krall›k) meflruiyeti ve faydas› hakk›nda-

ki derin yaklafl›m›ndan beslenerek ortaya ç›km›flt›r. Zaten bu mülk anla-

y›fl›, modernitenin ortaya ç›k›fl›ndan önce Müslümanlar›n tarihsel tecrü-

beyi kullanarak siyasal alan›n nas›l ele al›naca¤›na iliflkin paradigmalar›-
n› yans›tmaktad›r (Al-Azmeh, 1997).

Sekülerizm ve Tarih Miti

Bu noktada tarih ile olan problem, inatç›l›kt›r; çünkü tarih insan›n du-

rumuna ve konumuna iliflkin belirsiz bir vizyon çizmektedir. Tarihi in-

san geçmiflinin bir kayd› veya insan varl›¤›n›n bir matrisi olarak alal›m
ya da bilim ve felsefe yoluyla insan›n o anlafl›lmaz derinli¤ine ulaflmak
ba¤lam›nda anlayal›m her bak›mdan önemli bir meseledir. Bilim olarak
düflünürsek tarih, anlama iliflkin temel sorular gündeme gelmeden dev-

rilmektedir; felsefe olarak tarih, insan akl›n›n anatomilerinin üstesinden
gelebilmek için kendisini öyle yorar ki! ‹nsan olmak ve varl›¤a anlaml›
bir ba¤lam sunabilmek, dünyan›n sonsuzlu¤u üzerine bir form ve yap›
oturtmakt›r. Ona bir geçicilik ve sonluluk bahfletmek demektir. Kald› ki
iflin ilginç bir yan› da parçac› bir dünya alg›s›n› do¤ru bir biçimde orta-

ya koyabilmek için bütüncül bir resme ihtiyaç olmas›d›r. Yani ancak in-

san-ötesi ve toplum-ötesi olan bir kozmolojiden böyle bir resim üreye-

bilir. Yani tarih, ancak meta-tarihsel olan bir bak›fl aç›s›ndan kendi an-

lam›n› kazanabilir. Bu durum, en az›ndan, tüm kadim medeniyetler için
böyleydi. Ancak modernite bu noktada biraz farkl› bir kan tafl›maktad›r.
Kültür anlam›nda bakarsak modernite, kendi anlam›n› insan s›n›rlar›
d›fl›nda aramaktan vazgeçmifltir; ayr›ca tarihin anlam haritas›n› yine ta-

rihin kendisinden türetmektedir. Dolay›s›yla böyle yapmakla asl›nda ni-
hai bir anlam aray›fl›ndan da vazgeçmektedir. Sonuç olarak da ampirik
bak›mdan zengin bir sofraya sahip olmas›na karfl›n modern epistemolo-

jik proje, nihilizmin normatif topraklar›nda eriyip gitmektedir.
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Tarih kültü modern bir sapk›nl›kt›r; aynen tarih felsefesinin, Bat› uygar-
l›¤›n›n bencil ve narsist bir yans›mas› olmas› gibi. Ancak postmodern za-

manlarda hem Hristiyan kurtar›c› söylemi (Heilsgeschichte) hem de Ay-

d›nlanman›n evrenselci tarih anlay›fl›, imparatorlu¤un yeni küreselleflme
zihniyeti taraf›ndan yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Bugünkü yeni mesaj, ta-

rihin art›k sonuna geldi¤i ve bugünkü güç hiyerarflisinin insanl›¤›n bun-

dan sonraki durumunu temsil etti¤i fleklindedir (Hardt, & Negri, 2000).3

Burada k›saca incelenen sekülerizm ve tarih miti, bizim Edward Said’in
gözüyle ele ald›¤›m›z dünyevilik ve Müslümanlar›n bunun karfl›s›ndaki
muhtemel çözümleriyle z›t istikametlerdedir.

Kavray›fl›n Toplamc› Biçimleri ve ‹mparatorlu¤un Politikas›

Sekülerizm ve onun tarih alg›s› ba¤lam›nda Müslüman vicdan›n›n kar-
fl›laflt›¤› tüm problemler için, Said’in ‹slami terminoloji üzerinden kur-
du¤u hümanizm ile diyaloga girme önerisi buradaki temel yaklafl›m›m-

d›r. Gerçekten de Said’in metinlerinin yarat›c› bir yanl›fl okunmas› yo-

luyla onun dünyevili¤e iliflkin yaklafl›m›n› bizim geleneksel vizyonumu-

za uygun olarak görebiliriz. Bu tür bir yanl›fl maceran›n ard›ndaki itici
güç, Said’in düflünce trenine binmekten ziyade fundamentalistler tara-

f›ndan ac›mas›zca y›prat›lan inanc›m›z›n hümanist bak›fl aç›s›n› tamir
etme duygusudur. Onlar ve onlar gibi zavall›lar sekülerizmin müdafa-

as›n›, ‹slam’›n daima dar düflüncelilik ve partizanl›k üzerine kurulu oldu-

¤u ve yabanc› düflmanl›¤›na aç›k ve toleranss›z bir din oldu¤u iddias›yla
yaparlar (Brown, 2006).4 Ne Müslümanlar›n tarihî praksisi ne de ‹slam
doktrininin ispat›, bu manzaran›n da¤›t›lmas›na yetmektedir. Bu durum
olsa olsa Edward Said’in, Bat›l› güçlerin oryantalizmin bilgisiyle bir bü-

tünlük arz etti¤i yönündeki tespitini hakl› ç›karmaktad›r.

Ne yaz›k ki oryantalizm, korkunç bir intikam duygusu içinde günümüz-

de yeniden ortaya ç›km›flt›r. fiimdiki görünümü imparatorlu¤un ideolo-
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Negri’nin bu çal›flmas›, solun Manifestosu olarak nitelendirildi. Ayr›ca flu çal›flmaya da bk.
Hardt, & Negri, (2004).

4 Paradokslar›n, ac›mas›zl›¤›n ve tolerans söyleminin ayn› anda oldu¤u yerde bunlar›n asl›nda ye-
ni emperyal düzenin yayg›nlaflmas›na yard›m eden unsurlar oldu¤u aflikârd›r.



jisi fleklindedir; ister pax Americana ister Amerikan yüzy›l› isterse küre-

selleflme diyelim fark etmez, hepsi ayn› kap›ya ç›kar. Eskinin iyi-kötü ve
cihat-adalet savafl› ikilemleri, yerlerini s›n›f çat›flmas›, proletaryan›n dik-

tatörlü¤ü, sömürüden kurtulma ve buna benzer politik alan›n seküler-
lefltirildi¤i retoriklere b›rakm›flt›r. Bu süreçte üzülerek belirtmek gerekir
ki terörizm bile ‹slam ile ayn› kefeye tafl›nm›flt›r. Ayr›mc›l›k ve fliddet,
gelene¤imizde yer bulamam›flken flimdi sürekli dinimizle beraber an›lan
kavramlar hâline getirilmifltir. S›radan inananlar bu duruma korkuyla
yüzleflmifl gibi karfl›l›k vererek geri çekilirken güç sahibi mihraklar ken-

di öldürme tutkular›n› canl› tutmak için bahanelerini üretmeye devam
ediyorlar. Onlara göre bu salg›n hastal›¤›n ortaya ç›kmas›, kocaman bir
insanl›k denizini temsil eden ‹slam’›n sorumlu oldu¤u bir fleydi.5 fiiddet
ad›na fliddet, dine hizmet amac›yla yap›lan terörizm, dünya-dini kisve-

sinde dünya-dominasyonu ve bütün bu olan bitenlere inand›r›lmam›z,
hepsi Müslümanlar olarak bizim alametlerimizdendir. Paradoksal bir bi-
çimde bu durum, küresel politikan›n formülasyonunda sekülerizme
meflru bir rol biçmektedir. Zira böyle bir fenomen ‹slami bir yüz sergile-

dikçe ve ‹slami imifl gibi göründükçe insan durumuna iliflkin tüm teori
ve yaklafl›mlar seküler insan ile gurur duyacaklard›r. ‹slam, premodern
alan›n dokunulmaz ve gizemli varl›k alan›d›r ve sadece kendi mensupla-

r›na aç›k olan bir irrasyonaliteye sahiptir. Dolay›s›yla siyaset ve ekono-

mi ba¤lam›ndaki modern seküler analizlerin, kendi iç yap›lar›nda an-

laml›l›k arz eden düflünce ve eylemlilik alanlar›na (dolay›s›yla ‹slam’›n
özüne de) temas edebilmesi söz konusu olamaz. Sonuç olarak terörizme
iliflkin tart›flmalar, sürekli de¤iflen sembollerle ilgilidir ve ancak kimi be-

lirsiz soyutlamalarla beraber yap›labilir: o, bafltan sona metafiziktir.6

E¤er oryantalizm herhangi bir fley yazmaz, söylemezse ça¤dafl politik
söylem hiçbir fley söyleyemez. Art›k Edward Said’in tüm “toplamc› anla-
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5 Mahmood (2005), kendi araflt›rmas›n› liberal-sekülerist paradigmayla ifl birli¤i içinde yürütmek
zorunda kald›¤›n› ifade etmektedir. Buna ilaveten, yenilikçi ‹slamc›l›k kendi konusunu, kiflisel
ibadet alan›n›n d›fl›ndaki fliddetin patlamas› olarak nitelendirir. Ve e¤er durum böyleyse o za-
man tarihsel anomalilerin izah edilmesi gerekmektedir (Mahmood, 2005: 189).

6 Hardt ve Negri’nin yan›nda, kurtuluflçu yaklafl›mlar› ve onun politik uzant›lar›n› reddeden
önemli bir isim daha vard›r: Drury. Drury as›l olarak radikal söylemlerinden dolay› Hristiyan
sa¤ kesime k›zg›n olmas›na ra¤men ‹slamc› radikallere de bir o kadar k›zg›nd›r.



y›fllara” (Said, 1984)7 karfl› ç›k›fl›na delil getirmeye gerek bile kalma-

maktad›r. Ona göre insan›n bu dünyadaki konumunu, yani bu dünyaya
ait bir varl›k oldu¤unu elefltirel bir biçimde takdir etmeyen herhangi bir
politik projeden flüphe etmemiz kaç›n›lmazd›r. Onun bu yaklafl›m›, kur-
tuluflçu ve Mesihçi dünya düzeni anlay›fllar›na karfl› en gerçek ve ikna
edici argümanlar› sunar. Said’in büyük bir derinlikle ifade etti¤i bu dü-

flüncesi, imparatorlu¤un ve terörün politikas›na karfl› en ciddi suçlama-

y› da ortaya koyar. Ancak e¤er Said’in bu k›namas›, kimi Müslüman fun-

damentalistlerin bilgisiz ve yüzeysel vizyonlar›n› reddediyorsa o zaman
bu “uygarl›k” muhaf›zlar›n› güç iddialar›n›n tüm kirli çamafl›rlar› yere
serilecek demektir. Müslümanlar olarak bizler, imparatorlu¤un ve onun
kurtuluflçu politikalar›n›n “medenilefltirici misyonunun” en önde gelen
“müstefitleriyiz.” E¤er baflka bir durum gerçekleflmezse o zaman kendi
ç›karlar›m›z gere¤i (seküler bile olsa) farkl› küresel düzenlere aç›k ol-
mam›z gerekecektir. Oldu¤u varsay›lan bir ‹slami siyaset önerisi, dini-
mizin olmazsa olmazlar›ndan de¤ildir ve olamaz da. Böyle bir durum,
ancak bizim ahlaki hayal gücümüzün ve tutars›z bak›fl aç›lar›m›z›n ba-

flar›s›zl›¤›n› ispatlamaya yarar.

E¤er dünyevilik, sadece “metafizik siyaset kavray›fl›n›n”8 reddedilmesi
olarak anlafl›l›yorsa “insan” ve “dünya” siyasal alan›n ölçüsü olarak al›-
n›yorsa e¤er dünyevilik, müzakere edilemez kesinlikte olan ba¤l›l›kla-

r›n ve siyasal alanda toplanm›fl ütopyan anlam haritalar›n›n sürgüne
gönderilmesi anlam›n› tafl›yorsa o zaman günümüzün tarihsel gerçek-

lerinin dünyevili¤e çok daha somut bir içerik kazand›rd›¤›n› ve mevcut
dünya düzenini güvence alt›na ald›¤›n› görmemiz gerekmektedir. Bu
dünya düzeni en iyi düzen olmasa bile en kötüsü de de¤ildir. fiöyle söy-

lemek mümkündür; pratik ve pragmatik siyaset anlay›fl› ba¤lam›nda se-

küler bir siyaset önerisi, kurtuluflçu teröre k›yasla daha tercih edilebi-
lir bir seçenektir. Çünkü kurtuluflçu siyasetin üretti¤i sonuç, sadece ay-

“Dünyevilik” ya da Sekülerleflme: Edward Said’in Düflüncesinde Hümanizm ve Tarih

99

7 Said (1984)’in “Seküler Elefltiri” bafll›kl› girifl bölümü bu cümlenin detayl› bir tart›flmas›n› yap-
maktad›r.

8 Siyaset ile metafizi¤in düalizmi, yüksek modernizm döneminde oldu¤u kesinlikte art›k yap›la-
mamaktad›r. Siyasetten ziyade siyasal olan›n ele al›nmas› yoluyla Carl Schmitt’in siyaset teori-
sine müteflekkir olarak metazifik alan›n siyasal alandan ayr›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› ra-
hatl›kla söylemek mümkündür. bk. Manzoor, (2002: 5-15).



r›l›kç› dinî tutkular olmaktad›r. Sadece Irak’takilerin de¤il tüm dünya-

da büyük s›k›nt›lar yaflayan Müslümanlar›n durumunun bu ba¤lamda
anlafl›lmas› ve tart›fl›lmas› gerekir.

Bu durumda Müslümanlar, do¤al olarak budünyac› bir siyaset önerisine
r›za göstermelerinin, insan dünyas›n›n siyasal yaklafl›m›n› kabul etmek-

le ayn› fley olup olmad›¤›n› sorgulamaktad›r.9 Varoluflçu ve tarihsel ola-

n›n üstünlü¤ü sav›na dayal› bu tür bir de¤erler hiyerarflisinin karfl›s›n-

da, tüm bu normatif, olmas› gerekeni söyleyen ve nihai bir amaca yöne-

lik olan ahlaki, dinî, ve ütopyan yaklafl›mlar dururlar. Tart›flman›n bu
noktas›ndaki bu durum bizi rahats›z etmemeli. Zira varoluflsal alan ken-

di otonomisini hâlâ koruyabilecek bir noktada durmaktad›r. ‹slami bir
bak›fl aç›s›ndan bu bar›flç› tutum, k›yamet gününü, tarihin ve onun bö-

lücü siyaset alan›n›n (ki bu durum, fitne denilen sivil savafllar›n ard›n-

dan güç kazanan Sünni yaklafl›m› anlatmaktad›r.10) d›fl›nda tutmaya tefl-

vik eden yaklafl›m›nda da görülebilir. Said’in “toplamc› anlay›fllara” kar-
fl› ç›kan görüflü, sadece modern heretik fundamentalistlere uygulanm›fl-

ken siyaseti, dinin nihai bir amac› olarak görmekten sak›nan klasik, ge-

leneksel ‹slam’a uygulanmam›flt›r. Bir baflka deyiflle siyaset alan›, temel
olarak dinî olan “toplamc› söylemlerden” muaf tutulmaktayd›. Yani mo-

dern siyasetin kimli¤i ve kurtulufl yaklafl›m›, klasik ‹slam medeniyetin-

de yoktu. Pratik düzlemde bak›ld›¤›nda ise siyasal olan, hiçbir zaman
mutlak olarak görülmemifl ve kendini tan›mlayan mutlak bir yaklafl›m-

dan uzak tutulmufltur.11 Said’in söylemiyle ifade edersek siyasal olan›n
kendini kapal› bir sistem olarak görünmekten muhafaza etmesi gerekir.
Herkes bilir ki siyaset, imkânlar/mümkün olanlar sanat›d›r. Bizim traje-

dimizse radikallerimizin siyaseti imkâns›z olan›n sanat› olarak yorumla-

mas›nda yatmaktad›r.
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9 Mahmood flu uyar›y› yap›yor: “Bu ba¤lamda seküler liberalizm, bir devlet doktrini veya yarg›-
ya iliflkin bir kurallar bütünü olarak adres gösterilemez. Bunlar›n ötesinde o, bir yaflam biçimi
olarak ortaya ç›kmaktad›r.” (Mahmood, 2005: 191).

10 Gerçekte Sünnili¤in yükselifli, budünyac› bir Müslüman bilinçlili¤inin erken dönem ‹slam tari-
hindeki baflar›s› olarak da yorumlanabilir. ‹mameti, dinî alan aç›s›ndan çok da önemli olmayan
bir noktaya konumlam›flt›r. Benzer geliflmeler, Din Savafllar›’ndan sonraki süreçte seküler top-
lumsal uzlafl›lar›n ortaya ç›kt›¤› Hristiyan Avrupa’s›nda da yaflanm›flt›r (Connolly, 1999).

11 Cihat doktrini de ki modern teorideki anlam›yla ele al›nmal›d›r, ancak belirli ve istisna durum-
lar için öngörülmüfltür (Manzoor, 2006: 6-19). Ayr›ca bk. Agamben, (2005).



Sekülerizm vs. Dünyevilik

Edward Said’in sekülerizmi Avrupa-merkezli de¤ildir onun tarih anlay›fl›
ne Hegelian ba¤lamda Avrupa’da amac›na ulaflan bir sondur ne de Mark-

sist ba¤lamda s›n›fs›z bir toplum ütopyas›na götüren bir tarih tezidir. Ay-

r›ca onun hümanizmindeki (ister spekülatif isterse özgürlefltirici12 olsun)
a¤›rl›kl› bilim alan›n› kaç›rmam›z Müslümanlar olarak bizi tarihsel süre-

cin d›fl›nda b›rakacak kadar önemli bir hata olur. Said’in sekülerizmi, ke-

limenin en genifl anlam›yla kozmopolitan ve hümanisttir. En az›ndan Sa-

id, Müslümanlar› s›rf Müslüman olduklar› için insanl›k cemaatinden ay-

r› bir yere koyup onlar› sürgüne göndermemektedir. Onun hümanizmi-
ne göre Müslümanlar›n modernite kap›s›ndan içeri girebilmelerinin üzer-
lerindeki ‹slami elbiseleri ç›karmalar›na ba¤l› oldu¤u fleklindeki tez do¤-

ru de¤ildir. Asl›nda buna benzer tüm yaklafl›mlar, var oldu¤u farz edilen
kurtuluflçu misyonun ve onun Hristiyan ahlak›na ba¤l› yap›s›n›n üretti¤i
doktriner sekülerizmden do¤maktad›r.13 Tüm bu pragmatik sebeplerden
dolay› Müslümanlar›n, Said’in doktriner sekülerizmi reddeden dünyevili-
¤ini benimsememesi için pek bir neden göremiyorum.

Said’in dünyevilik kavram›n›n ve yaklafl›m›n›n, Arapça’daki karfl›l›¤› ba¤-

lam›nda ele al›nd›¤›nda asl›nda hiç de anlafl›lmaz olmad›¤› görülecektir
(Ghazoul, 1992: 157-172).14 Said’in dünyevilik kavram› ile Arapça’da0ki
sekülerizm (el-‘almaniyye) kavramlar› aras›ndaki mütekabiliyetin kendi
bafl›na bir ispat olmas›na ra¤men bugünkü sekülerizm temelde politik
alan›n sekülerizmi olarak kullan›lmaktad›r. Onun bu giriflimi, metafizik
olan reddedilmeden pragmatik olarak siyasal alan›n ölçülmesi/anlafl›lma-

s› meselesidir. Bununla beraber Müslümanlar›n sekülerizme yaklafl›mla-

r›, onun siyasal alan talepleri ve bu ba¤lamda ortaya ç›kan güç temerkü-

zü iste¤i çerçevesinde olmam›flt›r. Bilakis Müslümanlar sekülerizmi
pragmatik olarak görmek yerine bir hakikat-aray›fl› eksenindeki kopufl
olarak görmüfllerdir. Zira sekülerizme metafizik bir gözlük ile bakmak,
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12 Devlet veya bilim yoluyla siyasal veya felsefi alan›n meflrulaflt›r›ld›¤› büyük modern anlat›lar›n
analizi için bk. Lyotard, (1986).

13 Türkiye ile AB aras›nda devam eden üyelik müzakerelerinin bu çerçevede okunmas› mümkündür.
14 Said’in kendisinin dünyevili¤in tarih olarak anlafl›lmas›na karfl› olmad›¤› aç›kt›r (Visvanathan,

2003: 185).



ideolojik y›¤›nlar içinde gömülmüfl olan “geçicilik” tabakas›n›n aç›¤a ç›-
kar›lmas›n› da zorunlu k›lm›flt›r. Sekülerizm, tarih ve geçicilik üçlemesi,
metafizik bir vizyon içinde yan›lmaz bir bütünlük arz etmektedir. Sekü-

lerizmin daha derin bir metafizik ve felsefi kavray›fl›n› elde etmek için
klasik ‹slam bilincinin/akl›n›n linguistik perspektifini idrak etmemiz ge-

rekir ki bu da benim temel çal›flma zeminimi oluflturmaktad›r.

Klasik ‹slam düflüncesi söz konusu oldu¤unda madde-ruh ayr›m› diye
bir ikilikle karfl›laflmad›¤›m›z gibi din-dünya diye bir ayr›m da bulama-

y›z.15 Dinin mutlak ötekisi dünya de¤il zamand›r, yani dehr ile ifade edi-
len zamand›r. Klasik ‹slam’da mevcut olan kavray›fl, aflk›n olan›n anti-
tezi olan dehrin tam da bir “geçicilik” oldu¤u anlay›fl›yd›. Zaman tüm de-

¤erleri yok eder ve bu yönüyle hem ahlaki hem de biliflsel nihilizmin ba-

bas›d›r. Ancak e¤er sekülerizm metafizik temelleri ba¤lam›nda funda-

mentalist olursa e¤er sekülerizm tüm aflk›n de¤erleri reddedici bir nok-

taya gelirse e¤er sekülerizm eon, dahr ve seculum d›fl›nda hiçbir gerçek
kabul etmezse o zaman ‹slam’› inkâr s›n›r›na gelmifl olur ve kendisini ar-
t›k diyalo¤un mümkün olmad›¤› “toplamc› anlay›fllar” moduna devflir-
mifl olur. Buradaki korkunç paradoks, bu seküler bilincin radikal Müs-

lümanlar›n zihinsel evrenini de istila etmifl olmas›d›r. Gerçek bir Hege-

lian ruh zemininde onlar, ‹slam’› flimdi ve buradan›n hâkim oldu¤u ta-

rihsel bir egemenlik projesine devflirmifl oluyorlar! Aç›kça söylemek ge-

rekirse sekülerizm, ‹slam’› kendi içinden daha çok tehdit etmektedir. Bu
tehdidin az bir k›sm› siyasal metotlar ba¤lam›nda geçekleflirken büyük
k›sm› aflk›n olan›n reddinde ve nihilizm doktrininin kabul görmesinde
ortaya ç›kmaktad›r. Yeniden ifade edelim ki ne tarih ne de dünya, varo-

luflsal alan›n d›fl›nda bir yere tekabül etmektedir. Bu çerçevede, hiçbir
fleyi kutsal ve dokunulmaz olarak görmeyen anlay›fl nihilizmdir.

Said, sistem-kurucu yaklafl›mlara karfl› ne kadar nefret duydu¤unu itiraf
etmekten ve insan›n “toplamc› teorilerden” hiçbir fayda sa¤layamayaca-

¤›n› hayk›rmaktan kaç›nmaz; ancak yine de kaç›n›lmaz sekülerlik ve
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15 Oryantalistler, sürekli olarak, Arapça’daki dehriyye kelimesini materyalizm, dehri kelimesini de
materyalist olarak tercüme etmifllerdir (Al-Ghazli, 1997; Averroes’: 1954). Buna karfl›n bu ke-
limenin etimolojik kökeni gere¤i “geçicilik” diye çevrilmesi gerekir. Öte yandan kimi metafizik
ilgi ba¤lam›nda fundamentalist olanlar›n sekülerizmi “herfleyin” teorisi olarak görme e¤ilimi de
düzeltilmelidir!



kendi argüman›n›n da tarihselli¤ini konusunda sebatkârd›r. Fakat aca-

ba tarih ve sekülerlik de (totaliterlik de¤il) di¤er aç›klama biçimlerini
d›fllayan “toplamc› düflünme biçimleri” de¤il midir? Zira tarihin ve sekü-

lerli¤in mutlak epistemolojik tarafl›l›¤›n›n önünde e¤ilmek, biliflsel ola-

rak kapal› bir evrende oturmaktan ve içkin bir metafizik hapishanesin-

de hapsolunarak aflk›n olana kapanmaktan baflka nedir ki! Toplamc›
düflünme biçimleri, sadece dinî inançlar›n tekelinde olan bir fley de¤il-
dir. Siyasal inançlar ve doktrinler de pekala toplamc› ve hatta pratikte
çok daha fazla totaliter olabilirler. Yani siyasal inanç ve doktrinler, tari-
hî ve siyasal olan›n ötesinde her fleyin hakiki anlam›n› arama çabas›nda
olan aflk›n inançlardan daha toplamc› olabilirler.

Edward Said, dine karfl› fundamental ve kurucu ba¤lar tafl›d›¤› iddias›y-

la suçlanm›flt›r (Hart, 2000) ki bunlar bana göre haks›zd›r. Seküler bir
düflünür olarak Said bazen anl›k bazen de daha uzun süreli k›zg›nl›k,
korku, minnettarl›k, estetik takdir gibi birçok ruhsal durumda kamu-

oyunun önünde olmufltur (Hart, 2000: 13). Aç›kça belirtmek gerekir ki
onun siyaset-din iliflkisi ba¤lam›ndaki yaz›lar›nda, tarafs›z bir gözlemci
veya güvenilir bir rehber olmay› hak eden çok miktarda polemik vard›r.
Bazen bu tür bir okumada, Said’in aflk›n olana sa¤›r kalmay› tercih etti-
¤i bile düflünülebilir. Bazen onun bu polemikleri, s›n›rl› bir dünya gö-

rüflünün gizemini, tarihsel yasalara dayanarak atomu bölünmez ve insa-

n›n uysal kabul eden bilimsel pozitivizmi ve bunun toplum mühendis-

li¤ine aç›k yüzünü sadece göstermeyi/ö¤retmeyi amaçlayan bir kimlik-

tedir. Daha da önemlisi Müslüman bir bak›fl aç›s›ndan Said’in budünya-

c› sekülerizminin, Nietzscheci nihilizmle ve onun “Tanr›’n›n art›k öldü-

¤ü” fleklindeki iddias›yla ne ölçüde yak›nl›¤a sahip oldu¤u sorusu cevap
beklemektedir (Hart, 2000: 116-142). E¤er durum gerçekten böyleyse
bu nihilizm, Said’in siyaset anlay›fl›na ve seküler elefltirinin mutlak so-

rumlulu¤una hangi boyutlarda etki etmifl olabilir? Tüm bu sorular daha
derin araflt›rma ve tart›flmalar› gerektirmektedir.

Esas›nda Said’in fikirlerinde gözden kaç›r›lan fley, hayat›nda fazlas›yla
aç›k bir biçimde görülebilmektedir: onun insanl›k anlay›fl›n› gösterdi¤i
siyasetinin ve bilginli¤inin yaflayan örnekli¤i. ‹flte onu büyük bir hüma-

nist olarak hat›rlamam›z› gerektiren fley de budur!
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Ünlü düflünür Edward Said 1978’de yay›mlanan Orientalism adl› yap›-
t›nda o döneme kadar genelde bir akademik disiplini veya plastik sanat-
larda bir ak›m› betimleyen zarars›z ve masum bir terim olan oryantaliz-
me siyasi ve ideolojik bir içerik kazand›rd›. Akademik bir disiplin ola-
rak oryantalizm, Do¤u toplumlar›n›n yani Orta Do¤u’dan Güney Do¤u
Asya’ya kadar uzanan bölgede yaflayan toplumlar›n dil, kültür ve tarih-
lerinin incelenmesi, arkeolojik ve antropolojik bulgularla çal›fl›lmas› an-
lam›na gelmektedir. On dokuzuncu yüzy›lda bir akademik disiplin ola-
rak tan›nan oryantalizmin ilginç yönü yayg›n olarak Bat›l› bilim adam-
lar›n›n yürüttü¤ü bir çal›flma alan› olmas›d›r. Öte yandan plastik sanat-
larda oryantalizm on dokuzuncu yüzy›lda Do¤u’yu tasvir eden Bat›l›
ressamlar›n yaratt›¤› bir ak›md›r.

Oryantalizmin Bat›s› ve Oryantalist Söylem

Yard. Doç. Dr. Asl› Ç›rakman
Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Oryantalizmin Bat›s› ve 
Oryantalist Söylem

* Bu çal›flman›n belli bölümleri daha önce yay›nlanm›flt›r. bk. Ç›rakman, 2003 ve 2005. 



Yukar›da belirtti¤im anlamlar›ndan farkl› olarak ama bu yönlerini de içe-
rerek Said oryantalizmi bir söylem ve iktidar iliflkisi olarak yeniden ta-
n›mlar. Oldukça karmafl›k ve çeliflkili bir tan›mlama çabas› içinde olan
Said, Bat›’n›n Do¤u hakk›nda oluflturdu¤u her tür bilgi, imge ve tecrübe-
yi genelde fark gözetmeksizin oryantalizmin sahas›na yerlefltirir. Dahas›,
Eski Yunan’dan itibaren Bat›’n›n Do¤u hakk›ndaki tüm bilgisinin ve bu
bilginin temsilinin çarp›k, eksik ve yanl›fl alg›lamalara dayand›¤›n› iddia
eder. Böylesine kapsaml› ve uzun soluklu bir yanl›fll›¤› mümkün k›lan
oryantalizm her zaman Bat›’y› yücelten, üstünlü¤ünü yineleyen ve Do-
¤u’yla kurulan her tür (düflünsel ve eylemsel) iliflkiyi belirleyen ve so-
nuçta Bat›’n›n Do¤u üzerindeki hâkimiyetini pekifltiren bir söylemdir.

Oryantalizm Said’e göre öncelikle bir düflünce biçimidir ve Do¤u ile Ba-
t› aras›nda yap›lan varl›k bilimsel (ontolojik) ve bilgi kuramsal (episte-
molojik) bir ayr›ma dayan›r (Said, 1979: 2). Bu anlam›yla Said, oryan-
talizmin süreklili¤ini ve kapsay›c›l›¤›n› vurgular. Do¤u hakk›nda Bat›’da
herhangi bir beyanda bulunmufl tüm yazar ve düflünürler oryantalizme
katk›da bulunurlar, çünkü Said’e göre hepsi Do¤u ile Bat› aras›nda öze
iliflkin bir fark ve de ço¤unlukla Bat›’n›n Do¤u’ya üstünlü¤ünü varsay-
m›fllard›r. Bu tür gizil (latent) oryantalistlerin isimleri Aeschylus’tan
Dante’ye, Marx’dan Nerval’e kadar kapsay›c›d›r. Gizil oryantalizm Ba-
t›’n›n Do¤u’ya üstün oldu¤unu varsay›msal düzeyde vurgular, ›rkç› ve
cinsiyetçi ön yarg›lar› besler (Said, 1979: 206-208). Öte yandan aç›k
(manifest) oryantalizm gizil oryantalizmle örtüflür ve ayr›ks›l›¤› vurgu-
lanan “Do¤u’yu” sistematik bir incelemeye tabi tutar. Said’e göre akade-
mik bir disiplin olarak oryantalizm, yani aç›k oryantalizm asl›nda gizil
oryantalizmin varsay›mlar›n› bilimsel önermeler ve kuramlar olarak ye-
niden dolafl›ma sokar. Aç›k oryantalistler Bat›’n›n Do¤u’ya üstünlü¤ünü
vurgulamak için bilerek ve isteyerek Do¤u ile Bat› aras›ndaki farklar› ir-
delerler ve ay›rt edici özellikleri vurgularlar.

‹kinci olarak Said’e göre oryantalizm Bat›’n›n Do¤u ’ya egemen olma bi-
çimidir. Gizil ve aç›k oryantalizm Bat›’n›n Do¤u hakk›nda edindi¤i bil-
giyi ve onu temsilini yans›t›rken modern oryantalizm bu iki alan› kapsa-
y›p Bat›’n›n Do¤u üzerinde kurdu¤u kültürel ve siyasal hegemonyas›n›
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veya hâkimiyetini temsil eder. Bu noktada modern oryantalizm, Said’e
göre oryantalizmin tutarl›l›¤›n› gösterir. Yüzy›llar boyunca kurulan Do-
¤u imgesi ve bu yolla edinilmifl bilgi, Do¤u’ya sahip olma ve oray› yönet-
me stratejilerine ön ayak olmakta, bu eylemleri do¤rulay›p meflrulaflt›r-
makta ve Do¤u’nun elde edilmesine hizmet etmektedir. ‹flte bu nedenle
Said oryantalizmi bir bilgi/iktidar iliflkisi olarak tan›mlar. Öte yandan
emperyalizme ve sömürgecili¤e düflünsel ve ahlaki taban oluflturan or-
yantalizmin Do¤u’su Bat›l›lar›n yaratt›¤› bir imge oldu¤u için ve Bat›’da
yaz›lan metinler arac›l›¤›yla alg›lan›p tassavvur edildi¤i için bir söylem
olarak incelenmelidir. Said’e göre Bat› ça¤lar boyunca Do¤u’yu en köklü
ve belirgin ötekisi olarak tan›mlar. Do¤u Bat›’n›n karfl› imgesidir. Oryan-
talizm bu imgeyi kültürel ve ideolojik anlamda bir söylem olarak ve onu
destekleyen kurumlar, sözcük hazneleri, araflt›rmalar, doktrinler ve sö-
mürge bürokrasileri arac›l›¤›yla ifade eder (Said, 1979: 2).

Oryantalizmi betimleyen gizil, aç›k ve modern kategorileri birbirine
ba¤l›d›r ve örtüflür; verili gerçekli¤in hepsini kapsar. Hiçbir dönem ve
Do¤u hakk›nda beyanda bulunmufl hiçbir düflünür d›flarda kalmaz. Bu
nedenle Said’in sundu¤u biçimiyle oryantalizm iç tutarl›l›¤› olan bir
söylemdir. Said’in oryantalizmi yeniden tan›mlarken yapt›¤› katk›, aka-
demik oryantalizmin veya Bat›’daki bilgi birikiminin Do¤u’ya egemen
olma süreçlerinde yol gösterici, do¤rulay›c› ve hatta belirleyici bir ifllev
kazand›¤›n› göstermesinde yatmaktad›r. Oryantalizmi Foucault’cu an-
lamda bir bilgi/iktidar iliflkisi olarak yeniden tan›mlayan Said, bize dü-
flünce biçimlerinin, ve derin ön yarg›lar›n nas›l olufltu¤unu, siyasî, aske-
rî amaçlara eklemlenerek küresel iktidar iliflkilerine nas›l dönüflebildi-
¤ini göstermektedir. Oryantalizm insan istenciyle kurulmufl bir söylem-
dir (Said, 1979: 15). Böylesi güçlü bir sav, son on y›llar›n düflünce dün-
yas›na ve özellikle sosyal bilimlere geri dönülmez bir etki b›rakarak yer-
leflti. Hatta edebiyattan tarihe ve siyaset bilimine kadar birçok alanda
Said’in oryantalizmi bir söylem olarak yeniden tan›mlamas›n›n bir dö-
nüm noktas› oluflturdu¤u da söylenebilir. Ancak Said akademik oryan-
talistlerin (geç on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci yüzy›l aç›k or-
yantalistlerin) tümünü, fark gözetmeksizin ve kaç›n›lmaz olarak Do-
¤u’yu Bat›’n›n ötekisi olarak kuran ve afla¤›layan oryantalist söylemin ta-
fl›y›c›lar› olarak gördü¤ünden fazlas›yla kapsay›c› bir genelleme yap-
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maktad›r1. Ona göre Bat›’da Do¤u hakk›nda oryantalist söylemin d›fl›n-
da kalabilmifl ya da bu söyleme karfl› ç›kabilmifl farkl› ve çeflitli görüflle-
re rastlamak mümkün de¤ildir. Belki de bu saptaman›n ne kadar indir-
gemeci oldu¤unu fark eden Said kitab›n›n son üç sayfas›nda ça¤lar bo-
yu süre giden oryantalist söylemin d›fl›nda kalabilmifl dört flansl› akade-
misyenin ismini verir! (Said, 1979: 326-327): Jacques Berque, Maxime
Rodinson, Anwar Abdel Malek ve Roger Owen. Said’in çal›flmas› akade-
mik entelektüel söylem ile siyasal stratejik eylemin örtüfltü¤ü noktay›
baflar›l› bir flekilde ortaya ç›kart›rken önemli bir noktay› göz ard› eder
ya da etmek zorunda kal›r. Said’in eserinin zay›f noktas› bat› Do¤u ilifl-
kisinin ve bu iliflkiyi kuran söylemin tek yönlü, tutarl› ve sürekli oldu-
¤una inanmas›d›r. E¤er oryantalizm Said’in yeniden tan›mlad›¤› anlam-
da bir söylem olarak anlafl›lacaksa bu söylem ne tek yönlü, yani sadece
Do¤u’ya egemen olma güdüsüyle oluflmufl ne de tek boyutludur, yani
Do¤u üzerine ifade edilen her düflünce ve görüflün Do¤u’yu afla¤›lad›¤›-
n› ve olumsuz Do¤u imgesini pekifltirdi¤ini iddia edebiliriz. Said’e göre
oryantalist söylem Do¤u’yu anlatan metinler arac›l›¤›yla ortaya ç›kar ve
bilgi/iktidar iliflkisine yön verir. Çünkü bu metinler sadece Do¤u hak-
k›nda bilgiyi de¤il Do¤u gerçekli¤ini yani Do¤u’nun kendisini de yara-
t›rlar. Asl›nda Do¤u ile Bat› aras›nda yap›lan her ayr›m keyfîdir (Said,
1979: 201) ve gerçek Do¤u’yla metinlerde anlat›lan, kurulan Do¤u im-
gesi aras›ndaki herhangi bir örtüflme önemsizdir (Said, 1979: 5). Do-
¤u’yla ilgili metinler Do¤u’yu yaratt›klar›ndan oryantalizm Do¤u ve Ba-
t› aras›nda yap›lan bilgi kuramsal bir ayr›ma dayan›r. Bu ayr›m Do¤u ile
Bat›’y› ayr›flm›fl özler olarak sundu¤undan yani Do¤u Bat›’n›n ötekisi ve
ters imgesi oldu¤undan oryantalizm varl›k bilimsel bir ayr›ma da daya-
n›r. Böylece Said oryantalist bilgi birikiminin öne sürdü¤ü Do¤u ve Ba-
t› ayr›m›n›n tek boyutlu oldu¤unu varsayar. Dahas› Do¤u ile Bat› dün-
yas› aras›ndaki etkileflimin Bat›’dan Do¤u’ya tek yönlü ve Do¤u’ya ege-
men olmak anlam›nda tek hedefi oldu¤unu da varsayar. 

Oysa, oryantalist bilgi birikiminin yans›tt›¤› Do¤u imgesi ve bu yolla olu-
flan Bat›’n›n kendi imgesi hiçbir zaman tek boyutlu olagelmemifltir.2 Her
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iki imge de zaman içinde de¤iflen bir çeflitlilik gösterir. Do¤u imgeleri Sa-
id’in sundu¤u gibi tarihsiz ve sterotipik de¤ildir.3 Öte yandan Said’in Ba-
t› anlay›fl› da en az oryantalizmin Do¤u anlay›fl› kadar tek boyutlu gibi
görünmektedir. Said Bat› söylemini tek düze ve tutarl›ym›fl gibi yans›ta-
rak sadece Bat›’n›n Do¤u hakk›ndaki düflüncesinin tek düze ve tutarl› ol-
du¤unu iddia etmekle kalmaz. Bat›’n›n kendisinin de tek düze ve tutarl›
oldu¤unu varsayar. (Ç›rakman, 2002:59) Dahas› Said Bat›’n›n her zaman
(tarih boyunca) egemen ve güçlü pozisyonda oldu¤unu varsayar. 

Her ne kadar Do¤u özellikle on sekizinci yüzy›ldan itibaren giderek ar-
tan bir vurguyla Bat›’n›n olumsuz ötekisi olarak Bat›’ya göre geride ve
afla¤› konumda de¤erlendirilmiflse de ayn› dönem içinde farkl› ve çeflitli
Do¤u imgeleri Bat› uygarl›¤›n› kuran, öz elefltiriye açan ve sorgulayan ba-
k›fl aç›lar›na da hayat vermifltir. Buna ba¤l› olarak modern dönemde Ba-
t›’n›n kendi imgesi de çeflitli ve de¤iflkendir. Egemen, ilerici, dinamik ve
üstün bat› imgesi bu çeflitlik içinde önemli bir yere sahip olsa da tek im-
ge de¤ildir. Bu çeflitlili¤in temel nedeni, tek yönlü ve tek hedefi bir etki-
den de¤il de Do¤u ile Bat› aras›nda süregiden karfl›l›kl› etkileflimin fark-
l› boyutlar›n›n birbirine indirgenemez nitelikte olmas›ndad›r. Bu çeflitli-
li¤i Avrupa’n›n Osmanl›’ya bakarak kendi hakk›nda oluflturdu¤u imge-
lerde görmek mümkündür. Bu ba¤lamda karfl›m›za on alt›nc› yüzy›ldan
itibaren oluflmufl üç de¤iflik Avrupa kimli¤i ç›kmaktad›r. Hristiyan Avru-
pa, liberal Avrupa ve uygar Avrupa. Bu üç süreçte de Avrupa kendini öte-
kine göre tan›mlam›fl, yani Hristiyan olmayana, özgürlükçü olmayana ve
uygar olmayana göre kendi ayr›ks›l›¤›n› vurgulam›flt›r.

Hristiyan Avrupa

Avrupa Birli¤inin “Hristiyan kulüp” olmas› bugün bizim yapt›¤›m›z bir
yak›flt›rma olman›n yan›nda ayn› zamanda miad› çoktan dolmufl bir fi-
kirdir. Avrupal›l›k üzerine kamuoyu oluflturmufl olan düflünürler ve ya-
zarlar Ayd›nlanma döneminden bu yana bu fikre giderek daha az itibar
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etmifllerdir. Yani Avrupa Hristiyanlar›n yaflad›¤› bir yerdir ama art›k bu-
nun siyasal, sosyal veya ekonomik aç›dan bir önemi kalmam›flt›r ve öte-
kiyle karfl›laflmada Avrupal›y› tan›mlayan tek unsur olmaktan ç›km›flt›r. 

Avrupa’n›n kendi görüntüsü olarak Hristiyanl›k on beflinci ve on alt›n-
c› yüzy›llarda yani Rönesans boyunca dönemin anahtar fikri olmufltur.
“Hristiyan dünya”, “Hristiyan cumhuriyet”, “Hristiyan birlik” (corpus
Christianum) Bat› Avrupa’da Roma Katolik kilisesine ait insanlar›n bir-
li¤i olarak görülmüfltür. Do¤u Avrupa’daki Ortodoks kilisesi ve di¤er
Hristiyanlar bu birli¤in d›fl›nda tutulmufl ve birli¤in temeli dinî beraber-
lik olarak tan›nm›flt›r (Van Baumer, 1945: 132). Hristiyan dünyan›n s›-
n›rlar› ‹ngiltere, Fransa, ‹talya ve ‹spanya gibi Latin Hristiyanlar›n›n ya-
flad›klar› Bat› Roma ‹mparatorlu¤u’nun ve Orta Ça¤lar›n Latin Kilisesi-
nin yurduydu. Do¤u s›n›rlar› ise Osmanl› ak›nlar› nedeniyle daha belir-
sizdi. Bu dönemde Hristiyanl›k organik bir bütün olarak alg›lan›yor ve
verili bir birlik varsay›l›yordu; Asya, Afrika, Avrupa gibi terimlerse çok-
luk ve çeflitlilik ifade ediyordu.

Hristiyan dünyan›n “bafl düflman›”, “kamusal afeti” hatta “dünyan›n te-
rörü” diye adland›r›lan Türkler asl›nda Hristiyan Avrupa görüntüsünü
besleyen ve süreklili¤ini sa¤layan en önemli unsurdu. Ünlü ‹ngiliz tarih-
çi Knolles’e göre Türklerin ezici ihtiflam› ve uyand›rd›¤› kayg› ve dehflet
tanr›n›n bir takdiri olmas›n›n yan› s›ra Hristiyanlar›n ihmalinden ve bit-
meyen kavgalar›ndan da kaynaklanmaktayd›. ‹flte bu nedenle yani Hris-
tiyan birlik ve beraberlik duygusu zay›f oldu¤undan Hristiyan dünya
Türklere karfl› acizdir deniliyordu (Knolles, 1603). Abercromby ve Bote-
ro gibi yazarlarsa Türklerin amac›n›n Hristiyanl›¤› yok etmek oldu¤unu,
Hristiyanlar›n derhal birleflik bir güç oluflturup Türklere sald›rmas› ge-
rekti¤ini vurgulamaktayd›lar (Abercromby, 1660: 18; Botero, 1589: 222).

Reformasyon dönemi bile bu birli¤e olan inanc› tamam›yla yok edeme-
di. Birli¤in temeli olan din hâlâ Hristiyan dünyan›n temel içeri¤ini olufl-
turmaktayd› ve Hristiyanl›k hâlâ ortak din, miras ve kader olarak alg›-
lanmaktayd›. Din kavgalar› ise iç savafl olarak alg›lanmakta ve birli¤e
tehdidi nedeniyle lanetlenmekteydi. Luther ve La Noue gibi Protestan
yazarlar tanr›n›n Hristiyanlar› Türkler arac›l›¤›yla cezaland›rd›¤›na ina-
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n›rken “imans›z” Türk’e karfl› savaflmay› ortak görev olarak ilan ediyor-
lard›. Hristiyanlar›n Türklere karfl› ortak ordu oluflturmas›n› isteyen La
Noue “E¤er Hristiyanlar birleflip ‹slam’›n kirletti¤i Hristiyan ruhlar›
Türklerin elinden, yani “olabilecek en kötü esaretten” kurtar›rsa belki
de tanr›n›n gazab› üzerimizden kalkar.” diyordu (La Noue, 1589: 247).
Bu dönemde dünya, bir tarafta bar›fl› ve do¤ru yolu temsil eden Hristi-
yanlar, di¤er yanda savafl› temsil eden Türkler ba¤lam›nda ikiye bölün-
müfl olarak alg›lanmaktayd›. Hristiyan Avrupa, Müslüman Türk çat›fl-
mas›n› s›k s›k dile getiren strateji uzmanlar›, “Hristiyan prenslerin ortak
ç›kar› Türklere karfl› birleflmek ve Avrupa’y› savunmakt›r”, (Rohan,
1641: 44) veya “Avrupa Hristiyan prenslerin ç›karlar›n›n Türklere karfl›
toplam›d›r.” (Marsh, 1664: 59) diyerek kamuoyunu dinî ve siyasi bölün-
meleri aflmaya davet ediyorlard›.Görüldü¤ü gibi Hristiyanl›k kimli¤i bir-
lik ve ortakl›k, Avrupa fikri ise siyasi anlamda çokluk ve çeflitlilik ifade
etmekteydi. Bu ikili¤i aflmak ve birli¤e yönelmek dönemin belki de en
çok yinelenen, en güçlü idealidir. Oysa on yedinci yüzy›l sonuna do¤ru
Hristiyan birlik kavram› siyasal içerikli terimlere iliflkin olarak kullan›l›-
yor, dine yap›lan vurgu giderek soluyor ve nihayet belirsizlefliyordu. Ör-
ne¤in William Penn 1649’da kaleme ald›¤› Avrupa’da Bar›fl Plan›’nda bir
yandan Avrupa’y› Hristiyan dünya olarak tan›mlarken di¤er yandan
Türkleri ve Ruslar› “Avrupa Parlementosuna” davet etmeyi öneriyordu
(Van Baumer, 1945: 137). Avusturya’n›n Türklere karfl› 1571’de kazan-
d›¤› Lepanto Deniz Savafl› Avrupa’ya Türklerin yenilmez olmad›¤›n› gös-
termifl, Avrupa’n›n kendi görüntüsünde bir dönüflüme yol açm›flt›. Av-
rupa’n›n kendi görüntüsü olarak Hristiyanl›k tehdit alt›nda oluflmufl bir
imgeydi ve Avrupal›lara onlar›n siyasal anlamda zay›f, bölünmüfl ve gü-
vensiz olduklar›n› göstermekteydi. On yedinci yüzy›l boyunca Osmanl›
Avrupa karfl›laflt›rmas› yapan birçok yazar iki dünya aras›ndaki karfl›tl›-
¤› art›k yaln›zca bir dinler çat›flmas› olarak de¤il siyasal ve toplumsal ya-
flamdaki farkl›l›klar› da vurgulayarak kuruyorlard›.4
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Özgürlükçü Avrupa

Avrupa kendini zaman içinde farkl› imgelerle yans›tm›flt›r; kendi hak-
k›ndaki tasar›mlar›n›n de¤iflmesi onun Do¤u’yu veya baflka kültürleri
kavray›fl›n› da etkilemifltir. On alt›nc› ve on yedinci yüzy›llarda ortakl›k
din, karfl›tl›k ise din düflmanl›¤› çerçevesinde alg›lan›rken on sekizinci
yüzy›lda Hristiyan birlik anlay›fl›na dayal› Avrupa imgesi çözülmüfl ve
yeni bir kimlik ve birlik temeli Avrupa’n›n kendi görüntüsüne egemen
olmaya bafllam›flt›r. Bu yeni kurgu gerçeklikten çok (Bat› Avrupa’da ya-
flayanlar›n ço¤unlu¤unun Latin Hristiyan olmas› gibi), bir arzuya ve
amaca yönelik oluflturulmufltur. Avrupa’n›n farkl›l›¤› özgür olan ve ola-
mayan halklar›n s›n›fland›r›lmas› ba¤lam›nda vurgulanm›fl ve hayal edil-
mifltir. Zaten özgür oldu¤unu varsayanlar›n yan› s›ra (‹ngilizler gibi) öz-
gür olmak isteyenler de (Frans›zlar gibi) bu idealin cazibesine kap›l›p
Avrupa’y› Avrupa olmayandan ay›ran temel unsur olarak vurgulam›fllar-
d›r. On sekizinci yüzy›l boyunca Avrupa ile Avrupa olmayan dünya ay-
r›m› birbirinden tamam›yla farkl›, hatta karfl›t toplumsal ve siyasal yap›-
lar› ve ayr› geliflme yollar› olan iki ayr› öze gönderme yaparken Avru-
pa’n›n Avrupa olmayana üstünlü¤ünü varsaymaya bafllad›. Bu dönemde
Avrupa’n›n kendi görüntüsünü oluflturan özgürlük kavram› gibi öteki-
yi tan›mlayan kölelik kavram› da pek çok farkl› özelli¤i içinde bar›nd›-
r›yordu. Özgür olmak, ak›lc›, çal›flkan, dinamik ve ilerici olmay›; köle
olmak ise ba¤naz, tembel, cahil dura¤an ve gerici olmay› beraberinde ta-
fl›yordu. Özgürlük imgesi Avrupa’y› sahip olmak istedi¤i tüm olumlu
özelliklerle donat›rken Avrupa’n›n kaç›nmak istedi¤i neredeyse tüm
olumsuzluklar ötekine yükleniyordu. Montesquieu’nün ünlü kitab› Ka-
nunlar›n Ruhu (1749) iflte böylesi bir Avrupa merkezci anlay›fl› dile ge-
tirmifl ve Avrupa kamuoyunda yapt›¤› etkiyle en az Hristiyan Avrupa
kadar güçlü bir özgürlükçü Avrupa imgesinin oluflmas›n› ve zaman
içinde bask›n hâle gelmesini sa¤lam›flt›r.

Montesquieu siyasal rejimleri, iklim ve co¤rafya gibi sabit etkiler alt›nda
flekillendi¤ini düflündü¤ü insan davran›fl›n›n tarihsiz, psikolojik verile-
rinden elde ederek s›n›flar. Bu rasyonel kurgu yard›m›yla ve tarihsiz k›s-
taslar yoluyla yapt›¤› önsel (a priori) bir mant›ksal çözümlemeden her
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topluma ve rejime uygun ahlaki ilkeler (yani kanunlar› ruhunu) ç›kar-
sar. Bu kurguya göre Asya’n›n de¤iflmez gerçe¤i (s›cak iklim ve düzlük
alan gibi k›staslardan ç›karsanarak) kölelik; Avrupa’n›nki ise so¤uk ik-
lim ve da¤l›k alan gibi k›staslardan elde edilen özgürlüktür (Montesqu-
ieu, 1966: 266). Bu nedenle Avrupa anayasal monarfli veya cumhuriyet
gibi rejimlerle yönetilmeye lay›k iken Asya despotizmle yönetilmeye e¤i-
limlidir ve kaç›n›lmaz olarak bu durumu hak eder. Montesquieu Avru-
pa’n›n kendi görüntüsünü ötekiye göre kuran en sistematik düflünür-
dür. Montesquieu’den önce Fransa’da on yedinci yüzy›l›n sonlar›ndan
itibaren XIV. Louis’nin yönetimi s›k s›k Türklerin yönetimine benzetile-
rek elefltirilmifl, Frans›z mutlakiyetçili¤inin “Türk tiranl›¤›” ile karfl›lafl-
t›r›lmas› XIV. Louis yönetimine karfl› yaz›lan metinlerde yinelenen bir
tema hâline gelmifltir.5 Bu yaz›larda despotizm ve özgürlük karfl›tl›¤› yal-
n›zca siyasal bir karfl›tl›k iken Montesquieu bir karfl›tl›klar sistemi kur-
mufl ve sosyal, kültürel ve dolay›s›yla siyasal bir karfl›tl›k olarak sunmufl-
tur. Bu yaklafl›m Ayd›nlanma ça¤›nda Fransa’da hem Montesquieu gibi
özgürlükçüler hem de Voltaire gibi mutlakiyetçiler aras›nda o denli tar-
t›fl›lm›fl ve gündeme gelmifltir ki Türk modeli olarak despotizm Avru-
pa’n›n, yani özgürlü¤ün ve akl›n egemenli¤inin, bir karfl› sav› olarak al-
g›lanmaya bafllam›flt›r (Springborg, 1992).

Bir ideolojik kurgu olarak Do¤u despotizmi son derece afl›r› ve yaban-
c› bir rejim olarak tan›mland›¤›ndan Avrupa’da ve özellikle Fransa’da
gözlemlenen keyfî ve mutlakiyetçi yönetimler elefltirilebilmifl ve bu sa-
yede Avrupa’y› despotik e¤ilimlerin bask›s›ndan kurtarabilecek de¤er-
leri ve erdemleri ön plana ç›karm›flt›r. Bu anlamda despotizm imgesi
Avrupal› düflünürlerin özellikle kendi ülkelerindeki siyasal düzenden
hoflnutsuzluklar›n› ve flikâyetlerini dile getiren bir yaz›n stratejisinin
ürünüdür. Özellikle Fransa gibi sansür uygulanan ülkelerde Do¤u des-
potizminden bahsetmek asl›nda mutlakiyetçi ve keyfî yönetimleri elefl-
tirmenin korunakl› bir yoludur. 
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Bu dönemde esas çaba Avrupa ve Avrupa olmayan aras›na afl›lmaz bir
ahlaki mesafe koyarak hayal edilen Avrupa’y› Avrupa olmayan›n tam
tersi olarak özcü bir flekilde tan›mlamakt›. Art›k Osmanl› toplumuna
olan ilgi tek boyutlu bir Do¤u imgesi bar›nd›r›yor ve Avrupal› ayd›nla-
r›n düzenin de¤iflmesi yönündeki arzular›n› gizliyordu. Bu yönelifl ken-
di yönetimlerinden daha memnun gözüken ‹ngiliz ayd›nlar›na göre
Frans›zlar aras›nda daha yayg›nd›. Her ne kadar Montesquieu’nün ‹ngi-
liz yönetim biçiminden çok etkilendi¤i bilinse de belki de pek bilinme-
yen, ‹ngilizlerin de Montesquieu’nün Kanunlar›n Ruhu kitab›nda kurdu-

¤u despotizm özgürlük karfl›tl›¤›ndan fazlas›yla etkilendi¤idir.6 On se-
kizinci yüzy›l›n ikinci yar›s› boyunca ‹ngilizlerin Do¤u toplumlar› ve
özellikle Osmanl› incelemelerinde despotizm özgürlük z›tl›¤›n›n yinele-
nerek vurguland›¤›n›, örneklerle çeflitlendirilerek yeniden üretildi¤ini
tesbit etmek mümkündür. ‹ngiliz gezginlerin neredeyse hepsi çözümle-
melerini deneyimlerine de¤il de Montesquieu’nün rejimler s›n›flamas›na
dayanarak yaparlar. Böylece Avrupa’n›n kendine bak›fl› ve kendini anla-
y›fl› özgürlük imgesi ile eflitlenmifl ve bu karfl›tl›k yerleflik bir kan›ya dö-
nüflmüfltür. Despotizm imgesinin ça¤r›flt›rd›¤› özellikler bunlarla s›n›rl›
de¤ildir. Despotizm ayn› zamanda Montesquieu’den beri yozlaflmay›,
dura¤anl›¤› ve çöküflü de simgeler.7 Bu imge belki de uzun vadede ayak-
ta kalacak olan›n özgür olan yani dinamik, ilerici ve dolay›s›yla üstün
ve uygar olan taraf oldu¤unu haber verir.

Uygar Avrupa

On dokuzuncu yüzy›l Avrupa’s›na damgas›n› vuran çeflitli siyasal, tek-
nolojik ve düflünsel geliflmeler Avrupa’n›n kendilik aray›fl›n› izlerken bi-
zi ister istemez bir kavrama yöneltmektedir: uygarl›k. 1770’lerde ‹ngi-
lizce ve Frans›zca sözlüklere giren bu kavram on dokuzuncu yüzy›l bo-
yunca birçok farkl› felsefi yaklafl›m›n ve kuram›n do¤urup besledi¤i, re-
ferans verdigi bir dünya yaratm›flt›r. Denebilir ki Avrupa kamuoyunda
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on dokuzuncu yüzy›l boyunca uygarl›k ve uygar dünya terimleri Avru-
pa’y› veya Avrupal› bir ülkeyi, onun baflar›lar›n›, ilerlemesini ve gururu-
nu temsil etmektedir. Ünlü tarihçi Norbert Elias’a göre ise uygarl›k kav-
ram› son birkaç yüzy›ld›r Bat› toplumlar›n›n kendilerini di¤er (ça¤dafl
veya erken) toplumlardan üstün olduklar›na iliflkin inanc› özetler (Eli-
as, 1994: 3). Uygarl›k terimi arac›l›¤›yla Bat› toplumlar› kendi özgün ka-
rakterlerini veya gurur duyduklar› özelliklerini betimlerler. On doku-
zuncu yüzy›lda uygarl›k fikri Avrupa’y› kendi gözünde ötekine göre üs-
tün ve ilerlemifl olarak tan›mlayan temel k›stas olarak ortaya ç›km›flt›r.8

Bu yüzy›l boyunca Avrupa-olmayan dünyaya yaklafl›mda beliren bir iki-
likten bahsetmek mümkündür. Avrupa-olmayan dünya ya siyasal, eko-
nomik ve stratejik aç›dan kullan›ma aç›k co¤rafi bir bölgeye ya da Av-
rupa’n›n ona bakarak kendi görüntüsünü oluflturdu¤u, göreceli olarak
kimli¤ini buldu¤u ve yorumlad›¤› ötekinin dünyas›na tekamül etmekte-
dir (Baudet, 1965: 55). Ötekine karfl› gelifltirilen her iki yaklafl›mda da
Avrupa’n›n kendi kimli¤ini tan›mlayan birlefltirici bir imge olarak uy-
garl›k, Avrupa’y› kendini di¤er toplumlara göre hem üstün hem de ileri
olarak göstermifltir. Ancak bu sayede Avrupa olmayan dünya yeniden
Avrupa’ya göre s›n›fland›r›lm›fl, ölçülüp tart›lm›fl ve nihayet ele geçiril-
meye çal›fl›lm›flt›r. Uygarl›k eflittir Avrupa varsay›m› emperyalizmi ve
sömürgecili¤i do¤rulay›p meflrulaflt›ran Avrupa merkezci bir bak›fl aç›s›
olarak döneme damgas›n› vurmufltur. Bu dönemde Do¤u ne kadar Do-
¤ulafl›yorsa Avrupa da o denli Avrupal›lafl›yordu denebilir (Woolf,
1992: 89). Avrupal›lar kendilerine mal ettikleri uygarl›¤› emperyalizm
ve sömürgecilik arac›l›¤›yla ihraç ettiklerine inan›yor ve bu yolla ilerle-
me ve uygarl›k ö¤retileri Avrupal›lar taraf›ndan “dünyan›n ilkel insan-
lar›na” ulaflt›r›l›yordu (Woolf, 1992: 79). 

Tüm bu pratikleri düflünsel ba¤lamda mümkün k›lan neydi? Baflka bir
deyiflle uygar Avrupa imgesine ne tür ön yarg›lar hizmet ediyordu? Ön-
celikle Ayd›nlanmay› toplumsal reforma ba¤layan ve görgül (ampirik)
bilimleri bilginin temeli olarak görenler için ilerleme ve geliflme fikirle-
rinin anlam›ndan ve etkisinden söz edilmeli. ‹lerleme ö¤retisine inanan-

Oryantalizmin Bat›s› ve Oryantalist Söylem

115

8 Uygarl›k kavram›n› Avrupa’da ulustan ulusa de¤iflen farkl› kullan›mlar› için bk. Elias, (1994: 3-41).



lara göre belli bir toplumun ulaflt›¤› uygarl›k seviyesini belirlemek için
evrensel geçerlili¤i olan bir standart vard›. Her zaman ve her yerde ak›l
yoluyla ulafl›labilecek bu standart ile verili geliflme düzeyi aras›ndaki
fark ya da uyumsuzluk birçok düflünüre göre cehaletten ve ba¤nazl›k-
tan kaynaklanmaktayd›. Asl›nda Ayd›nlanma düflünürlerine göre insan-
l›k, idealine (standarda) do¤ru daha h›zl› ilerleyebilirdi. Condorcet’in
düflüncesi böylesi bir ilerleme fikrinin en belirgin örne¤ini teflkil eder.
Condorcet akl›n prensipleri her yerde ayn› oldu¤una göre yasalar da her
yerde ayn› olmal› sav›n› ortaya atm›fl; akl›n tüm ön yarg›lar› kurutabile-
ce¤ini ve insanl›k tarihindeki yanl›fll›klar›n akl›n evrensel standard›na
göre ölçülebilece¤ini ileri sürmüfltü (Condorcet, 1973). Tarihin belli ya-
salara göre ilerledi¤i fikri yani toplumsal de¤iflimin yönünü belirleyen
yasalar›n oldu¤u düflüncesi on dokuzuncu yüzy›l toplum kuramlar›n›n
ay›rd edici varsay›m›yd›. Saint Simon ve August Comte taraf›ndan gelifl-
tirilen pozitivizm insanl›¤›n ancak bilimsel kesinlik aray›fl›nda kendini
gelifltirebilece¤i varsay›m› ve bilimsel olmayan bilgi türlerinin (görenek-
sel, kültürel ve dinsel) zaman içinde terk edilmesi gerekti¤i önerisi Av-
rupa’n›n kendine bak›fl›ndaki veya kendini anlay›fl›ndaki üstünlük ve
farkl›l›k iddialar›n› pekifltirmekte son derece önemli bir rol oynam›flt›r
diyebiliriz. Saint Simon ve August Comte en ileri uygarl›¤›n Avrupa’da
bulundu¤unu, bu nedenle Avrupa’n›n di¤er tüm uluslara üstün oldu¤u-
nu ve uygarl›¤› dünyaya yaymas› gerekti¤ini iddia etmiflti. Avrupa önce-
likle di¤er uluslar›n evrimine katk›da bulunmak için dünyan›n geri ka-
lan›n› ele geçirmeli; ilerleme u¤runa verilen bu çaba sonucunda “evren-
sel devlet” Avrupa modeli üzerine kurulmal›yd›.9

Öte yandan, on dokuzuncu yüzy›l boyunca özgürlük despotizm karfl›t-

l›¤›n›n iklim gibi do¤al etkiler sonucu olufltu¤u düflüncesinin yavafl ya-

vafl terk edildi¤ini görebiliriz (Glacken, 1990: 584). Art›k bu dönemde

özgürlük, uygarl›k düzeyiyle ve ilerlemeyle ilgili bir kavram olarak ifl-

lerlik kazan›rken despotizm dura¤anl›¤› ve geri kalm›fll›¤› ve böylece

uygarl›¤›n standard›yla ölçülebilecek yanl›fll›klardan birini temsil edi-
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yordu. Di¤er bir deyiflle despotizmle yönetilen ülkeler uygarl›k yolun-

dan sapm›fl, yanl›fl yollara yönelmifllerdi. Bu yüzy›l›n düflüncesine ege-

men olan en önemli fikirlerden birinin insan›n esnekli¤ine veya de¤iflti-

rilebilirli¤ine olan inanç oldu¤unu söyleyebiliriz.10 ‹nsan do¤as›n›n sa-

bit oldu¤u fikriyle birlikte Montesquieu’nün rastlad›¤›m›z sabit ve tarih-

siz k›staslar yoluyla belirlenen insan davran›fl› anlay›fl› da terk edilmifl,

yerini insan›n kendini dönüfltürebilme olana¤›n› merkeze alan ö¤retile-

re b›rakm›flt›r. ‹nsan›n bireysel ve toplumsal hayat›n›n s›n›rs›z olanak-

larla karfl› karfl›ya oldu¤u, kökten toplumsal de¤iflikliklerin yap›labile-

ce¤i ve bu sayede insan›n do¤as›nda önemli dönüflümlerin oluflabilece-

¤i varsay›m›na on dokuzuncu yüzy›l boyunca J. S. Mill, Hegel, Marx ve

Comte gibi farkl›, hatta karfl›t düflünürlerde rastlanabilir. On dokuzun-

cu yüzy›lda ilerleme ve tarihsicilik ö¤retileri ›fl›¤›nda biyolojik evrim,

toplumsal evrim, tarihin yasalar› veya toplumsal koflullanma üzerine ge-

lifltirilen kuramlar hep insan›n biçim verilebilir ve de¤ifltirilebilir oldu-

¤unu göstermeyi amaçl›yordu. Öte yandan kendi afl›r›l›klar›n› içinde

besleyen uygarl›k imgesi, Darwin ile Lamarck’›n evrim kuramlar›n›n

katk›s›yla ve iklime de¤il de fiziksel çevreye uyum sa¤lama fikrinin ka-

bul görmesiyle birlikte giderek afl›r› ö¤retilerin oluflmas›na zemin haz›r-

layarak ›rkç› belirlenimcili¤in ortaya ç›kmas›na da yol açm›flt›r. Sonuç-

ta fiziksel neden sonuç iliflkileri üzerine yap›lan genellemeler had safha-

ya varm›fl, yeni dogmalara yol açm›flt›r. 

Farkl› uygarl›klar yerine tek bir uygarl›k fikrinin yaratt›¤› bu düflünsel

temeller üzerinde önce Avrupa, ard›ndan “Bat›” uygarl›¤› kendini do-

¤urgan, büyümeye ve ço¤almaya elveriflli bir dünya olarak tan›mlayabil-

mifltir (Glacken, 1990: 624). Uygar Avrupa imgesi ilkel ve barbar öteki

imgesine göre anlam kazanm›flt›r. Avrupa’n›n kendini anlama süreçle-

rinde Avrupa-olmayandan en keskin ve en güçlü kopufl bu sayede ger-

çekleflmifltir. Do¤u ve Bat›, Avrupa ve öteki birbirini d›fllayan karfl›t ger-

çeklikler olarak zihinlere yerleflmifltir.
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11 Eylül teröründen bugüne, ilk önce Afganistan’a, sonra Irak’a karfl›
bafllat›lan savafllar ve bu ülkelerde süren askerî iflgal süreçleri, bir taraf-
tan dünya siyasetini “savafl terör fliddet sarmal›”na indirgedi di¤er taraf-
tan da modern uluslararas› iliflkiler tarihi içinde kendisine devlet mer-
kezci ideoloji taraf›ndan önemsiz bir “aura” yüklenen kültür olgusunu
da gün ›fl›¤›na ç›kard›. Küreselleflen terörizme karfl› savafl›, “medeniyet-
ler çat›flmas›” temelinde tan›mlayan devlet merkezci ideoloji, bir taraftan
Afganistan ve özellikle Irak iflgallerini medeniyetler çat›flmas› söylemi
içinde ve hür dünya, demokrasi ve insan haklar› için bafllat›lana bir “hak-
l› savafl›” olarak meflrulaflt›rmaya çal›fl›rken di¤er taraftan bugün bu ül-
kelerde ve dünyada yaflanan fliddet sarmal› ve insan trajedisi temelinde
de kendisinin “ötekili¤in ve farkl›l›¤›n neden oldu¤u önemli sorunlar›
çözme yetisinden yoksun oldu¤u” gerçe¤iyle yüz yüze kal›yordu. ‹s-
lam’la yüzleflme, öteki kültürle yüzleflme, ekonomik, siyasi ve kültürel
emperyalizmle özdefllefltirilmifl Amerika karfl›t› köktenci dirençle yüzlefl-
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me: Tüm bu yüzleflmeler küreselleflen terörizme karfl› savafl› sürekli ola-
rak kültür sorununa itiyor ve bu sorunu indirgemeci ve devlet merkezli
medeniyetler çat›flmas› kuram›yla çözemiyece¤imizi bize gösteriyordu.

Benzer bir tarzda geliflen “medeniyetler aras› diyolog” çabas› da iyi ni-
yetli ve önemli bir çaba olmakla birlikte kültür sorunuyla karfl› karfl›ya
kal›yordu, çünkü bu diyalog çabas› dünya politikas›na anlam veren
uluslararas› iliflkiler kuram›n›n temel ikilemini çözmek durumundayd›:
Uluslararas› iliflkiler kuram› güçlü bir Bat›l› rasyonalist ve evrenselci ko-
numdan türetildi¤i ölçüde “öteki”nin kendisini ve farkl›l›¤›n› Bat› evren-
selcili¤inden ba¤›ms›z olarak yani kendi kültürel özgüllü¤ü içerisinde ve
kendi tarihine sahiplenerek sunabilece¤i “etik alan” da o kadar daral-
maktad›r. Bu nedenle medeniyetler çat›flmas›na karfl› gelifltirilmesi iste-
nen farkl›l›klar aras› diyalog ve birlikte yaflama, bafllang›ç noktas› olarak
uluslararas› iliflkiler kuram›n›n kültürel temelini kuran ve rasyonalist ve
evrenselci bir tarzda hareket eden (küresel) modernite söylemini sorgu-
lama girifliminde olmal›d›r. Bu sorgulama, 11 Eylül sonras› geliflen “öte-
ki”yi bilme gereksinimini karfl›layan ‹slam ve Taliban üzerine yaz›lm›fl
kitap ve makale enflasyonuyla gerçeklefltirilemez. “Öteki”yi bilme süre-
cinde ortaya ç›kan egemen epistemik anlay›fl›n temel hareket tarz›, di¤er
uluslar, di¤er bölgeler ve di¤er kültürler hakk›ndaki çeflitli “ampirik”
bilgilerin biriktirilmesi oldu¤u ve bu bilgi birikiminin otomatik olarak
“öteki”nin daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤layaca¤› varsay›ld›¤› sürece farkl›
kültürler aras› diyalog var olan sistemin içinde s›k›flacak ve bu sistemin
devlet merkezci hegomonik dilini kabul etmek zorunda kalacakt›r.

Bu nedenle medeniyetler çat›flmas›na gelifltirilecek bir alternatif, etkili
olabilmek için hem kültür sorunuyla ilgilenmek hem de “farkl›l›klar ara-
s› bir arada yaflama” soru(su)na çözüm aramak durumundad›r. Bu çö-
züm kültürler aras› benzerlikleri ve farkl›l›klar› keflfetmek girifliminde
olurken dünya tarihi içinde hegemonik kimlik kodu olan rasyonel, kar-
tezyen, modern, erkek, beyaz ve Bat›l› benlik anlay›fl›n›n ayr›cal›kl› ko-
numunu da sorgulamak zorundad›r. Ancak bu sorgulama, dolay›s›yla
modernitenin sorunsallaflt›r›lmas› bize bugün yaflad›¤›m›z 11 Eylül son-
ras› dünyan›n gerisinde farkl›l›klar›n bir arada yaflamas› olas›l›¤›n› arama
olas›l›¤›n› verecektir.
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Bu çal›flmada farkl›l›klar› ötekilefltirme sürecinin en önemli ve güçlü
elefltirisini yapm›fl, bugün de önemini ve güncelli¤ini koruyan “önemli
düflünür, etkili kamusal entelektüel ve de¤erli insan haklar› savunucu-
su” Edward Said ve onun “bir modernite elefltirisi olarak oryantalizm”
kuram› üzerinde durarak 11 Eylül sonras› dünyada demokratik bir yö-
netim vizyonu kurabilme” ve bu yolla farkl›l›klar aras› bir arada yaflama
sorusuna yan›t gelifltirmeyi amaçl›yorum. Farkl›l›klar› ötekilefltirme sü-
recine “oryantalizm” diyoruz. Bu ba¤lamda kültür sorunuyla karfl›lafl-
mak oryantalizm sorunuyla karfl›laflmakt›r ve 11 Eylül gerekli olarak
medeniyetler çat›flmas›n› ortaya ç›kartmam›flt›r, aksine bizi oryantalizm
sorunuyla ciddi bir tarzda ilgilenme ve oryantalizmi sorgulama gerekli-
li¤iyle karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. Bu nedenle dünya siyasetini daha do¤-
ru bir flekilde anlayabilmemiz için “öteki” sorununu ciddi bir sorun, ya
da kuramsal ve tarihsel araflt›rman›n nesnesi olarak belirlemenin gerek-
lili¤ini vurgulayaca¤›m.

Öteki Yaklafl›mlar› ve Oryantalizm 

Önerimi gelifltirmek için ilk önce k›saca uluslararas› iliflkiler kuram›n-
da “öteki” sorununa yaklaflma tarzlar› üzerinde durmak istiyorum. Mo-
dern uluslararas› iliflkiler kuram› içinde Bat› d›fl› farkl› kültürler, bölge-
ler ve kültürler üzerine yap›lan çal›flmalarda dört farkl› öteki kavramsal-
laflt›rmas›na rastlamak olas›d›r:

Ampirik/Kültürel bir Nesne olarak Öteki

Bu flekilde yaklafl›ld›¤›nda öteki, kan›t toplanmas› vas›tas›yla aç›klana-
bilecek bir nesne olarak görülür. Buradaki amaç, hakk›nda sözde nesnel
ve gerçeklere dayanan bilgi sa¤layarak “öteki”yi aç›klamakt›r. Bu aç›dan
her ne kadar nesnel ve kan›tlara dayanan bilgi aray›fl›n›n di¤er özne du-
rumlar›n›n ve kültürlerinin daha do¤ru bir flekilde anlafl›lmas›n› sa¤la-
d›¤› varsay›lsa da böyle bir aray›fl “öteki”nin sabit bir varl›k, esasen mo-
dern öznenin sahip olduklar›ndan yani rasyonalite, modernite, ak›l,
ilerlemeden yoksun Bat›l› olmayan bir özne olarak önsel “(a priori)” bir
flekilde nitelendirilmesinde yatar. Bundan dolay› “öteki” ne oldu¤undan
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ziyade ne de olmad›¤› aç›s›ndan tan›mlan›r. Var olma koflulunun mo-
dern benli¤in sahip oldu¤u her fleyden yoksun oldu¤unu gösterdi¤i kül-
türel bir nesneyi oluflturur. 

Bir “Varl›k/Varolufl” Olarak Öteki

Yorumlay›c› ve varoluflçu söylemlerde kullan›lan varl›k olarak “öteki”
modern benli¤in, benli¤in oluflturulmas›na yard›mc› olan “görünmeye-
ne” gönderimde bulunur. Bir yorumcu ya da varoluflçu sadece “öteki”
hakk›nda yazmaz; ayn› zamanda kendi “benli¤inin” kültürel ve tarihsel
ikilemlerini araflt›rarak öteki ile yeni iliflkileri keflfetmeye çabalar. “Öte-
ki”nin bu flekilde kavran›fl› hem ampirik bilgi toplama tarz›ndan hem de
“öteki”nin ayr›cal›kl› modern benlik içerisinde kültürel olarak eritilme-
sinden radikal bir flekilde ayr›l›r. Ancak “öteki”yi tarihsel bir varl›k,
“gerçek” bir tarihsel varolufl olarak görmekle gerek yorumcu gerekse
varoluflçu söylem modernite rejimi içerisinde çal›fl›r; benlik/öteki kar-
fl›tl›¤›n› sürdürür ve söylemsel bir kurgu olarak “öteki” kategorisiyle
ba¤lar›n› kopartamaz. 

Söylemsel Bir Kurgu Olarak Öteki

Bu flekilde bak›ld›¤›nda “öteki” çeflitli söylemler ve kurumlar taraf›ndan
kurulan “bir bilgi nesnesini” oluflturur. Edward Said, etkili kitab› “Or-
yantalizm”de Ayd›nlanma sonras› dönemde “Avrupa kültürünün kendi-
sini, yedek ve hatta gözükmeyen bir benlik çeflidi olarak Do¤u “(Ori-
ent)” karfl›s›nda konumland›rarak güç ve kimlik kazanmas›” fleklinde
“Do¤u” ad› verilen varl›¤›n nas›l kuruldu¤unu, hatta üretildi¤ini göste-
rir (Said, 1978, 1989). Do¤u ve Bat› “(Occident)” aras›ndaki epistemo-
lojik ve ontolojik ayr›m temelinde “öteki” Avrupa’n›n maddi uygarl›¤›-
n›n ve kültürünün ayr›lmaz bir parças› olarak kurulur. 

Farkl›l›k Olarak Öteki

Her ne kadar Said’in “öteki”nin söylemsel niteli¤ini aç›¤a ç›karmak yo-
lundaki giriflimi önemli bir ç›k›fl olsa da Do¤ulu “öteki” hakk›nda kendi
içinde fazla bir fley anlatmaz. Bunun nedeni Said’in Do¤ulu ile Bat›l› ara-
s›nda tali bir karfl›tl›k kurmaya yarayan bilgi nesnesi olarak fiark’›n söy-
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lemsel kurulufluyla gere¤inden fazla ilgilenmesidir. Said’in girifliminde
“öteki” kendi kültürel ve tarihselli¤i içerisinde anlamam›za izin verme-
yecek flekilde bütünsellefltirici ve homojen bir kurguya dönüflür. Said’e
yöneltilen bu elefltiri, “öteki”nin kültürel ve ulusal kimli¤in karmafl›k
yap›lar›n›n dikkate al›nmas›n› mümkün k›lacak flekilde farkl›l›k olarak
kavranmas›na yol açar. Böylelikle farkl›l›k olarak “öteki” farkl›l›¤›n ilifl-
kisel karakterini vurgular ve sömürgeci ile sömürge aras›ndaki karfl›l›k-
l› ba¤›ml›l›¤›n elefltirel bir flekilde incelenmesine olanak tan›r.

Kültür Paradigmalar› ve Oryantalizm

Bu “öteki” kavramlar›n›n sosyolojik ve antropolojik söylemlerdeki iki
farkl› ve birbirlerine alternatif kültür anlay›fllar› içine yerleflik oldukla-
r›, ya da iki “farkl› kültür paradigmas›”n›n içinden ç›kt›klar› söylenebi-
lir. Asl›nda “öteki”nin edinim fleklini belirleyen de bu kültür paradig-
malar›d›r.1 “Antropolojik paradigma” olarak adland›r›labilecek ilk para-
digma, “Gemeinschaft-Gesellschaft sorunsal›ndan” kaynaklan›r ve kül-
türü ayr› ayr› öznelerin belirli bir tarihsel dönemde birbirleriyle etkile-
flimlerinde kulland›klar› ortak de¤erler ve anlamlar olarak görür. Bu-
nunla birlikte söz konusu ortak de¤erler ve anlamlar her ne kadar fark-
l› uluslar, s›n›flar ya da gruplar aras›nda kabul edilmesi gereken kültü-
rel farkl›l›klar›n varl›¤›na iflaret etse de bir kez “Gemeinschaft-Gesells-
chaft” sorunsal› içerisine dâhil edildiklerinde modern ve geleneksel gi-
bi farkl› tarihsel dönemlerin kültürel oluflumlar› olarak ifllev görerek
sosyal bütünlük olufltururlar. Bu anlamda kültür belirli ortak de¤erlerin
ve anlamlar taraf›ndan oluflturulan bir “var olma durumu” anlam›na ge-
lir ve Avrupa’n›n kendi modernitesi ile eriflti¤i en yüksek uygarl›k nok-
tas›na do¤ru tek do¤rusal bir geliflme anlam›nda tarih görüflünü ifade-
lendirir. Bundan dolay› antropolojik kültür paradigmas› “öteki”yi var
olma durumu modern benlik üzerinden okunan ampirik ve kültürel bir
nesne, bir var olma durumu olarak tan›mlayarak her zaman için Avru-
pa merkezci bir üst anlat› olarak çal›fl›r.
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“Yap›salc›/yap›salc›l›k sonras› paradigma” olarak adland›r›labilecek
ikinci paradigma, kültürü bir var olma durumundan ziyade bir “pratik”
olarak görür. Daha aç›k olmak gerekirse kültür, anlamlar›n ve de¤erle-
rin verili bir mekân dâhilinde infla edilip de¤ifl tokufl edildikleri ideolo-
jik/söylemsel bir prati¤e tekabül eder. Böyle yaklafl›ld›¤›nda toplumsal
iliflkilerin üretilmesinde ve yeniden üretilmesinde kültürün etkileri ya
da kültürel pratiklerin ne gösterdi¤i kültürün ne oldu¤unu anlamak için
anahtar konumundad›r. Althusser’in bireylerin özneler olarak kurulma-
s›n›n bir ifadesi olarak sorgulama kavram›, Levi-Strauss’un toplumsal
bütünlüklerde iflleyen göstergelerin yaflam›n› analiz etme gere¤ine dik-
kat çekmesi, Foucault’nun söylem anlay›fl› ve Derrida’n›n “differance”
(farkl›l›k) nosyonu gösteren pratikler olarak kültürel pratiklerin etkile-
rini tasvir etmek için üretilmifltir.2 Bu anlamda ne modern ne de mo-
dern benlik, karfl›tlar› olan geleneksel ya da “öteki” olmadan kendi içle-
rinde kurulu bir anlama sahip olabilirler. Kültürel pratikler farkl›l›k va-
s›tas›yla nesneleri anlamland›ran pratiklerdir.

Bu aç›dan kültürün anlamland›r›c› bir pratik olarak anlafl›lmas› ortak an-
lamlar ve de¤erler olarak kültür anlay›fl›ndan dört temel noktada ayr›l›r:
‹lk olarak farkl›l›k ilkesi ba¤lam›nda kültür ve dil aras›ndaki iliflki antro-
polojik paradigmada “ortak anlamlar ve de¤erler” olarak adland›r›lan fle-
yin bir var olma durumunu oluflturmad›¤›, asl›nda kültürel pratikler va-
s›tas›yla kuruldu¤u anlam›na gelir. ‹kincisi, anlam e¤er nesneler aras›n-
da kurulan farkl›l›¤a dayan›yorsa modern benli¤in ayr›cal›kl› ve evrensel
gönderim noktas› olarak sabitlefltirilmesi ancak “öteki”nin teslimiyeti ya
da daha aç›k olmak gerekirse “öteki”nin kendi tarihselli¤i içerisinde var-
l›¤›n› redderek gerçeklefltirilebilir. Böylelikle “öteki”nin “Gemeinschaft-
Gesellschaft” sorunsal› dâhilinde ampirik bir nesne ya da kültürel bir
nesne olarak kavranmas› asl›nda toplumsal ve tarihsel olarak kurulmufl-
tur. Modern toplum anlam›nda “Gesellschaft”›n evrensel niteli¤inin
meflruiyeti ancak modern olmayan›n aynadaki görüntüsü olarak kurul-
mas› vas›tas›yla gerçeklefltirilebilir ve muhafaza edilebilir. Üçüncüsü,
(gösteren) pratik olarak görüldü¤ü zaman kültür kavram› uygarl›¤›n en
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yüksek noktas›na do¤ru tek do¤rusal tarihsel geliflme, “Gemeins-
chaft”tan Gesellschaft’a” geçifl olarak tarih anlay›fl›n›n ancak “öteki”nin
modern benli¤in aynadaki görüntüsü olarak edinilmesiyle sürdürülebi-
lir. Bunun anlam›, ötekiyi farkl› olarak kabul etmenin zorunlu olarak
“Gemeinschaft-Gesellschaft” sorunsal›n›n tarih ve kültürü inceleme bi-
çimi olarak terk edilmesini gerektirdi¤idir. Dördüncüsü, kültürün ortak
anlamlar ve de¤erler olarak kavranmas›, toplumun “Gemeinschaft-Ge-
sellschaft” gibi anlaml› bir bütünlük olarak düflünülmesi ba¤lam›nda ifl-
ledi¤i için gösteren bir pratik olarak kültür merkezden ç›kart›lm›fl, iliflki-
sel toplum anlay›fl›ndan türetilir. Bu iki toplum anlay›fl› aras›ndaki fark
ilkinin kimli¤i verili, eyleyen özne, modern benlik olarak sorunsuz bir
flekilde kavramsallaflt›r›rken ikincisinin kimli¤i tarihsel bir kurgu olarak
görmesinde yatar. Bu ise modern olmayan, geleneksel, üçüncü dünya,
sömürge(sel) olarak bilinenin verili bir kategori ya da sosyolojik bir ti-
poloji (toplum) olmad›¤›, aksine modern benli¤in tarihsel olarak “öte-
ki”si olarak kuruldu¤u gerçe¤inin kabul edilmesi aç›s›ndan anlaml›d›r.

Edward Said ve Oryantalizm

Yukar›da tart›flt›¤›m›z “öteki” sorununa yaklafl›mlar ve bu yaklafl›mla-
r› temellendiren kültür paradigmalar›, 11 Eylül sonras› dünyada ege-
men olan uluslararas› iliflkiler kuram›n›n kültürel özcü, Avrupa mer-
kezci ve evrensellefltirici niteli¤ini bize göstermektedir. Bu nedenle
“öteki”ye yaklafl›m› içeren oryantalist kipin terk edilmesini sa¤layacak
bir kültürel temel sa¤lanmad›kça medeniyetler aras› diyalog ve birlik-
te yaflama iyi niyetli bir çabadan öteye gidemeyecektir. Oryantalist ki-
pin terk edilmesinin önemli bir olas›l›¤› Edward Said’in “Oryantalizm”
çal›flmas›nda yatmaktad›r.3

Said’in amac› Bat› ile Do¤u aras›na çizilen ayr›m›n tarihsel olarak özgül
bir iktidar/bilgi söylemi oldu¤unu gösterecek flekilde Do¤u üzerine Ba-
t› söylemlerinin karfl›t uçtan bir okumas›n› “(contrapuntal reading)”
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yapmakt›r.4 Bu okuma oryantalizmin Avrupa kültürüne “Do¤u’yu siya-
sal, sosyolojik, askerî, ideolojik, bilimsel aç›dan ve imgelemde kontrol
etmek ve hatta kurmak” olana¤›n› sa¤lad›¤›n› ortaya ç›kart›r. Bu olana-
¤›n kuruluflu hakk›nda yapt›¤› araflt›rma Said’in emperyalizmin, kültür
ve imparatorluk aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkiyi kültürel hegemonya kurma
süreci içine yerlefltirmesine yol açar. Said, “kültürel liderlik” olarak ifa-
delendirdi¤i hegemonya anlay›fl› aç›s›ndan Antonio Gramsci’den ve or-
yantalizmi fiark’›n belirli bir zamana ait olmayan bir özselcilikle sabit bir
kimlik olarak kurulmas›na temel teflkil eden bir söylem olarak tan›tmak
için kulland›¤› “iktidar/bilgi” nosyonu aç›s›ndan Michel Foucault’dan
yola ç›kar. Böylelikle Said, Do¤u’nun Bat›’n›n z›t imgesi olarak bizatihi
Bat›’n›n kuruluflu ve tan›m›n›n ayr›lmaz bir parças› olarak ifllev gördü-
¤ünü önerir. Bundan dolay› Said oryantalizmi Bat›’n›n Do¤u’yu “yönet-
me istenci” olarak tan›mlar.

Bu “yönetimin” iflleyiflini anlamak için oryantalist söylemin iflledi¤i “so-
runsal” ve “tematik” düzeylerini analitik olarak ay›rmak gerekmekte-
dir.5 Sorunsal düzeyinde oryantalist söylem Do¤u’yu flöyle tan›mlar:

“Ötekilik damgas› vurulmufl olan bir çal›flma “nesnesi” - bu çal›flma “nesnesi” pa-
sif, kat›l›mc› olmayan, “tarihsel” bir öznellikle yüklü, her fleyin ötesinde eylem-
siz, özerk olmayan, kendisi üzerinde egemen olmayan bir [niteli¤e sahip olacak-
t›r]: kabul edilebilecek tek Do¤u ya da Do¤ulu ya da “özne”, son kertede felsefi
aç›dan yabanc›laflm›fl bir varl›kt›r, yani kendisiyle iliflkisinde kendisi de¤ildir; öte-
kiler taraf›ndan belirlenir, anlafl›l›r, tan›mlan›r - ve eyleme geçirilir (Abdel-Malek,
1963: 107-108).

Öte yandan tematik düzeyde oryantalist söylem tarihsel geliflmeyi Do-
¤u-Bat› karfl›tl›¤› içinde “Gemeinschaft’tan Gesellschaft’a geçifl olarak
tan›mlar:
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sal ve tematik hakk›ndaki kapsaml› bir tart›flma için bk. Chatterjee, (1986).



“Do¤u içinde incelenen ülkelerinin, uluslar›n›n ve halklar›n›n özselci bir flekilde
kavranmas›, ve ötekine özselci bir tipoloji vas›tas›yla yaklaflan bir anlay›fl… Gele-
neksel oryantaliste göre kabul edilen bütün varl›klar›n reddedilemez ve ortak te-
melini oluflturan -hatta bazen metafizik terimlerle aç›kça betimlenen- bir özün ol-
mas› gerekir: Bu öz hem tarihin bafllang›c› kadar eski oldu¤u için “tarihseldir” hem
de varl›¤› bütün di¤er varl›klar, devletler, uluslar, halklar ve kültürler -tarihsel ev-
rim alan›nda iflleyen güçlerin tafl›y›c›s›n›n bir sonucu ürünü- gibi tan›mlamak ye-
rine çal›flman›n “nesnesini” reddedilemez ve evrime aç›k olmayan özgüllü¤ü içeri-
sinde sabitledi¤i için temelde tarih d›fl›d›r… Bundan dolay› çal›fl›lan “nesneyi” ça-
l›flan özneyi aflk›n k›lacak flekilde farkl› bir varl›k k›lan -gerçek bir özgüllükten te-
mellenen, fakat tarihten kopart›lm›fl ve bunun sonucunda dokunulamaz ve özsel
olarak kabul edilen- bir tipoloji ortaya ç›kar: Bir Çinli insan›m›z “(homo Sinicus)”
bir Arap insan›m›z “(homo Arabicus)”, bir Afrikal› insan›m›z “(homo Africanus)”
ve insan -”normal insan” olarak anlafl›lan- antik Yunan’dan itibaren bafllayan tarih-
sel dönemin Avrupal› insan› olacak (Abdel-Malek, 1963: 107).

Said oryantalizmin tematik ve sorunsal düzeylerde iflleyiflinden üç
önemli sonuca var›r: (i) Sorunsal düzeyde oryantalist söylem belirli bir
zamana ait olmayan bir özselcilikle bir Do¤u imgesi üretir. Böylelikle
Do¤u, belirli bir zamana ait olmadan ve özselci aç›dan gösterilir. Böyle-
ce Do¤u kendisini de¤ifltirme yetisinden yoksun bir flekilde tarihte sa-
bitlenmifl ve donmufl olan bir özün görünümünü niteleyen bir nesneye
dönüflür. (ii) Tematik düzeyde Do¤u’nun özcü bir tarzda betimlenmesi
Do¤u-Bat› karfl›tl›¤›n› içeren bir epistemolojik ve ontolojik sisteme yer-
lefltirilir. Böylece sorunsal düzeyde pasif özne olarak kabul edilen, tema-
tik düzeyde hakk›ndaki bilgi üretilen bir “çal›flma nesnesi” hâline gelir.
(iii) Oryantalist söylemin gerek sorunsal gerekse tematik düzeylerdeki
iflleyifli sadece “öteki”nin imgesinin de¤il ayn› zamanda bizatihi modern
benli¤in tarihe girifl aç›s›ndan ayr›cal›kl› bir nokta olarak kurulmas›n›n
“ön koflulu”nu oluflturur. Said, bu nedenle Do¤u’nun modern benli¤in
egemen rasyonel özne olarak kurulmas›n›n ön koflulu oldu¤unu ileri
sürer. Do¤u’nun pasif, irrasyonel, de¤iflime kapal› olarak gösterilmesi,
Bat› akl›n›n ve bilgisinin hegemonyas›n›n kurulma sürecine içseldir. 

Said’in Oryantalizm çal›flmas›n›n temel öncüllerinin ana hatlar›n› çiz-
dikten sonra “evrensellefltirici tarihselcili¤in” çözülmesi ve Oryantalizm
sonras› bir tarih yaz›m›n›n yeniden yap›land›r›lmas› aç›s›ndan neden
“paradigma oluflturucu” olarak kabul edilebilece¤i anlafl›labilir. Said’in
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çal›flmas› üç temel aç›dan önemli katk›ya sahiptir: ‹lk olarak Avrupa
merkezcili¤in oryantalist “öteki” imgesinin oluflturulmas›n›n ön koflulu
oldu¤unu gösterir. Bu anlamda Said, “öteki”nin ampirik/kültürel bir
varl›k ya da kendi içinde bir varl›k olarak ediniminden radikal bir kopu-
flu sa¤layacak flekilde “öteki” kavram›n› söylemsel bir kurgu olarak su-
nar. ‹kincisi, oryantalist söylemin sorunsal ve tematik düzeylerde iflleyi-
fli kültürün ortak de¤erler ve anlamlar bütünü de¤il bir pratik, anlam›n
toplumsal olarak kuruldu¤u bir imleme prati¤i oldu¤unu gösterir. Do-
¤u’nun Bat›’n›n ayr›lmaz bir parças› olarak kurulmas› kültürün bir imle-
me prati¤i olarak iflleyiflinin belirtisidir. Kültürün bu flekilde kavranma-
s›, kültürel farkl›l›¤› iliflkisel olarak anlamay› olas› k›lacak flekilde kültü-
rel çeflitlilik nosyonunun gizledi¤i fleyi ortaya ç›kar›r - modern benli¤in
hegemonyas›. Üçüncü olarak -ki bu birinci ve ikinci unsurlar›n mant›k-
sal sonucudur- Said’in çal›flmas› uluslararas› iliflkiler kuram›n›n tipolo-
jik ve özselci tarih anlay›fl›n›n radikal bir elefltirisini gelifltirir. Said’in
“Gemeinschaft-Gelsellschaft sorunsal›” olarak adland›rd›¤›m›z sorunsal›
Avrupa merkezci olarak elefltirmesi hem modernitenin Marx, Weber ve
Durkheim’la gelifltirdi¤i klasik sosyolojik söylemler hem de modernlefl-
me, geliflme ve dünya sistemi kuramlar›nda ifadelendirilen geliflme ku-
ramlar› ve uluslararas› iliflkiler kuramlar› için geçerlidir.

Milliyetçilik, Köktencilik ve Oryantalizm

Bununla birlikte Said’in çal›flmas› tamamen sorunsuz de¤ildir. Bu ba¤-
lamda, en önemli yap›c› elefltirilerden birisi “üçüncü dünya milliyetçili-
¤i” olarak bilinegelen olgunun çözümlemesini yapan Partha Chatterje-
e’nin milliyetçilik kuram›d›r. Bu ba¤lamdaki temel soru, ba¤›ms›zl›k ka-
zanmak yolunda milliyetçi söylem vas›tas›yla yürütülen sömürge karfl›-
t› mücadelenin oryantalist söylemle ba¤lar›n› koparmay› baflar›p baflara-
mad›¤›d›r. Bu, Said’in tamamen yok sayd›¤› direnifl sorunudur. Said or-
yantalist söylemin pratikteki iflleyifli ile ilgilenmedi¤i için bu söylemin
kendisine karfl› direnildi¤i anda bile tafl›d›¤› gücü göremez.

Chatterjee oryantalist söylemin gerek sorunsal gerekse tematik düzey-
lerde iflleyiflinin milliyetçi bir düflünce için de geçerli olabilece¤ini ileri
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sürer. Chatterjee’nin milliyetçi düflünceyi “türevsel söylem” olarak ele
alan önemli çal›flmas› Bat› sömürgecili¤ine karfl› temel direnme biçimi
olarak kabul edilegelen milliyetçi söylemin asl›nda oryantalizmin bir
ürünü, oryantalizm taraf›ndan üretilen kategorilerle iflleyen ters yüz
edilmifl bir oryantalizm oldu¤unu gösterir.6 Chatterjee’nin argüman›n›n
temelinde flu varsay›m yatar: Milliyetçi düflünce “modern” olmaya raz›
olarak bilginin bu “modern” çerçevesinin evrensellik iddias›n› kabul
eder. Yine de ulusal kültürün özerk kimli¤ini de olufltururlar. Böylelik-
le ayn› zamanda yabanc› bir kültürün hem epistemolojik hem de ahlaki
üstünlü¤ünü ayn› anda hem reddeder hem de kabul eder.

Chatterjee milliyetçi söylemde üstünlü¤ün bu flekilde efl zamanl› olarak
reddedilmesinin ve kabul edilmesinin nas›l gerçekleflti¤ini betimlemek
için sorunsal düzeyinde milliyetçi düflüncenin “nesnenin” hâlâ oryanta-
list söylemin kurdu¤u Do¤u oldu¤unu önerir. Fakat bu sefer Do¤u pasif
ve kat›lmayan bir özneden ziyade aktif, kat›lan, egemen ve özerk bir öz-
ne olarak hareket eder. Tematik düzeyde de milliyetçi söylem Do¤u-Ba-
t› karfl›tl›¤›na dayal›, oryantalist söylemin kulland›¤› tipolojik tarih anla-
y›fl›n› benimser. Chatterjee için milliyetçi düflüncenin oryantalist iflleyi-
flini sergilemek, kültür, iktidar/bilgi ve de¤iflim aras›ndaki iliflkiyi göster-
mek demektir. Milliyetçi düflüncenin çeliflkili niteli¤inin merkezinde as-
l›nda “temsilî yap›s› milliyetçi düflüncenin reddetmeye çal›flt›¤› iktidar
yap›s›na tekabül eden” bilgi çerçevesi içerisinde hareket etmesi yatar.

Chatterjee türevsel bir söylem olarak milliyetçi düflüncenin sömürge top-
lumundaki ulusal sorunun milliyetçilik çerçevesinde kuramsal aç›dan
çözümsüzlü¤ünün göstergesi oldu¤u sonucuna var›r. Daha aç›k bir ifa-
deyle milliyetçi düflünce sömürge yönetimine karfl› ç›kar; fakat ak›lla
ba¤lar›n› koparamaz, ak›l ve sermaye aras›ndaki iliflkiyle kendi söylemi
vas›tas›yla mücadele edemez ve evrensel akl›n tarihteki hasm› olarak ha-
reket edemez. Milliyetçi düflüncenin yapt›¤›, ulusun siyasal yaflam›n› ulu-
sun temsilcisi, “üretime yönelik yat›r›m›n asli itici gücü, planlay›c›s›, ga-
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rantörü ve meflrulaflt›r›c›s›” olarak tan›mlad›¤› devletin bünyesinde gör-
mektir. Bununla birlikte bu devlet akl› bizatihi evrensel ak›l ad›na gerçek-
lefltirilir ve oryantalizmin iflleyifli ile hiçbir flekilde çeliflmez. Bu noktada
milliyetçili¤in siyasal baflar›s› sonucunda sömürge yönetimine son veril-
mesi milliyetçi düflüncenin çeliflkilerinin çözülmesi anlam›na gelmez.

Milliyetçi söylemin bu çeliflkisini anlamak, ayn› zamanda bize 11 Eylül
terörizmini gerçeklefltiren köktenci söylemin oryantalizme içsel yap›s›-
n› ve modern kiplerle kendisini meflrulaflt›rd›¤›n› gösterir. 11 Eylül”ün
Bat›’ya karfl› iken Bat›’ya içsel söylemsel oluflumunu görmek, bizi mede-
niyetler çat›flmas›na de¤il oryantalizmin sorgulamas›na götürecektir. Bu
temelde Edward Said’i okumak, sadece 11 Eylül sonras› dünyan›n elefl-
tirisine de¤il sadece medeniyetler çat›flmas›n›n elefltirisine de¤il dinsel
ve etnik milliyetçili¤in ve köktencili¤in elefltirirsine de götürecektir. Bu
da bize çok gereksinim içinde oldu¤umuz demokratik toplum yönetimi
için düflünme ve tart›flma sürecini bafllatma olana¤›n› verecektir. Ed-
ward Said’in önemi, güncelli¤i ve miras› da burada yatmaktad›r. 
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Ekfli Sözlük’ten baz› oryantalizm maddeleri 

efendim birtak›m garpl› akl›evveller bat›n›n ilim irfan yuvas› oldu¤unu, bunun kar-
fl›s›nda uzakdo¤da y›llaaar y›llar evvel barutu bulan çinlilerin bunu havai fiflek ola-
rak kulland›¤›n görüp,yak›ndo¤ co¤rafyas›n›n da bu gidiflle pek bir halt yiyemeyece-
¤ine kanaat getirip “bilgi bat›dan yükselir, do¤udan da... eee, öööö, mrrr,ne olacak
can›m, ordan yükselse yükselse günefl yükselir, hahaha” yukar›dan bakan nidalar›y-
la balkaba¤› tad›nda laf edip, taba¤a döküp döküp yemifllerdir. 
(yasinko, 16.10.2003 18:39 http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=ex+oriente+lux)

flimdi art›k kemikleflmifl gevezelikleri sürdürüp bu mefhumun üstünü mü yoksa al-
t›n› m› çizmek gerekti¤ini söylemeyece¤im...öte yandan ego’ya ve alter ego’ya müra-
caat edilecekse, korelat’lar›n husule getirdi¤i bir ara-yüzeye neden de¤inilmesin,
böylesi bir berzah neden mütefekkirrin haysiyetine leke sürsün pek anlayam›yorum
do¤rusu... (tadzio, 17.08.2003 09:26 ~ 22.01.2004 17:15 http://sozluk.sourti-
mes.org/show.asp?t=oryantalizm)

Oryantalizmin Yank›s› veya Yank›lan›p Duran Oryantalizm

Yard. Doç. Dr. U¤ur Kömeço¤lu
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Oryantalizmin Yank›s› veya 
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Edward Said Düflünce Tarihçisi De¤ildir 

Edward Said’in Bat›-d›fl›nda kolayca benimsendi¤i iddia edilir ve bu du-
rum “Said’in de¤erlendirmelerinin tümüyle bizim ça¤dafl okuryazar›m›-
za hofl gelen bir sadas›’n›n olmas›yla iliflkilendirilir (Mardin, 2002: 112).
Bu tür bir yaklafl›m gelifltireceksek veya illa bu türden yal›n kat bir prob-
lematizasyona gireceksek dolayl› yoldan Said’i indirgeyen veya küçümse-
yen bir tarz›n yerine belki de flöyle diyebiliriz: Bat›-d›fl›nda Said’i benim-
seyen baz› okuryazarlar Said’in düflüncelerini vulgarize ediyorlar. Bu
do¤rudur. Ancak bu elefltiri Said ba¤lam›nda ne derece manidar bir hâle
getirilebilir? Çünkü Said’in tezi zaten iki farkl› kurgu-dünya aras›ndaki
iktidar iliflkileri hakk›ndad›r. Hangi önemli düflün adam› vulgarizasyona
tabi tutulmam›flt›r ki? Marx m›, Weber mi, Freud mu, Foucault mu, Der-
rida m›? Sovyetler ve takipçileriyle Amerika’n›n çat›flmas›n›n var oldu¤u
dönemde Marx’›n vulgarizasyonu ne kadar ikincil bir konuysa Said’i bi-
rilerinin vulgarlaflt›rmas› da yeni dönemde o derece önemsizdir. Tabi ki
küremizin yeni bir dünya düzenine ulaflarak tarihin sonuna geldi¤ini dü-
flünmek istemiyorsak. ‹ngilizce yazmayan bütün büyük Alman ve Fran-
s›z kökenli düflünürlerin hepsinin Amerika’da karikatürleflmifl versiyon-
lar› mevcuttur. Said bu isimler kadar büyük bir düflünür de¤ildir diyecek
kadar bir normativizme düflülse bile Said bu flekilde alg›lanmad›¤› hâlde
yayg›n biçimde kula¤a hofl geliyorsa bu bizi, Said’in tezinin oldukça güç-
lü oldu¤u mant›ksal sonucuna götürür. ‹ktidar iliflkileri bak›m›ndan
(elefltiri dedi¤imiz tutumun mecburen do¤as›nda bulundu¤u için), Sa-
id’in bize cazip geldi¤i iddias› bir anlat› (narrative) gibi ortaya ç›kar, bu
anlat›da öz bilince iliflkin bir paradoks bulunabilir, her paradoks gibi do-
xa ötesi ancak kendi imkâns›zl›¤›nda mümkün olabilir. Ancak kendi var-
l›¤›n›n gerçek çekirde¤i olarak kendine ulaflamad›¤› sürece kendinin bi-
lincinde olur, bir baflka deyiflle bu iddia kendili¤inden fail olma kabiliye-
tini (belki de do¤ulu bir Bat›l› fail olma kabiliyetini), tam da kendine ula-
flamad›¤› için ve ulaflamad›¤› müddetçe korur (Zizek, 2002: 91). 

Bazen de Bat›-d›fl›nda Said’i benimseyenler için flu iddia edilir: Bat›’ya
karfl› “Bu flekilde beliren flüphecili¤in izah›, meflru müdafaa ve onuruna
düflkün insanlar›n tabii bir karfl› koymas› da olabilir.? (Mardin, 2002:
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113). Yani oryantalizmin belki de bahsedildi¤i gibi bir gerçekli¤i olma-
yabilir, onurlu Do¤ulular›n flüphecili¤idir bu. Yine de bu önermede Do-
¤u nesneli¤ini kaybetmese de bir öznedir. Bu anlat›da Do¤u veya Do¤u-
lu adeta bir kendinde fleydir ve garip flüphecili¤iyle nesnelefltirmeye kar-
fl› meflru müdafaa direniflindedir, böylece onurunu korumaktad›r. Ade-
ta bu insanlar›n çok muzdarip olaca¤› baflka fleyler yoktur ve onurlar›n›
korumak derdine düflmüfllerdir. Evet Do¤ulu onurlu, suskun, pasif, sa-
b›rl› ve teslimiyetçidir, ne zaman harekete/direnifle geçer: “onuru zede-
lendi¤inde.” Onun herfleyini al ama onuruna dokunma. Maddesine sa-
hip olabilirsin ama ruhuna asla! Madde onlar için önemsizdir, spiritüel
›fl›k, onuruyla Do¤u’dan yükselir! Ex oriente lux. Ama bu Do¤u, Bat›l›
öznesinden ba¤›ms›z olmak flöyle dursun, kelimenin tam anlam›yla öz-
nenin nesneler aras›ndaki bir gölgesidir, Bat›’n›n bir tür yank›s›, kendi-
ne ait tutarl›l›¤› olmayan saf bir surettir (Zizek; 2002: 43). Direnir ama
neye direndi¤i belli de¤ildir (veya) neye direndi¤i seyirlik bir anlafl›l-
mazl›k içindedir, bunun bilgisi üretilemez, onun karfl› koymas› ne oldu-
¤unu bilmeyen bir kendilik biçimindedir. Ex occidente doxa. Bilmek Ba-
t›’ya özgedir. Ne oldu¤unu ona Bat› bildirir. Bu noktada Said önemlidir
çünkü, çabas›n›, Do¤u’ya dayat›lan bu dilsizli¤e yönelik bir meydan
okuma olarak da tan›mlam›flt›r (Said, 2000: 73). Özcü biçimde veya öz-
leri itibar›yla flüpheci bir do¤aya sahipmifl gibi anlat›lan bu “insanlar›n”
onuruna düflkün olmas›, Bat›l›lar›n onuruna daha az düflkün olduklar›
anlam›na gelmiyorsa (ki gelmiyordur), bu yaklafl›mlarda antropolojik
fantezilerin etkisi görülmektedir: “onurlu Do¤ulu”, “onurlu fleyh”,
“onurlu a¤a”. Bu kategoriler için pembe dizi sayabilece¤imiz Çöl Ro-
manslar›’nda geçen Bat›’dan ve onun erkeklerinden s›k›lm›fl Bat›l› kad›n
ile Do¤ulu fleyh aras›ndaki aflk-nefret iliflkilerine, daha genifl anlamda
popüler kültüre uzanan bir alana da bak›labilir. Popüler kültürde çok
uza¤a gitmeye de gerek yok. fiu an çöl romanslar›n›n kendini Do¤ulafl-
t›ran bir versiyonu gibi okuyabilece¤imiz, Türkiye’de en çok izlenen di-
zi filmlerden biri olan S›la’n›n senaryosuna bakmak bile Said’in Do¤u-
laflt›rmaktan ne kastetti¤ini gösterir. (Bizdeki Bat›l› beyaz Türk güzeli
S›la ile do¤udaki, Mardin Midyat’taki Genco afliretinin reisi Boran A¤a
aras›ndaki aflk-nefret iliflkisi). Oryantalist iliflki kurgular› sadece erkek
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kad›n iliflkisine göre ayarlanm›fl de¤ildir elbette. ‹ki dünyan›n erkekle-
rine göre de kurgulanabilir. Joan Scott Bat›l› erkek ve “beyaz fleyh” figü-
rasyonu aras›ndaki iliflkisellik için Steven C. Caton’un Arabistanl› Law-
rence: Bir Filmin Antropolojisi adl› kitab›na bak›lmas›n› tavsiye etti¤i gi-
bi ayn› yazar›n Asil Rüyalar, Kötü Zevkler: Amerika’da Oryantalizm,
1870-1930 adl› derleme kitaba yazd›¤› “fieyh” bafll›kl› bölüme bak›lma-
s›n› da önererek Caton’un beyaz fleyhini afla¤›daki gibi özetler: 

“Beyaz fleyh, [Caton için] Avrupal› ve Amerikal› erkeklerin (macerac›lar, giriflim-
ciler, casuslar ve gizli askerî operatifler biçiminde de¤iflken erkeklerin) Arabistan-
l› Lawrence filminde gösterilen flekliyle T. E. Lawrence ile özdeflleflerek Do¤u’yla
kurduklar› iliflkileri detayland›rmalar›na yard›mc› olan bir figürdü. Bu erkekler,
özellikle Lawrence’›n dans etti¤i bir sahneyle rezonans kurarlar ki Lawrence dal-
galanan bir fleyh cübbesi giymifltir (ona do¤rudan bir feminenlik katmasa da Bat›
maskülinitesine mu¤lak bir alternatiflik içindedir). Burada, kendi jouissance›n›n

sahnelenmesinde [Lakanc› ve sonra Zizekçi manas›yla jouissance1] Lawrence Do-
¤u’nun cazibesini sunar. Caton’un betimledi¤i gibi tekrarlayan fantezi senaryo -bir
yank› modunda- Do¤u ve Bat› aras›ndaki de¤iflen jeopolitik flartlar dâhilinde fark-

l› tarihsel anlara ayarlanm›fl ve uyarlanm›flt›r.” (Scott, 2001: 304).

Scott’un niye “bir yank› modu” dedi¤ine; fantezi yank› ve tarihsel senar-
yolar konusuna daha sonra dönece¤iz, bunu o konuya bir girizgâh ola-
rak kabul edip bafltaki sorunsala dönelim. 

Evet, onuruna düflkün Do¤ulu bir fantezidir. Bu noktada antropolojinin
Bat›-d›fl› toplumlarda onur unsuru üzerine obsesif bir ilgi gelifltirdi¤ini
de hat›rlamakta fayda var. Onurlu insan fantezisinin sahnelenmesidir
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1 http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=jouissance. 

Tadzio için jouissance: “(...) bir yo¤unluk terimidir o; öyle yo¤un bir yo¤unluktur ki, a¤›rl›¤›
ezicidir, net bir ifadede toparlanamaz, önüne tamamlay›c› bir sözcük alamaz: hep daha fazlas›-
d›r çünkü; her zaman ‘haddinden de fazla’ oland›r. alma’n›n ya da verme’nin bu boyutunda, ke-
der de zevk de y›prat›c›d›r ve gene de olumlay›c›d›r. hem zevk hem keder burada kendi kendi-
nin bozumuna ve kendi kendinin inflaat›na ayn› anda denk düfler” 22.08.2003 22:59 ~
23.08.2003 09:59. Sürrealist için jouissance: “yap›sal psikanalizin resmi olmayan yay›n organ›
jacques lacan’›n, olgunlaflma döneminde ortaya att›¤›, onun di¤er kavramlar›na göre biraz daha
metafizik buldu¤um -bu bulgu biraz da jung’un libidinal kaynakl› arketiplerini ça¤r›flt›r›yor-
teori. freud’un haz ilkesinden çok daha kar›fl›k olmakla birlikte lacan’›n ‘gerçek’ düzleminde yer
alan mutlak psiflik enerji.. (bu noktada lacan’›n jouissance’›, w. reich’›n keflfetti¤i acunsal yaflam
enerjisinden, daha ‘entel’ bir enerji olmas›yla ayr›lmaktad›r)” 07.02.2003 02:14 ~ 02:21. Talas-
sa için jouissance: “tam olarak çevrilemeyen bir kelimedir. haz ve zevk kelimeleri buna benzer
olmakla beraber cinsellik içerdikleri için ayn› anlama gelmezler. cinsellikle alakas› olmayanhaz-
d›r (...)” 29.01.2005 13:17



bu. Fantazmatik bir sahne karfl›s›nda sorulmas› gereken soru ise her za-
man ayn›d›r: Bu sahne hangi bak›fl için sahneleniyor? Hangi anlat›y›
desteklemesi isteniyor? (Zizek, 2002: 149) 

fiu da söz konusu edilebilir tabi: Psikanalitik mecazla soral›m kimin
onuru daha bask›nd›r, efendinin mi kölenin mi, baban›n m› o¤ulun mu,
beyaz›n m› siyah›n m›? Bu sorunun ikili karfl›tl›k kategorilerinden biri-
ne Do¤u’yu koymuyoruz. Bu iliflkinin do¤as› zaten Lakanc› manada di-
yalektiktir. Kim onuruna daha düflkündür sorusu kimin onuru daha
bask›nd›r veya hegemoniktir sorusuyla ayn› da de¤ildir. Demek ki or-
yantalistlere yöneltilen elefltiriyi, onuruna pek düflkün insanlar›n do¤al
bir karfl› koymas› gibi görmek yerine böyle bir soruya verilecek cevab›n
karmafl›kl›¤› ölçüsünde de¤erlendirmek gerekiyor. Ancak yukar›daki
fantezi retori¤i etkin k›lan baflka bir dar alan ya da bofl alan vard›r.
Onurlu Do¤ulu fantezisinde fanteziyi kuran kendi anlat›s›nda bizzat or-
taya ç›ksa bile yani kendisi de bural› olsa bile hiçbir surette ille de ken-
disiyle özdeflleflmesi gerekmez. Fantezi kuran›n simgesel evreni ile fan-
tazmatik dayana¤› aras›ndaki boflluk fantezinin etkinli¤ini kuran bir un-
surdur (Zizek, 2002: 148, 152). Said bu bofllu¤u, bu ara yüzeyi göster-
mifltir. Tadzio’ya göre “...egoya ve alter egoya müracaat edilecekse kore-
latlar›n husule getirdi¤i bir ara-yüzeye neden de¤inilmesin, böylesi bir
berzah neden mütefekkirin haysiyetine leke sürsün ...”2

Hem belki de Said’in Bernard Lewis gibi olumsuz elefltirmenleri de
onurlar›na düflkündür. Bunu bir ironi yapmak için söylemiyorum, ger-
çekten iddia ediyorum, çünkü bu hem gerçek hem fantastik onur mese-
lesi yüzünden oryantalizm üzerine tart›flma ço¤u zaman hissî-irrasyonel
bir boyut kazan›yor. Demek istiyorum ki kim sömürgecili¤in ve emper-
yalizmin ulusal akrabas› oldu¤unu düflünmek ister ki. Ben Said’in baz›
elefltirmenlerinin tarihsel onurlar›n› korumak amac›yla kat› davrand›k-
lar›n› düflünüyorum. Burada apolegetical (özür dileyici) olmak isteme-
yen, onurunu korumak isteyen, asl›nda herfleyin Do¤ulular›n iyili¤i için
yap›ld›¤›n› düflünmek isteyen masumca bir tav›r var. Tabi ki bu onuru-

Oryantalizmin Yank›s› veya Yank›lan›p Duran Oryantalizm

135

2 http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=oryantalizm. (tadzio, 17.08.2003 09:26 ~ 22.01.2004
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na düflkün tav›r sadece bir kategori içinde ele al›nabilir, eski yaklafl›m-
lar› yeni biçimlerle bizzat sürdürmek isteyen elefltirmenler de mevcut,
onlar›n ki hiç masumca de¤il onlar›n durumuna gururlu, ma¤rur, hissî
ve irrasyonelden çok siyasi demek daha uygun. 

Said üzerine ingilizce yaz›larak çok yo¤un tart›flmalar yap›ld›. Peki Ba-
t›-d›fl› bir dilde, Bat›-d›fl› bir ortamda Said’e yöneltilen olumsuz elefltiri-
lerin tarz›, biçimi ve üslubu hakk›nda ne diyece¤iz? Said’i benimseyen-
lere karfl› yap›lan veya onda “hofl bir sada” bulanlara yönelerek kurulan
yerel elefltirinin diliyle soral›m: bizde “onuruna düflkün” olan kimdir?
Fantazmatik sahne hangi bak›fl için sahneleniyor? Hangi anlat›n›n des-
teklenmesi bekleniyor? Elbette gönül daha rasyonel bir tart›flma arzulu-
yor. Gönül ve rasyonalitenin ancak Do¤u’da biraya gelece¤ine inanan
bir özcülük içinde de¤ilsek tabii. 

Said’in dayand›¤› kuramc›lardan birinin Foucault olmas›na binaen “za-
ten Foucault’da nereye oturdu¤u pek belli olmayan söylem” kavram›n›
“iareten ald›¤›” öne sürülmüfltür (Mardin, 2002: 112). ‹areten ne de-
mektir” Emaneten almak veya bir karfl›l›k/bedel ödemeden almak. Fo-
ucault’da söylem kavram›n›n nereye oturdu¤u belli olmuyorsa Edward
Said de ne idü¤ü belirsiz bir kavram› kuram›na yedirdi denmek isteni-
yor. Elefltiri Said’e vursa da Focaultgillere de uzan›yor. Bir baflka eleflti-
ri Said’in tezinin ahistorical (tarih-d›fl›) olmas›d›r (Ç›rakman, 2002). Ta-
rih d›fl›l›k veya tarih-afl›r›l›k tezi (rezonanslar› James Clifford ve Bernard
Lewis’te de vard›r) -baflka aç›klamalar mümkün olmakla birlikte- ka-
n›mca Foucault’yu yanl›fl anlaman›n veya geleneksel tarihçilikten bir
türlü kopamayarak Foucault’yu kabul edememenin tezahürleridir. Said
hiçbir zaman, Bat› dünyas›nda, Do¤u üzerine üretilen bilginin ya da dü-
flüncelerin tarihini ç›karma iddias›nda bulunmam›flt›r ki tarih-afl›r› bir
dil gelifltirmekle veya seçicilik yapmakla suçlans›n. Onun yapt›¤› Fo-
ucaultyen bir bilgi arkeolojisidir. Foucault’nun amac› bilgi formlar›n›n,
düflünce bloklar›n›n ya da söylemsel pratiklerin iktidar›n çeflitli formla-
r›n› nas›l destekledi¤ini göstermektir (Kömeço¤lu, 2002: 40-42). Ve bu
yöntemde daima -zay›f damarlara de¤il- hegemonik olanlara bak›l›r. ‹fl-
te Said’in amac› da Do¤u üzerine üretilen bilginin Bat›’n›n sahip oldu¤u
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iktidar mekanizmalar›ndan ba¤›ms›z düflünülemeyece¤ini göstermektir
ve bu kendi içinde tutarl› bir çabad›r, hiçbir tarih d›fl›l›k içermez. Do-
nuk tarihçilerin Foucault’nun “tarihlerine” yöneltti¤i elefltiriler, Said’e
yöneltilen elefltirelere çok benzer veya tersi de do¤rudur. Foucault Sa-
id’e niye çok uygundur? Çünkü Foucault’nun metodolojisi yani genea-
logy (soy bilim) “Temelde bir elefltiri biçimidir.” ve “Söylemlerin içinde
yer alan de¤iflimleri iktidar yap›lar›n›n söylemsel olmayan pratiklerinde
görülen de¤iflimlerle iliflkilendirerek aç›klamaktad›r... Soy bilimsel ince-
leme bugün sorulan bir soruyu izlek olarak belirleyip geçmifle yönelir.”
(Özkan, 2002: 330). Do¤u hakk›nda üretilen bir hakikat bilgisi, iktidar
mekanizmas›n›n “d›fl›nda kalan bir yerde veya iktidarda eksik olan bir
fley de¤ildir.” Foucault “hakikat rejimi” dedi¤i düzene¤i aç›klarken ay-
nen böyle der “Hakikat iktidar›n d›fl›nda kalan bir yerde ya da iktidarda
eksik olan bir fley” de¤ildir (Foucault, 1980: 131). Said’in çabas› düflün-
ce tarihi yazmak de¤ildir ayn› Foucault’nun tarihlerinin böyle bir ama-
c› tafl›mamas› gibi. Foucault’nun tarihleri (delilik, cinsellik, cezaland›r-
ma...) aç›klay›c› tarihsel kuvvetlerin soy a¤ac›n›n gösterilebilece¤i ken-
disinin arkeoloji dedi¤i bir imkân› tan›r. Hâlbuki düflünce tarihi, de¤i-
flimin neden sonuç iliflkisiyle ilerleyen veya ilerlemeci süreklilikleri bu-
lunan izahlar›n› sunar. Said bunun tersine Foucault’nun yöntemine
benzer biçimde, ismini oryantalizm koydu¤u özel bir epistemein aral›k-
l›, kesintili, fas›lal› katmanlar›nda gezinir. Kronolojik yüzeyde gezin-
mez. ‹nceledi¤i genifl metin toplulu¤unun bir birlik oluflturmas›, özel-
likle Ayd›nlanmadan sonra bu metinlerin s›k s›k birbirlerine gönderme
yapmalar›ndan da kaynaklan›r ve orijinal metinler fantazmatik oldu¤u
için onlar› kaynak olarak kullanan yeni uzmanlar da çarp›tma üstüne
binen yeni çarp›tmalara giriflmifllerdir. 

Hiç durmadan biriken bir geçmiflin lineer biçimde dondurulmas› gele-
neksel tarihçili¤in sorunudur. Said’in de¤il. Foucault zaten bu tarihçilik
yöntemini radikal biçimde elefltirmifltir, yani çizgisel ve ard›fl›k ilerle-
meci tarih yaz›m›na inanmaz. Onun amac› geleneksel tarihçili¤in don-
durdu¤u katmanlar› k›rarak bilgi üretimine iliflkin bir arkeoloji yap-
makt›r. Ayn› çaba Said’de de vard›r. Foucault istikrarl› bir benli¤in bil-
ginin temeli oldu¤u fikrini reddetmifltir. Öznenin bile zaman içinde yo-
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¤un bir çal›flmayla elde edilmifl bir infla/kurgu oldu¤unu göstermifltir.
Aynen bunun gibi Said de Do¤u’nun zaman içinde yo¤un bir çal›flmay-
la elde edilmifl bir infla/kurgu oldu¤unu göstermifltir. Do¤u kurgusunun
yokluk içinde birdenbire de¤il zaman içinde elde edildi¤ini göstermek
baflkad›r, o çok bildik tutarc› tarih yaz›m› baflkad›r. Oryantalizm kitab›,
Foucault’nun çözümlemeye çal›flt›¤› söylem biçimlerini baflka bir alana
yaym›flt›r: Söylemsel prati¤i Avrupal›n›n (hem seçkin hem popüler) im-
gelemine ve hayal gücüne kadar geniflletmifltir. Said’i çok monolitik bir
kurgudan bahsediyor diye elefltirenler, geçmiflte Avrupa’daki popüler
imgelemi ve popüler bilinci yok sayarlar ve  Foucault ve Said’in yöntem-
lerine derinlemesine hâkim de¤illerdir. Oryantalizm sadece disipliner
seçkinlerin veya uzmanlar›n üretti¤i bir retori¤in ismi de¤ildir. Genifl
Avrupa kitlesinin imgeleminde, popüler ya da s›radan kültürde Do-
¤u’nun nas›l hayal edildi¤ine de iliflkindir. Said’in popüler kültüre e¤il-
medi¤ini söylemek hiç manidar de¤ildir. Çünkü çokça okunmufl edebî
metinlere de¤indi¤i gibi popüler-seçkin ikili¤ini özerk alanlar gibi dü-
flünmek Said’in içinde yer almad›¤› metodolojik bir hatad›r. Bu alanla-
r›n her ikisi de birbirinden beslenmifltir. Bu anlamda Said bir metin ca-
navar› de¤ildir. Tek amac› oryantalist uzmanlar›n yaz›l› metinlerini me-
tinler aras› tahlile tabi tutmak da de¤ildir. Böyle olsayd› yirminci yüzy›l
oryantalist sinemas›n› veya benzeri araçlar› inceleyenler kuramsal ilha-
m›n› Said’den alm›fl olmazd›. 

Foucault’nun tarihe yaklafl›m yöntemi Said’de belirgindir. Örne¤in Fo-
ucault için “modernite” bile “Tarihsel bir dönem olmaktan çok bir tu-
tumdur [tav›rd›r] (...) ça¤dafl gerçeklikle bir iliflki kurma modudur (...)
bir düflünme ve hissetme yoludur (...) baz› insanlar›n [milletlerin] gö-
nüllü tercihidir; ayn› zamanda bir aidiyet iliflkisini imleyen ve kendisi-
ni bir ifl [vazife] gibi sunan bir eylem ve davran›fl biçimidir.” (Said’den
aktaran  Boskovic, 2005: 99). Çok benzer biçimde Said için oryanta-
lizm basitçe tarihsel bir döneme ait olmaktan çok bir tutumdur, tav›r-
d›r; Do¤u gerçe¤iyle bir iliflki kurma modudur, bir düflünme ve hisset-
me yoludur ve bir aidiyet iliflkisini imler. 
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Bu yüzden on alt›nc› yüzy›lda Avrupa Osmanl›’y› üstün olarak görüyor-
du, on sekizinci yüzy›lda tersi söz konusu olmaya bafllad› gibi (Ç›rak-
man, 2002), bilginin fantazmatik üretimiyle ve bunun arkeolojisiyle hiç
iliflkisi olmayan, çok özge bir metodolojisi bulunmayan bir tarihçilik ya-
p›lmaktad›r. On alt›nc› yüzy›l›n baz› Avrupal› diplomatlar›, soylular›,
seyyahlar› veya baz› siyasi seçkinleri, Osmanl›’ya öykünseler bile s›radan
Avrupal›n›n imgelemi, zihni ve bilinci barbar, vahfli Türk imgesiyle do-
ludur. Çünkü on alt›nc› yüzy›ldan önce oluflan fantazmatik “kolektif bi-
linç”, nesilden nesile aktar›lm›flt›r. Bu arketipsel niteliktedir. S›radan kit-
leler z›t ön yarg›lar›n oluflturdu¤u çeliflkilerden muzdarip de¤illerdir. 

Bak iflte Avrupa’n›n kendini üstün görmedi¤i bir dönem de varm›fl gibi
bir iddiada bulunarak Said’i elefltirmek, Said’in kuramsal derinli¤ine ol-
dukça uzak bir ç›k›flt›r. On alt›nc› ve on yedinci yüzy›l Avrupal› yazar-
lar›, “Bir yandan bize Osmanl›lar›n ihtiflam›ndan, kuvvetinden, birlik
ve beraberli¤inden, devlet düzeninin etkinli¤inden, dinî hoflgörüden,
tebaan›n ve askerlerin sadakatinden bahsederken di¤er yandan Osman-
l›lar›n barbar, zalim, imans›z ve tiran oldu¤undan söz ederler.” (Ç›rak-
man, 2002: 189) diyerek Said’in olumlu yaklafl›mlar› göremeyecek ka-
dar “fikri sabit” imgelem içinde oldu¤u, onun bu ço¤ulluk ve çeflitlili-
¤i aç›klayamad›¤› iddia edilmifltir (Ç›rakman, 2002: 189). Bu anlat›da
flu söylenmek isteniyor: asl›nda birbirine z›t imgelemler birarada var
oluyordu, Said ise bunlardan ifline geleni seçmifltir. Gadamer’e refe-
ransla deniyor ki olumlu ön yarg›lar ve kör ön yarg›lar vard›r, Said kör
ön yarg›larla ilgilenmifltir (Ç›rakman, 2002: 189) Do¤ru de¤il çünkü
bu z›t ön yarg›lar eflit veya denk geçerlilikler biçiminde var olmuyordu,
sadece yeterince olgunlaflmam›fl ham birer imgelemdiler. On sekizinci
yüzy›lda bu yarg›lar›n negatif yönde de¤iflmesi de hangi ön yarg›n›n ol-
gunlaflt›¤›n›n veya serpildi¤inin göstergesidir. On alt›nc› yüzy›l Avru-
pa’s›nda Avrupal›lar›n Osmanl›lardan daha etkin olduklar› yönünde bir
tart›flma yap›lmaz (Ç›rakman, 2002: 190) diyerek Said’i elefltirmek zor-
dur, zira tersini iddia etmek zaten Avrupal›lar için de epistemolojik im-
kâns›zl›klar dâhilindedir (temporal olsa da). On alt›nc› yüzy›lda Avru-
pa’da Osmanl›’ya iliflkin olumlu görüfller, betimleyici, geçici, konjonk-
türel, temporal nitelikte oldu¤u gibi “‹ltifat marifete tabidir.” denkle-
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minde veya “malumu ilam” formülünde yerini bulan yine tasvire düfl-
kün görüfllerdir, hâlbuki bir arada var oldu¤u söylenen o di¤er z›t gö-
rüfller betimleyici de¤il yarg›lay›c›, konjonktürel ve dönemsel de¤il ka-
l›c›, de¤erden yoksun de¤il yo¤un normatif, derin fantazmik kurgular-
d›r. ‹flte Said de do¤al olarak hep kal›c› olan izlere bakacakt›r, kum üs-
tüne yaz›lan yaz›lara de¤il. O dönemde olumlu ön yarg›lar›n ard›nda
veya onlar›n zihinsel arka plan›nda, k›smen, Katolik bask›s› alt›nda ezi-
len Protestanlara Osmanl›’n›n sundu¤u çeflitli biçimlerdeki yard›mlar
da yatar. Bu görüfle bir itiraz “Luther on alt›nc› yüzy›lda Türklere ilifl-
kin ne feci fleyler karalam›flt›.” diyerek yap›labilir (en az›ndan dönemin
bask›n ön yarg›s›n›n ne oldu¤u hakk›nda bize fikir verebilir. Katolik
Roma ise Türklerden zaten hiç haz etmiyordu). Yine de Luther’in
Türkler hakk›nda söyledikleri, onun Katoliklere karfl› gelifltirdi¤i bir
stratejiyle de yak›ndan iliflkilidir. Luther, Katolikler üzerinde Osmanl›
tehditi sürdü¤ü takdirde Katoliklerin kendileriyle u¤raflacak çok f›rsat-
lar› olmayaca¤›n› düflünüyordu. Katoliklerin dikkatlerinin Protestanla-
ra de¤il Osmanl›’ya çevrilmesinin, Protestanl›¤›n yay›lmas›n› kolaylafl-
t›raca¤›n›n fark›ndayd›. Hatta bu yüzden Katoliklerle Osmanl› aras›nda
bar›fl imzalanmas›n› istememifltir, çünkü bar›fl hâlinde Katoliklerin
tüm enerjilerini kendisine yönelteceklerini biliyordu. Nitekim Habs-
burglar Osmanl›larla bir senelik ateflkes yapar yapmaz do¤rudan Pro-
testanlar›n üzerine yürümüfllerdir.3

K›saca tekrarlamak gerekirse on alt›nc› yüzy›lda Osmanl›’ya iliflkin geli-
flen olumlu ön yarg›lar denen fley büyük oranda konjonktüreldir, sathi
ve epifenomenaldir. Küçük oranda nedir diye sorarsak iki z›t imgelemin
sorunsuz biçimde yaflayabildi¤ine ve eflit derecede etkin oldu¤una inan-
man›n istekli düflünme oldu¤unu söyleyebiliriz. Edward Said zay›f de¤il
hâkim imgelemlere bakm›flt›r, kör yarg›lara de¤il hegemonik olan söy-
lemsel prati¤e bakm›flt›r. Oryantalist yazarlar›n, kolonyalizm dönemin-
de, geçmifl dönemlerden hangi ön yarg›y› seçip baflat duruma ç›kard›¤›-
na bakm›flt›r. Bu durumda seçicilik yapan Said de¤il oryantalistlerdir,
dolay›s›yla monolitizm oryantalistlerin tercihidir. Yine de Ç›rakman’›n
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makalesinin, Said’e yöneltilen elefltiriler aras›nda kalite ve insaf bak›-
m›ndan ayr›cal›kl› ve iki kurgu aras›nda uzlaflma temin etmeye çal›flan
bir yeri oldu¤unu belirtmek ve hakk›n› teslim etmek gerekiyor.

Do¤u her zaman büyük ötekidir. Bat›’n›n paradoksal jouissance›d›r,
onun gerçekli¤ini temellendirmesine yard›m eder. Toplumlar›n kolektif
bilinci veya kolektif vicdan› keyfî biçimde dönemsel parantezlere ya da
para-(n)-tezsel dönemlere al›namaz. Dönemler c›mb›zlanamaz. Zay›f re-
torikler güçlüymüfl gibi gösterilemez, hâkimmifl gibi hiç gösterilemez.
Uçucu bulgular› spota tafl›man›n faydas› yoktur. Bugün Türkiye’de ya-
flayan çok s›radan bir e¤itimli Anquetil-Duperrron’u pek duymam›flt›r
ama belki lise son ö¤rencileri bile Montesquieu ismine bir yerden kulak
aflinal›¤› tafl›r. Gramsci’nin hegemonyas› en basitinden budur. S›radan
ve seçkin aras›ndaki diyalektikten kastetti¤im de budur. Kitleler, e¤itim
yoluyla etki alt›na al›n›r ve bu s›radan e¤itimde hegemonik durumdaki
imgelemin iletilmesi esast›r. Gramsci, kültürel ve entelektüel faaliyetle-
rin siyasi ve ekonomik de¤iflimlerin ifllevleri gibi okunamayaca¤›n› da-
ha genifl bir hâkimiyet alan›n› içerdiklerini göstermifltir. Gene çokça bi-
linen bir baflka isim Voltaire’dir. Ön yarg›lar›n çeflitlili¤ini göstermek
için Montesquieu’nün karfl›s›na panzehir olarak Voltaire konulmufl (Ç›-
rakman, 2002: 196). Bu bir flaka m› acaba diye gözlerim aç›k kald›. Vol-
taire, yani 1741’de yazd›¤› Mahomet adl› befl bölümlük oyunla büyük bir
nüfusun peygamberini h›rsl› kalpsiz bir fanatik biçiminde gösteren Vol-
taire (ayn› gösterim Dante’de de varsa ayn›s› Renan’da, çok sonra Nai-
pul’da, Rüfldi’de varsa Danimarka karikatürlerinde varsa niye sürekli de-
¤il ama kesintili, fas›lal› etkileflimlerden bahsetmeyelim). David Ham-
merback (2003) kendi tabiriyle bu oyunun “oryantalist nakarat›” nas›l
güçlendirdi¤ini baflar›yla göstermifltir. Olumsuz ön yarg› örne¤inin bir
temsilcisi olarak gösterilen Montesquieu’ye, Voltaire’in kiflisel rekabeti
nedeniyle yöneltti¤i bir elefltiri al›nt›lanarak ön yarg›lar›n ne kadar da
çok renkli oldu¤u gösterilmek istense de (Ç›rakman, 2002: 196), Vol-
taire, Montesquieu’nün Do¤u’yu hayal etti¤i en fantazmatik eseri olan,
‹ran Mektuplar› için: “Acaba” diyordu “Dünyada ‹ran Mektuplar›’ndan
daha kuvvetli fley var m›d›r” Acaba hükûmeti ve dini daha çok önemle
ele alan daha mükemmel bir eser yaz›lm›fl m›d›r?”4
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Olumlu ön yarg›lar anlat›s›nda var olan sadece geçici bir maddi gerçek-

liktir. “Salt maddi gerçeklerle oluflturulan bir bilgi alan› ise kendi bafl›-

na de¤iflime yol açamaz.” (Eisenstein, & Petri, 1998: 48). Avrupa eko-

nomik yönden güçlendi¤i ve de ayd›nland›¤› için mi kendini üstün gör-

meye bafllam›flt›r? Elbette hay›r. On sekizinci ve on dokuzuncu yüzy›la

ait maddi gerçekliklerin nas›l ve hangi flartlar alt›nda anlam kazand›kla-

r›n› veya anlam kategorisinin onlar› nas›l kurgulad›¤›n› bilmek zorun-

day›z. Materyal gerçekler, ancak ve ancak, belirgin bir fantazmatik çer-

çeve içinde anlam kazan›rlar ve bu düflünce tarz› Hegel’e aittir (Eisens-

tein, & Petri, 1998: 48). Dünyay› tutarl› biçimde alg›laman›n yoludur

bu “ide”. Fantezi kavram›, yazd›¤›m metin içinde bu genifl ve derin an-

lam›yla alg›lanmal›d›r. Fantezi kavram›n› psikoloji ekolünün elinden

kurtarmal›y›z. Fantezi tam da bu Hegelyen “‹de” dir. E¤er bu ideyi red-

detmek istiyorsan›z sadece Hegel ve Spinozay› de¤il onlara ve daha bir

ço¤una ve Rönesansa kaynakl›k eden Platonizmi ve neoplatonizmi yok

sayman›z gerekiyor. Bu imkâns›zd›r. E¤er Said’in kitab›ndan bir tutarl›-

l›k izlenimi ç›kart›l›yorsa bu Said’in mahareti filan de¤ildir. Antik Yu-

nan’›n platonistleri, Roma’da Do¤u felsefeleri hakk›nda ne düflünüyor-

lard› diye biraz araflt›rsan›z “Do¤u bilgelerinde bizim söyleyemeyece¤i-

miz hiçbirfley yoktur.” diye düflünen gururla dolu bir antikite özgüve-

niyle karfl›lafl›rs›n›z (Armstrong, 1936: 23). Bat›’daki sürekliliklere de¤i-

nen “felsefe tarihçilerine” de tutarc› ve monolitist mi diyece¤iz? Arthur

Hillary Armstrong (1909-1997) hâlen daha neoplatonizmin kurucusu

Plotinus hakk›nda en büyük otoritelerden biri kabul edilmektedir ve Sa-

id’in yaklafl›mlar›n› destekleyebilece¤imiz görüflleri vard›r. Said’in tar-

t›flmas›n›n özü Bat›’n›n kendini üstün gördü¤ünü ispatlamak olmam›fl-

t›r!!! Said Bat›’n›n kendini di¤er kültürlerden üstün gördü¤ünü söyler-

ken bir epistemolojist tavr›ndad›r, ontolojist de¤il. Tam bir gerçekçidir,

özcü de¤il. Bunu, bir bilgi kuram› olan realizm ba¤lam›nda söylüyorum.

Realizm görünen yap›lar›n alt›nda kalan ama onlar› belirleyen bir alan›n

kavramlaflt›r›lmas›d›r. ‹flte “oryantalizm” tabiri Said için sadece bir di-

siplinin ismi de¤il tamamen kendisine özgü bir kavramlaflt›rmad›r. Or-
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yantalizmi belirleyici gücü olan bir kavramlaflt›rma olarak kullan›r.

Kendisinden önce var olan bir tabiri al›p s›kça bahsetti¤i bir iktidar›n

temsil biçimine dönüfltürmüfltür. Elefltirmenler bu iki anlam› s›kl›kla

birbirine kar›flt›r›rlar. Said’de tarihsel ba¤lam olmad›¤› iddias› büyük

z›rvad›r. Said’in ontolojist pozisyonu sadece Foucault’dan devflirilmifl-

tir, bofl yap›salc›l›¤a karfl› edimcilik ontolojisini benimser, özcülü¤e kar-

fl›d›r. Özcülü¤ün oryantalistlerin birço¤unda oldu¤unu düflünür. Said’in

araflt›rma nesnesinin özelliklerinin Said’in özelli¤iymifl gibi gösterilme-

si s›kça yap›lan bir hatad›r. ‹kincisi, Frans›z hümanistlerinden gelen

“dünyevilik” fikrini veya ontolojisini önemser (Said, 2000: 52). Said’in

amac› basitçe Aeschylus’un Farsl›lar›ndan Kissinger’›n hitaplar›na kadar

Bat›’n›n Do¤u üzerine tutarl› bir düflünce gelifltirdi¤ini iddia etmek de-

¤ildir. Said’in amac› Avrupal› olmayanlar›n Bat›’da nas›l kötülendi¤ine

dair bir dil gelifltirmek de de¤ildir. Bu onun üstüne yap›flt›r›lm›fl bir yaf-

tad›r. Onun amac› kültürün nas›l çal›flt›¤›na dair genel geçer düflünceyi,

yani kültürün siyasi olan› yans›tt›¤› düflüncesini tersine çevirmek, kül-

türün tam olarak siyaseti üretti¤ini göstermektir. Gramsci’ye benzer bi-

çimde hâkim entelektüelizmin materyal de¤iflimlerin basit bir ifllevi ol-

mad›¤›n› tam da hâkimiyet iliflkilerine içkin oldu¤unu gösterir. 

Said için önemli olan varoluflunu sürdüren tözlerdir, süreklili¤ini “hâlen

daha” koruyan kal›c› ön yarg›lard›r. S›v›flan, s›v›laflan sonra da buharla-

flan ön yarg›lar de¤il. Sadece tozlu raflarda kalanlar hiç de¤il. Bunlar toz-

lu raflardan indirilse bile hiçbir zaman par›ldayan ön yarg›lar olamam›fl-

lard›r. Par›ldasalard› son üç yüz y›ld›r herfley çok farkl› geliflebilirdi.

‹ki z›t ön yarg› centilmenlik antlaflmas› yapmad›ysa on alt›nc› yüzy›lda

Avrupa’n›n kendisini üstün görmedi¤ini ispata çal›flmak neyi göstere-

cektir? On alt›nc› yüzy›ldan önceye gidip Bat›’n›n gene kendini üstün

gördü¤ü bir dönem mi bulmak gerekiyor bu iddiaya cevap vermek için.

Böyle yavan bir tart›flma içinde olmam›flt›r Said. Zaman, dördüncü bo-

yut olarak durup durup akan bir nehir de¤ildir. On alt›nc› yüzy›l için ne

kendisinden öncesi yokmufl gibi yapabilirsiniz ne de kendisinden son-
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ras› olmam›fl gibi yapabilirsiniz. Tersinden düflünelim. Her ne kadar

önemli bir retorik olsa da Endülüs Emevisi olan Araplar ‹spanya’dayken

Bat›’y› nesnelefltiren veya afla¤›layan bir kibir içinde de¤illerdi demek bu

tart›flmada neyi çözecektir? Veya flöyle bir döngü mü hayal edelim: üs-

tün görülen dönemler, üstün görülmeyen dönemler, tekrar üstün görü-

len dönemler, tekrar üstün görülmeyen dönemler. Bu kronolojik yüzey-

selciliktir, kronolojik döngüselcilik bile de¤ildir belki de kronolojik yü-

zeysel döngüselciliktir ve merkezinde Bat› vard›r, etnosentrik, meta-

egosentrik bir görüfltür. 

Baflka bir düzeyde flu da söylenebilir: on alt›nc› yüzy›lda veya baflka bir

dönemde, Said’in kulland›¤› anlam›yla oryantalist söylemin tersine ge-

liflen damarlar varsa bile bunlar c›l›z ve en ufak bir müdahalede kopan

damarlard›r, atan damarlard›r. Hiçbir zaman Bat›’da gidilen ana arter-

ler de¤ildir. Sadece zay›f dikifllerdir ve bunlardan atmam›fl tek dikifl

gösteremezsiniz. Buna zay›f ve uçucu imgelemler ile hegemonik imge-

lemler diyoruz. 

Evet, oryantalizm baz› bireysel ve küçük maksatlar hariç tutulursa bas-

k›n söylemsel bir pratiktir; k›r›lgan ve uçucu bir pozitif imgelemin d›fl›n-

da tahakküm iliflkilerinden ba¤›ms›z düflünülemez. Said’in yönteminde

anlafl›lmas› zor bir taraf yoktur. Kimse Derridac› terimlerle oryantalizmi

veya flarkiyatç› metinleri özgürlefltirmek ve karar verilemez nesneler (un-

decidables) gibi okumak fantezisine düflmesin.5 Derrida bile kendi kura-

m›n›n gücünü inkâr etmeden, metinlerdeki edimsel sahnenin aç›kl›¤›n›

tercih etmenin metinsel önermenin etkin gücünü ihmal etmek anlam›na

geldi¤ini yal›n kat belirtmifltir (Derrida’dan aktaran Said, 2000: 230).
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Do¤u’nun üretildi¤i tezi, Do¤u’nun farkl›l›¤a sahip olmad›¤›n› söylemek

için iddia edilmiyor... Bu üretimin hem muhayyel hem siyasi hem popü-

ler hem antropolojik hem sanatsal hem edebî hem de etnosentrik oldu-

¤u belirtiliyor ve bu mekanik üretimin son dönemde sömürgecili¤in ve

sonras›n›n ifllerini gayet kolaylaflt›rd›¤› söyleniyor. Bunu kabullenmek

niye bu kadar zor gelir? (Kömeço¤lu, 2002: 40-45). Bilginin süreklili¤in-

de ve iletilmesinde en önemli fley, özne üzerinde kal›c› izler b›rakmas›

bazen de yaralar açmas›d›r ve bu Foucaultyen yaklafl›m› benimsedi¤imiz-

de “Genifl kültür sahas›nda yal›t›lm›fl bir vaha olarak... kendi kendini e¤-

lendiren zarars›z hümanist retorik ortadan kalkar. Art›k edebî metinlerin

de di¤er tüm metinlerin de tarihî ve siyasi alanda [san›ld›¤›ndan] daha

etkin olduklar›n› düflünerek okuyup yazmaya bafllar›z.” (Said, 2000:

242) Bunu kabulün zorlu¤u, Do¤u sahnesinde Do¤u’ya yabanc›laflmak-

tan gelir, Do¤u’da yabanc› olmaktan gelir ya da Do¤u’ya yabanc› olmak-

tan gelir, yerli olamamaktan gelir. Bu yabanc›laflmadan kurtulmak ve ku-

caklaflabilecek bir metafizik bulmak gerekmiyor muydu?

Foucault üzerinden veya yukar›daki gibi baflka yollarla Said’e yap›lan
elefltirileri uzun uzad›ya referanslamak art›k çok geçerli veya gerekli de-
¤ildir çünkü söylemseldir, yayg›nd›r ve kendini tekrar etmektedir, diz-
geseldir, ard›fl›kt›r. Demek istiyorum ki günümüzde Said’i elefltirmenin
bir söylemi oluflmufltur ve bu söylemsel prati¤in dayan›lmaz hafifli¤ini
sezmemek mümkün de¤ildir. Said’e yöneltilen elefltirilerin birço¤u as-
l›nda kendi oryantalizm tan›m›nda oldu¤u gibi aç›k veya kapal› bir ya-
zar ve yap›t al›nt›lama serisidir (Said, 1995: 32). 

Ayr›ca Said’i elefltirirken flöyle bir metodolojik hata s›kça yap›l›r. Sanki
Said kitab›nda, dünyada Do¤u üzerine ne söylendiyse içermek zorun-
daym›fl gibi ona imkâns›z bir rol biçilir ve sonra da bu topyekûn imkân-
s›z rol kriter kabul edilip elefltiriler bu hassas teraziye göre yap›l›r.Yani
“flu yok, bu yok, fluna de¤inmemifl, buna de¤inmemifl, flunu çok önem-
semifl ama bunu az önemsemifl, böyle de olmaz ki” vb. Asl›nda bu me-
todolojik hata elefltirmenlerin kendi rakibini yüceltmeleri d›fl›nda hiçbir
anlam tafl›maz. Çünkü bu yöntemin ça¤r›fl›m› Said’in hepsini içerebile-
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ce¤i anlam›n› da tafl›r veya her nedense içermek zorunda oldu¤u anla-
m›n› tafl›r. Adamca¤›z sanki kutsal bir dogma yazm›flt›r ve heretikler de
dogmay› y›kmak istemektedirler. Hiç kimse salt yokluk teziyle elefltiri-
lemez, zira kimse vahyediyor de¤ildir. Elefltiri ancak olgular›n yanl›fll›-
¤› ve elefltirilenin a priori olarak kurdu¤u söylemin bir iç tutarl›l›¤a sa-
hip olup olmad›¤› yönünde yap›l›r. Said ise her zaman ilksel hipotezle-
rini kurmufltur, sonra da bunlar› desteklemifltir. Neyin niçin iddia edil-
di¤i Said’de çok nettir. Bahsetti¤im elefltirme yöntemindeki sakat yakla-
fl›m› benimseyenlerin en kaba saba örne¤i, bir yaz›s›na “Said ve Saidci-
ler ve Üçüncü Dünya Entelektüel Terörizmi” gibi bir bafll›k atmaktan
gocunmam›fl olan ve derdi Araplar›n as›l Osmanl›lar taraf›ndan sömü-
rüldü¤ü fikrini, yaz›s›n›n bir yerlerine serpifltirmek olan Hindistan do-
¤umlu ve takma isim kullanan Ibn Warraq’t›r (2003). Said’i benimse-
yenleri Bat› karfl›t› görecek kadar s›¤ bir yoruma s›¤›nan, onlar›n fikir-
lerini üçüncü dünya entelektüel terorizmi diye kategorize eden, sapt›-
ran ve üçüncü dünya gibi bir tan›m›n bile iktidar iliflkilerinden ç›kt›¤›-
n›n ay›rd›na varamayan Ibn Warraq, on dokuzuncu yüzy›ldaki özellik-
leriyle yani ulus devletin yükselece¤i bir dönemde, kolonyalizmin san-
ki modern bir fenomen olarak geliflti¤ini bilmiyormufl gibi davranarak
vahim bir anakronizm yap›p önce Araplar›n ‹spanyollar› daha sonra da
Osmanl›lar›n Yunanl›lar› ve Araplar› sömürgelefltirdi¤ini filan ima edip
[denetim, hâkimiyet, sömürge gibi kelimeleri ustaca yerlefltirip hepsin-
den ayn› anlam› ç›kartan totolojik bir dil gelifltirerek] bugün neden ‹s-
panyollar›n veya Yunanl›lar›n kendilerini Said ve destekçileri kadar kur-
ban edilmifllik içinde görmediklerini soruyor. Bu saçma obskurantizmi
açmaya bile de¤er görmüyorum. Ibn Warraq, Orta Do¤u üzerine konu-
flurken dönemlerin ne kadar sürdü¤ü üzerine gene anakronik karfl›lafl-
t›rmalar yaparak Irak sadece on befl y›l, M›s›r sadece altm›fl yedi y›l, Su-
riye sadece yirmi bir y›l Bat›’n›n denetimi alt›nda kald› diyor (Ibn War-
raq, 2003: 10). Komik de¤il mi, yani Bat›l› olmayanlar buralar› güya
yüzlerce y›l sömürmüfl, zavall› Bat› ise skorunu yetmifl y›la bile ç›kara-
mam›fl. Warraq için en zavall› Fransa duruyor, zira varl›¤›n› dört y›l bi-
le koruyamam›fl. Burada tarih afl›r› konuflan Said de¤il Ibn Warraq’t›r”
Üstelik yaz›s›n›n ayn› bölümünde Said’e karfl› tarihsel tezlerini gelifltirir-
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ken ‹stanbul’u kastederek “Roma’y› gölgede b›rakan görkemli Hristiyan
baflkenti Bizans hâlâ Müslümanlar’›n elinde” gibi bir inci de döktürmüfl.
Kendisiyle yap›lan bir röportajda, 11 Eylül hakk›nda ne düflündü¤ü so-
ruldu¤u zaman (‹bn Warraq, 2001) meflhur oryantalist Maxime Rodin-
son’›n “fiiddet varoluflsal biçimde ‹slam’d›r.” dedi¤ini vurgulayan Ibn
Warraq’a göre herhâlde oryantalizm gibi bir iktidar temsilinin yafland›-
¤›n› göstermek için Türklerin ‹stanbul’dan ç›kar›lm›fl olmas› gerekecek.
Yaz›s›nda öyle alt bafll›klar var ki Araplar›n kendilerini kurban gibi gör-
mekten, kendilerine ac›maktan adeta hoflland›klar› ima ediliyor ve Sa-
id’in Arapl›¤› filan vurgulan›yor. Said’i elefltirmek herhâlde ancak bu ka-
dar baya¤›laflabilirdi. 

Said’in realist üslubu elbette yumuflak de¤ildir ama ne zamandan beri
sosyal bilim dili böyle bir üsluba bir karfl›l›k vereceksek daha ajitatif,
alayc› ve irrasyonel olmal›y›z fleklinde bir ilke gelifltirmifltir. Böyle bir ir-
rasyonelite sosyal bilimlerde yoksa Said’e yöneltilen sald›r›lar›n ço¤u-
nun ideolojik oldu¤u söylenebilir. 

‹rrasyonalite elbette sanatta ve edebiyatta vard›r ve fantezi kuran fante-
zi kurdu¤una iliflkin mükemmel bir fark›ndal›k içinde de¤ildir, niye ol-
sun ki, o zaman zaten fantezi cazibesini yitirir, bu fantezinin do¤as›nda
vard›r hele de sanatç› ve romanc›n›n biraz da fantezilerinin esiri oldu¤u
düflünülürse flunu da kabul etmeli de¤il miyiz: fantezi kurulan›n söyle-
diklerine kulak vererek bu duygu ve düflüncelerin fantezi oldu¤unun
ay›rd›na var›labilir. Sadece bu bile Said’i ciddiye almaya yetmektedir. 

Fantezilefltirilene kulak vermek veya ötekine kulak vermek demek çok
kültürcü bir duyarl›l›k demek de¤ildir. Veya ille de evrenselcilik karfl›t›
bir tez de¤ildir. Christian Geulen’in etkin yorumlar›yla da desteklendi-
¤i gibi Slavoj Zizek postmodernin veya çok kültürcülü¤ün Bat› evren-
selcili¤inin postkolonyal dönemde ald›¤› bir biçim oldu¤unu ileri sürer
(Zizek’ten aktaran Geulen, 2006: 54-55). Dolay›s›yla yeni kültürel göre-
celilik ile evrenselcilik çeliflkili de¤ildir ayn› madalyonun iki yüzü gibi-
dirler (Geulen, 2006: 55). Karfl›l›kl› olarak farkl› olma niteli¤i nedeniy-
le taraflar›n eflitli¤e ulaflmalar› mümkün de¤ildir. O benim için farkl›.
Ben de onun için farkl›y›m ve farkl›l›kta eflitlendik. Bu imkâns›zd›r.
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Kültürel farkl›l›¤› bir siyasi uzlaflma konusu hâline getiren bizzat farkl›-
l›¤›n eflitsiz do¤as›d›r. Dolay›s›yla evrensel ile tikel aras›ndaki eflitsiz
iliflki eflitlik veya denk geçerlilik kavramlar›yla afl›lamaz. Demek ki kim-
lik siyaseti veya kültür siyaseti veya genel anlamda siyasetin ç›k›fl nok-
tas› ne evrenselciliktir ne de çok kültürcülüktür ama tahammülsüzlük-
tür. Christian Geulen için Charles Taylor ve Habermas aras›ndaki mefl-
hur çat›flma san›ld›¤› kadar netameli veya problemli de¤ildir. Her iki po-
zisyon da kültürler aras› eflitlik idealinden yola ç›kar (Geulen, 2006:
55). Bugün yeni siyasi uzlaflma kültürler aras› asimetrinin fark›ndal›¤›
üzerine kurulmal›d›r. Yani “Gel bana benze.” siyasetini reddetmek ka-
dar “Oldu¤un gibi oldu¤un flekilde yaflama özgürlü¤ünün tad›n› ç›kar
ama çok yak›n›ma girme, hatta hiç yak›n›ma girme.” siyasetini de red-
detmeliyiz. Üçüncü alanlara inanmal›y›z. Üçüncü alanlar› eflit ve meflru
geçerlilikler konumuna tafl›mal›y›z. Zizek “Hoflgörünün Nesi Yanl›fl”
bafll›kl› bir makalesinde, farkl› kültürlere yönelik hoflgörünün s›n›rlar›-
n› sorgular (Zizek, 2001). Yine de Boskovic’in de belirtti¤i gibi Zizek’in
tezinin belki niyeti d›fl›nda, Bat›’dan farkl› kültürlerle iliflki kurman›n
reddine kadar gidebilece¤ini de hat›rlamal›y›z. Zira kognitif görecelilik,
ille de ahlaki görecelilik sonucunu üretmez (Boskovic, 2005: 98).

Said’in kulland›¤› bir tabir olarak oryantalizm iktidar iliflkilerine iliflkin
bir temsil biçimidir. Bat›l› uzmanlar›n yapt›¤› çal›flmalar demek de¤ildir.
Oryantalizm sadece flarkiyatç› metinler de¤ildir, ama onlar› içerir. ‹flte
bu toplam temsil baflar›l› olamam›flt›r. Zira bat›l› olmayanlar› tan›makta
ve tan›tmakta baflar›s›zd›r. Y›ld›r›m’a göre (2002: 67) oryantalizmin ifa
etmesi gereken en önemli misyon Bat› d›fl› medeniyetleri Hristiyan Ba-
t›’ya son dönemde de seküler Bat›’ya tan›tmak olmal›yd›. Oryantalizm
farkl› medeniyetler aras›nda samimi bir diyalog temin edebilseydi onu
baflar›l› sayabilirdik ve insanl›k da oryantalizmin ilmî çal›flmalar›ndan
istifade ederdi. Böyle olsayd› bütün insanl›k diyalog, uzlaflma ve anlay›fl
atmosferinden yararlanabilirdi. Bu gerçekleflemedi¤ine göre ç›k›fl nokta-
s›nda ve amaçta yanl›fll›k vard›r. Oryantalizm, baz› bireysel ve küçük
maksatlarda baflar›l› olsa da en önemli ifllevini yapma konusunda bafla-
r›s›z olmufltur. Bu iddiay› daha özel alanda desteklemek istiyorsak disip-
liner oryantalizmin en yo¤un çal›flt›¤› alanda, ‹slam teolojisi alan›nda
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üretilen bilgi ve temsilin çarp›kl›¤›na bakmak gerekir ki bu konu çok et-
kileyici olmakla birlikte sosyal bilimsel bir tart›flma gibi görülmeyip ge-
çifltirilmektedir. Hâlbuki oryantalizmin di¤er tüm alanlardan daha etkin
biçimde çal›flt›¤› tek bir alan vard›r o da ‹slam teolojisidir.

Endülüs’ün yak›l›p y›k›lmas›ndan sonra oryantalist diyebilece¤imiz tu-
tumun ‹slam’a iliflkin üretti¤i bilgi arketipsel niteliktedir. ‹flte 11 Eylül
ile kolektif bilinç alt›ndaki baz› arketipler bir kolektif travma yoluyla
yüzeye yani Bat› kamuoyunun kolektif bilincine ç›kart›lm›flt›r. Evet Ba-
t›’n›n ‹slam korkusu arketipsel niteliktedir. 11 Eylülle Bat›’n›n jouissan-
ce› olan Orta Do¤u, Bat›’n›n korku dolu arketipiyle yan yana gelmifltir.
Bu arketipsel form, yine baflka bir arketipsel form olan bir “kulenin y›-
k›lma sahnesi’yle birleflerek yüzeye ç›km›flt›r. Yani oryantalist arketipsel
formun içeri¤i 11 Eylülle doldurulmufltur. Unutmayal›m ki Jung’a göre
arketip bofl bir formdur, Kantian a prioriler gibidir ama toplumlar›n tin-
sel libidinal enerjisiyle geliflir, form de¤iflmez fakat farkl› tarihsel dö-
nemlerde farkl› içeriklerle doldurulur. Ve korkuyla nefret genellikle be-
raber ilerler. Evet “korku ve nefret” uzak ve yak›n geçmifllere do¤ru
“retroaktif biçimde programlanabilir” (Boskovic, 2005: 98) kurgulana-
bilir/ayarlanabilir. Arketipin eksikleri gedikleri doldurulabilir. Jouissan-
ce her zaman haz ilkesinin ötesindedir, eksiklerin giderilmesi fantezisi-
ni kurarak kendini gerçekli¤in içinde infla eder. 

Türkiye’nin AB’ye üyeli¤inde Avrupa’da, özellikle Frans›z, kamuoyun-
da yarat›lan meta-endifle bunun s›radan bir örne¤idir. Korku ve nefre-
tin retroaktif biçimde programlanmas›n›n daha fliddetli bir örne¤i Bos-
kovic’e göre eski Yugoslavya’daki savafllard›r. Gazeteciler, diplomatlar
ve de¤iflik iyi niyet temsilcileri etrafta dolafl›p insanlara “Komflular›n›z-
dan asl›nda hep nefret etti¤iniz do¤ru de¤il mi?” diye sormad›lar m›?
(Boskovic, 2005: 98) Ve böylelikle kendi çat›flma ve uzlaflma fantezile-
rini yans›tmad›lar m›? fiafl›rt›c› olmayan bir biçimde halk›n onlar›n fan-
tezilerini mükemmelen yaflamalar›na imkân tan›d›¤› düflünülmedi mi,
“evet onlar komflular›ndan hep nefret ediyorlard›” (Boskovic, 2005:
98). Benzer biçimde iyi ve kötünün, iyi ve fleytani olan›n mükemmelen
ayr›flaca¤› bir dünyada fleytanlar›n varl›¤› bir zorunluluktur. Yak›n za-
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manda etnik gruplara ya da milletlere yönelik genifl çapl› bir fliddete fla-
hit olduk. Bosna Hersekte 200.000, Ruanda’da 800.000, Kongo’da en
az iki milyon ölü. Irak’ta yüz binlerce ölü. Öteki engel olarak görülün-
ce yani iyi yaflama bir engel, geliflmeye, kültüre, ilerlemeye, hatta me-
deniyete bir engel olarak görülünce rasyonel seçim onlardan kurtul-
mak olarak ortaya ç›k›yor (Boskovic, 2005: 98). 

Irak’ta da Boskovic’in betimledi¤i süreç ayn›yla yaflan›yor. fiu soru so-
rulmuyor mu? Asl›nda fiiilerle Sünnilerin geçmiflten beri hep birbirle-
rinden nefret ettikleri do¤ru de¤il mi? Bu durumda birileri gene kendi
çat›flma ve uzlaflma fantezilerini yans›tm›yor mu? Ve halk onlar›n fante-
zilerini mükemmelen yaflamalar›na izin veriyor. Ötekilerin insanl›¤›
sorgulanmaya baflland›¤› zaman onlar›n yaflamlar› harcanabilir. 11 Ey-
lülden sonra Irak’›n Bush taraf›ndan evil olarak yans›t›ld›¤›n› da hat›rla-
makta fayda var. Bu tür bir ak›lc›l›k ahlaki meflruiyet de ar›yor elbette.
Yok etmek veya harcamak bizim için ahlaki yönden iyi çünkü bu emni-
yet ve güvenli¤i sa¤layacak, yüz binlerce ölüye ra¤men. Irak’ta her gün
elli altm›fl kiflinin ölüm haberleriyle karfl›lafl›nca insanlar bak gördün
mü yine Sünnilerle fiiiler çat›fl›yor demiyorlar m›? Plan mükemmelen ifl-
liyor. Çat›flma fantezisi arzusuna ulafl›yor.

Niye “fantezi” terimini materyalist hedefleri olan siyasi bir angajman›
de¤erlendirirken -ki burada oryantalist edebiyat üzerinde durmuyor-
sam- s›kl›kla kullan›yorum? Çünkü daha önce de vurguland›¤› gibi ken-
di bafl›na materyal gerçeklerin bilgisi asla eylemi veya de¤iflimi yarat-
maz, ancak bir fantezi dâhilinde materyal gerçekler anlam elde ederler.
Hegelyen “ide” biçimindeki fantezi on sekizinci yüzy›ldan beri baz› Ba-
t›l› araflt›rmac›lar›n isteklerini koruma alt›na al›r, kendi kimliklerini de-
vam ettirir. Fantezi bir araflt›rmac›n›n ya da bir kültürün zihninde her
zaman için yol ve yön gösteren bir yap› içinde ifllemek üzere saat gibi
kurulmufltur. Fanteziyi bu konumundan kopar›rsak onun en önemli ye-
te¤ini, öteki hakk›nda tutarl› anlamlar üretme yetene¤ini ortadan kal-
d›rm›fl oluruz (Eisenstein, & Petri, 1998: 47-48). oryantalist bir antro-
polog, bir dinler tarihçisi veya bugün bir d›fl politika uzman›, bir diplo-
mat veya gazeteci kendi tikel alan›nda çal›flabilir, ama homojen tek
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ahenk anlamlar üreten bir tikel eylem yarat›yorsa bu, baflka bir gerçek-
lik eylemi de tafl›r. Gerçek eylem sadece onun yapt›¤› ampirik ya da ol-
gusal araflt›rma de¤ildir. Gerçek eylem onun kurdu¤u, infla etti¤i, alg›-
lad›¤› bir dünyay› içerir, araflt›rmay› mümkün k›lan ancak bu fantazma-
tik dünyad›r. Dolay›s›yla Bat›’n›n siyasi ve iktisadi angajmanlar› ancak
fantazmatik bir angajman dâhilinde mümkün olur. Sadece fantazmatik
oluflumlar, Hegelyen ide biçimini alarak araflt›rmac›n›n ontolojik istik-
rar›n› ya da iç tutarl›¤›n› mümkün k›lar. Bu yüzden fantezi basitçe bir
hedefe yönelik olmaktan çok bir var olma biçimidir. Sadece bu var ol-
ma biçiminden sonra siyasi ve ekonomik angajman gelebilir. ‹flte Orta
Do¤u’nun tarihsel çat›flmalar› da fantezisi yap›lm›fl bir anlat›d›r. Bu fan-
tezi asl›nda kaotik ve dönemsel flartlara ba¤›ml› olan hadiselere dizgesel
bir düzen empoze eder (Scott, 2001: 290) Fantezileflmifl bir anlat›n›n se-
naryosu, bu hadiseler dizisini tarihsel de¤iflimin yerine ikame eder. Tek-
rarlar tarihin yerine geçer çünkü anlat› hâlihaz›rda senaryonun içinde
vard›r (Scott, 2001: 290). Sanki eski çat›flmalar›n taraflar› hiç de¤iflme-
mifltir ve geçmiflin replikalar›d›r. Onlar bu anlamda de-politize edilirler.
Çünkü çat›flmay› tarihsellefltirmek, dondurmak, sabitleyerek yaymak
de-politizasyonla efl anlaml›d›r (Scott, 2001: 286). Yap›land›r›lan bu de-
politizasyona göre onlara sadece d›flar›dan demokrasi ve bar›fl götürüle-
bilir. Yani asl›nda çat›flman›n taraflar› birer tarihsel fail olamazlar veya
birer tarihsel edimci statüsüne geçemezler, statik formlara hapsedilirler.
Irak’›n de-politizasyonundan bahsetmek kimilerine absürd görünebilir,
görünmesin zira orada afl›r› siyaset varm›fl gibi alg›lan›rken Kürt, Türk-
men, Sünni ve fiia’ya iliflkin bütün uzak yak›n tarihsel anlat›lar fantaz-
matik bir enerjiyle bölgeyi on y›llarca sürecek bir kaosa sürüklüyor, çe-
kiyor, gelmezse zorla çekifltiriyor. 

Karanl›k Kuyuya At›lan Tarih, Oryantalizmin Despotizmi veya Petrol
Kuyular›na Gömülen, Finans Kapitale Kurban Edilen, Kuyularda 
Topra¤a Verilen Irak’l›lar 

Fantezilefltirilen tarihsel devridaimler veya döngüsellefltirilen fanteziler,
hegemonik olan›n tarihini unutturmak üzere, onu kör kuyulara atmak
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üzere, durmaks›z›n yank›lan›r. Örne¤in, Irak’›n -kolonilefltirme sürecin-
de [kolonilefltirilerek] oluflturulmufl bir devlet oldu¤unu hat›rlayam›yo-
ruz, hat›rlamakta zorlan›yoruz veya iliflkisel a¤lar›n avlay›c›l›¤›n› unu-
tuyoruz. Bu yüzden 1920’lere gidece¤iz fakat önce yak›n zamanda olup
biteni hat›rlayal›m. Bunu bir dolu flekilde hat›rlatabiliriz ama Leyla
‹pekçi bize bu tarihsel hadiseler dizisini öyle güzel s›ralar ki O’nun “Ka-
ranl›k Kuyuya At›lan Tarih” bafll›kl› yaz›s›ndan (‹pekçi, 2007)  hat›rla-
mam›z gereken bir tarihsel zinciri aktarmakla yetinelim ve fantazmatik
biçimde susturulan veya suskunlaflt›r›lan tarihe bir ses, akis, rezonans
kazand›ral›m: 

“Saddam’›n idam›n›n ard›ndan lehte ve aleyhte tutum alanlar›n ço¤u iflgali meflru-
laflt›rd›klar›n› fark edemedi. fiimdi Filistin’de canland›r›lmak istenen iç savafl, Lüb-
nan veya Irak’taki mezhepler savafl› daha ilk iflgal günlerinden beri projelendiril-
miflti. O vakitler “yeterince nefret yok” denilerek önce gereken ‘alan çal›flmas›’n›n
tamamlanmas› beklenmiflti. Bunun için suikastlar, renkli devrimler, ambargolar,
provokasyonlar, fiii ve Sünni camilerinde patlat›lan bombalar gerekiyordu daha.
Bir de medyan›n gücü tabi. Y›llar önce Saddam’›n Baas partisini bir darbeyle ikti-
dara tafl›yan CIA yetkilisinin “Bu benim en favori darbemdi.” fleklindeki sözleri ta-
rihî kay›tlarda henüz mevcut. Irak’›n Amerikan iflgali öncesinde BM’ye sundu¤u on
iki bin sayfal›k rapora neden ABD’nin el koydu¤u da raporlara geçmiflti. (yüz elli-
ye yak›n ABD ve Britanya flirketinin illegal olarak Irak’a silah satt›¤›n›n belgesini
dünya halklar›na duyurmamak için.) Irak’›n Kuveyt’e girmesini bugün tek bafl›na
kendisi kararlaflt›rm›fl gibi yazanlar, bizzat ABD’nin o zaman Kuveyt’e girmesi için
Saddam’a f›rsat tan›d›¤›n› unutmufl olmal›lar. (ABD Kuveyt’i savunma bahanesiyle
oraya girecek ve petrol bölgesini kontrol alt›na alacakt›.) Kuveyt’te kesilen bebek-
ler haberinin tamamen bir Amerikan halkla iliflkiler flirketi taraf›ndan uyduruldu-
¤unu ve sahte tan›klar eflli¤inde pazarland›¤›n› da unutmufllar. Yalan flahitlik ya-
pan hemen her tan›¤›n sonradan nedamet getirip suçunu itiraf etti¤inden haberle-
ri yok belki de. ‹ran’daki molla rejimine karfl› bir vakitler ABD’nin Saddam’a her
çeflit silah yard›m›nda bulundu¤unu da hat›rlam›yorlar herhâlde. Saddam’›n kim-
yasal silah›n› kendi Kürtlerine karfl› kulland›¤›n› herkes hat›rl›yor ama 93 y›l›nda
ABD’den Saddam’a sat›lan kimyasal silah hammaddesinin alt›nda bizzat Rums-
feld’in orta¤› oldu¤u flirketin imzas› oldu¤unu pek az tarihçi hat›rl›yor bugün. Ha-
lepçe katliam›nda ABD silahlar› Irak’a bizzat sa¤lam›fl ve gerisine kar›flmam›flt›. Bu
emri veren ABD’li general 2002 y›l› itibar›yla savafl suçlusu olarak yarg›lanmak is-
tendi¤i için ülkesine ad›m atam›yor, kaçak bir hayat yafl›yordu. Ak›beti hakk›nda
bir araflt›rma yap›ld› m›? Dünya halklar›n›n savafla onay vermesi için aba alt›ndan
sopa göstererek “demokratik örgütler”den oluflan konseylerde karar ç›kartan Ame-
rika’n›n, savafl› desteklemeleri karfl›l›¤›nda hangi ülkelere ne kadar para verdi¤i ar-
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flivlerde tozland›. Irakl› muhalifleri e¤itmek için baflkan›n 92 milyon dolar harcan-
mas›na onay verdi¤ini ise bugün ancak fakir ülkelerin borcunu silmesi için Bush’a
karfl› miting düzenleyen “marjinal kitleler” hat›rl›yordur. Körfez Savafl›’n›n açt›¤›
tahribat› merak edenlere y›llard›r Irak’ta sürdürülen ambargoyu gerekçe gösteren
‹ngiliz hükûmetinin Irak’a girmeye haz›rland›klar› günlerde nas›l davrand›¤›n› ha-
t›rl›yor musunuz? Bir kanun maddesini gerekçe göstererek bu tahribat hakk›nda
haber yap›lmas›na izin bile vermemifllerdi. Irak’a sald›rmak için süslü propaganda-
lar›n› sürdürmekle meflguldüler.Ya Amerikan senato seçimlerinden hemen önce
demokratl›¤›yla ve Filistin iflgaline karfl› durufluyla tan›nan en etkin senatörün bir
suikasta kurban gitmesinin devam›nda herhangi bir bilgi bulmak için yap›lan ça-
l›flmalardan neden tarihe tan›kl›k eden gazeteciler hiç bahsetmiyor? Neden Enron
ve benzeri dev flirketlerdeki yolsuzluklar›n ard›nda hangi Amerikan ailelerinin yat-
t›¤›na dair araflt›rmalara medyada pek rastlanm›yor? (...) Kuveyt’in iflgalinden son-
ra Saddam’›n halk›na uygulanan ambargolar bir yana on iki y›l içinde Amerika’n›n
Körfez Savafl›’nda kulland›¤› seyreltilmifl uranyumdan zehirlenen on binlerce ço-
cu¤un kanserden ölmesi karfl›s›nda hangi savafl veya infaz gerekçesi ‘hakk› yerine
getirdi¤ini’ iddia edebilir? Amerikan iflgalinin efli¤indeki günlerde Irak’taki çocuk-
lara ilaç göndermek bir suç teflkil ediyordu, hat›rl›yor musunuz? Vietnam’da, (Ko-
re)’de, Kolombiya’da, Venezuella’da, fiili’de, Arjantin’de, Nikaragua’da ve benzeri
ülkelerde ayaklanma ç›karanlar, k›flk›rtarak casus kullanarak suikastlara ve katli-
amlara yol açan ve say›s›z sivili öldürenler, Sovyetler karfl›s›nda Bin Ladin’i silah-
land›ranlar, bugün Somali’yi kafl›makla meflgul olanlar tarihin derin haf›zalar›nda

m› saklanacak hep...”

Evet her zaman iflgalden önce izleyiciler fantastik kaos senaryolar›na ik-
na edildiler ve sonra iflgal meflrulaflt›r›ld›. Bugün Orta Do¤ululara iliflkin
bize kabul ettirilmek istenen hatta dayat›lan bilgi onlar›n geçmiflten be-
ri çat›flmac› bir do¤aya sahip olduklar› yönünde. Fantazmatik tarih üre-
timi hayal edilenin tekrar›d›r veya muhayyel bir tekrard›r (Scott, 2001:
287). Joan Scott derslerinde -Alman kökenli bir tarih profesörü olarak
frans›zca kelimeleri a¤›r bir ingilizce aksan›yla kulland›¤›ndan- bir ö¤-
rencisinin s›nav ka¤›d›na teknik bir yanl›fll›kla “Fantezi Yank›” diye bir
tabir yazd›¤›ndan bahseder ve bu tabiri aç›klay›c› bir kavramlaflt›rma
düzeyine tafl›r. fiöyle ki kelimelerin her ikisinin de birer isim gibi kulla-
n›lmas›na veya bir s›fat ve isim gibi kullan›lmas›na ba¤l› olarak bu tabi-
rin hayal edilen bir fleyin tekrar› veya hayalî bir tekrar anlam›n› tafl›ya-
ca¤›n› belirtir. Fantezi kelimesi de ister isim ister s›fat olsun zihnin ya-
rat›c› oyunlar›na tekabül eder. Yank› ise sesin biraz de¤iflerek geri dön-
mesidir. ‹flte geçmifle yönelik belirleme sorununda fantezinin isim veya
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s›fat olmas› Scott’a göre önemsizdir. Yank›lanma esnas›nda neyin tam-
layan neyin tamlanan oldu¤u önemini yitirir. Böyle bir ba¤lamda, geç-
mifle yönelik belirlemeler, hayalî tekrarlard›r ya da hayalî benzerliklerin
tekrar›d›r. Fantezi bir yank›d›r, yank› bir fantezidir (Scott, 2001: 287).

Peki daha öncesinde ne oldu? Adam H. Becker (2005), “fiimdiki Zaman-
da Geçmifli Tedavi Etmek: E. A. Wallis Budge, Büyü Hakk›nda Söylem
ve Irak’›n Kolonilefltirilmesi” bafll›kl› makalesinde Irak’a iliflkin oldukça
insafl› bir tarih yaz›m› gerçeklefltirir. Tam k›rk bir sayfal›k bu muazzam
çal›flmada, bizi kör kuyularda merdivensiz b›rakmayan Becker, meflhur
bir oryantalist üzerinde durur. E. A. Wallis Budge (1857-1934) yetkin
bir ejiptolojist ve asurolojisttir. Becker, bu meflhur oryantalistin çal›fl-
malar›n› mercek alt›na alarak Irak’›n nas›l bir süreç içinde kolonileflti-
rildi¤ini; iflgalden önce incelikli bir oryantalist söylemle nas›l da Bat›’ya
ihtiyaç duyan bir bölge olarak bilimsel bir dille tan›t›ld›¤›n›, bu flekilde
hayal edildi¤ini ve böylece iflgale haz›r hâle getirildi¤ini muntazaman
anlat›r. Oryantalist yaz›m biçimiyle sömürgeci ideolojinin nas›l mükem-
melen örtüfltü¤ünü gösterir. Yaz›da geldi¤imiz noktada bizim için
önemli olan bir baflka anlat›m da bu çal›flman›n sonunda Becker’in ge-
lifltirdi¤i iddialard›r. 

Becker (2005: 213-15) önce, ‹ngiltere’nin 1914’te Basra’y›, 1917’de
Ba¤dat’› iflgal etti¤ini ve uzun dönemli bir kolonyal yönetim kurma sü-
recini bafllatt›¤›n› hat›rlat›r. Ancak gerek iflgale direnen reaksiyoner bir
nüfus nedeniyle gerekse Wilson ve Milletler Cemiyeti’nin  destekledi¤i
determinasyon hakk› nedeniyle mandac› yönetime geçilir. 1927 itiba-
r›yla bu dönem ‹ngilizlerin h›zla ülkeyi terk ederken mümkün olan bü-
tün kaynaklar› sonuna kadar kendilerine aktarmalar›yla karakterize
edilir. Ekim 1932’de Milletler Cemiyeti Irak’›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›r. El-
bette ‹ngiltere senelerce sahne arkas›ndan Irak yönetimini yönlendirir.
‹lginçtir Basra iflgalinden üç y›l sonra 1920’de öne at›lan Sevr Antlafl-
mas›, bölgede ba¤›ms›z Kürt devletinin kurulmas› için bir provizyon
bile içermifltir!!! Bu yüzden bugünkü Irak iflgalinde Amerika’n›n biri-
cik aktif orta¤›n›n ‹ngiltere olmas›na flafl›rmamal›y›z. En zengin eyalet-
lerini kaybedecek olan Türkler elbette bu antlaflmay› reddettiler. ‹ngil-
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tere bölgeyi iflgal etmesine ra¤men Türkler Musul ve çevresinin, yeni
kurulan, bir anlamda icat edilen ve ileride bir canavara dönüfltürülecek
olan Irak devletine kat›lmamas› için çaba gösteriyordu ve o y›llarda
Türkiye Milletler Cemiyeti’nin üyesi de¤ildi. Sevr kabul ettirilemeyin-
ce konu bu toplulu¤a götürüldü ve ‹ngiltere’nin elini daha da güçlen-
diren bir kararla Irak 1925 y›l›nda ‹ngiliz Mandas› olarak tan›mland›.
Musul da Irak’›n bir parças› oldu. Bu noktadan sonra Becker’in tarih
anlat›m› daha da önemli noktalar› hat›rlat›r. Manda yönetimi esnas›n-
da ‹ngilizler Irak elitlerini iki gruba bölmüfllerdi. Yerel dilde efendi de-
nen bir s›n›f ki bunlar eski Osmanl› yönetimine yak›nd›lar ve tamam›y-
la yolsuzlu¤a batm›fl berbat bir statü grubu olarak gösterildiler, onlar
Do¤u despotlar› gibi anlat›ld›lar. ‹kincisi ise da¤›n›k kabile reisleri ya
da fleyhlerdi ki bunlar temiz ve dürüst olarak takdim edilen, basit mi
basit liderlerdiler ve iflte bu donan›ms›z aktörler yeni ülkenin yönetimi
için uygun [kukla] adaylar olarak seçilmifllerdi. Becker, ‹ngilizlerin
1914 ve 1917 iflgalinden önce Irak’›n “kasvetli bir dekadans [bozulma
veya ahlaki çöküfl]” içinde bulundu¤unu iddia eden ve bu flekilde or-
yantalist Budge’›n yapt›¤› gibi bölgesel kaostan bahsederek dolayl› bir
anlat›mla ‹ngiliz iflgalini destekleyip meflrulaflt›ran, bölgenin Bat›’ya ih-
tiyaç› oldu¤u tezini kuvvetlendiren Toby Dodge’u elefltirerek “Osman-
l› yönetiminin Musul’da baflar›s›zl›klar› olsa da, bunlar Do¤u Despotiz-
mi modeline uymaz” der (Becker, 2005: 214-15). Bu noktada Becker’›n
makalesinin bafl›na yerlefltirdi¤i anekdotvari al›nt›lardan birinin Bush’a
ait oldu¤unu belirtelim. Bush demifltir ki “...Irak halk›na, yiyecek, ilaç
ve destek - ve de özgürlük” getirece¤iz (Becker, 2005: 175). 

Bugün Irak için geçmifle yönelik oluflturulan kurgu da yank›lan›p duran
bir fantezidir veya fantezileflmifl bir yank›d›r ve flu an kulaklar›m›z yan-
k›lan›p duran bu sesle sa¤›rlaflt›r›l›yor zira ‹pekçi ve Becker’in anlatt›¤›
yak›n dönemin tüm tarihsel gerçekleri silik-sönük bir hayaletmifl gibi
zihnimize ulafl›yor, bilincimizde ancak önemsizce, önemsizmifl gibi sah-
neleniyor. Lawrence’›n raks etti¤i sahnede mu¤lak alternatifler, yeni jo-
uissancelar arz ediliyor. Önemli olan ise flu an olan bitene hiç de flafl›r-
mamam›z gerekti¤i yönünde kurgulan›yor, sunuluyor, normallefltirili-
yor, lefllefltiriliyor, gizliden gizliye anlat›larak meflruiyet elde ediliyor
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böylece yeni politik hazlar k›flk›rt›l›yor. ‹nsanlar kiminle raks etti¤ini
bilmiyor. fiimdiki zaman›n kurgulanm›fl, saat gibi kurulmufl fantazmatik
tarihi Afrika’ya kadar yay›lmay› planlayan çok aç›k bir siyasi ve ekono-
mik hedefe hizmet ediyor. Irak’ta ise Amerika’n›n askerî ve ‹ngiltere’nin
siyasi eylemleri ilham›n› Sünni fiii tarihinin tek düze anlat›lan muhayyel
geçmiflinden al›yor. Fantezisi yap›lan bu anlat›ya yeni bir düzen empo-
ze edilmek isteniyor. Do¤u despotizmi öncelikle tan›mlanan bir katego-
ridir. Saddam ve benzerlerinin bu tan›ma uygun olsun diye nas›l bir Do-
¤u despotu olarak yarat›ld›¤›n› ve di¤er tüm ba¤lant›lar› göz önünde bu-
lundurarak diyebiliriz ki oryantalizm sürmektedir. Dile¤imiz, Orta Do-
¤u haritas›n›n yeniden çizilmeye çal›fl›ld›¤› bu günlerde biraz da son an-
latt›¤›m›z tarihin yank›lanmas› ve bu sapk›n jouissance›n sona ermesidir. 
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Bat›’n›n kendi d›fl›yla öteki ile iliflkisi en eski tarihlere kadar uzanmak-
tad›r. Arada yaflanan tarih ve öyküler hayli zengindir. Bu tarih ve öykü-
ler, Yeni Ça¤’la birlikte yeni boyutlar ve anlamlar kazanm›fllard›r. Ba-
t›’n›n öteki ile iliflkilerinde iki yönlü bir geliflme yafland›¤› söylenebilir:
Bunlardan biri yerleflik “öteki” ya da geleneksel Do¤u uygarl›klar› ile
olan iliflkilerin seyrinde ortaya ç›kan geliflmelerdir di¤eri ise Ameri-
ka’n›n keflfiyle birlikte “yeni öteki”lerle k›tan›n yerli uygarl›k ve toplu-
luklar›yla karfl›laflma durumunun meydana getirdi¤i de¤iflimlerdir. fiar-
kiyatç›l›k, yerleflik öteki ile olan iliflkiler ve deneyimler ekseninde geli-
flirken gezi edebiyat›, Yeni Ça¤’la birlikte “yeni öteki”lerle girdi¤i iliflki
ve deneyimlerin bir neticesi olarak ortaya ç›km›flt›r. 

Bat›’n›n fiark’a iliflkin alg›lar›, fiark’› anlama çabalar›, bilgi toplamalar› ve
bütün bunlar›n hem bir bafllang›c› hem de bir neticesi olarak bir siyasi
strateji gelifltirme giriflimlerinin tarihi, Do¤u-Bat› iliflkilerinin tarihine
kadar götürülebilir. Homeros’un ‹lyada ya da Odysseia metinleri, Here-
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dote’un tarihten çok bir gözlemcinin diliyle yaz›lm›fl olan tarihi bu ilifl-
kiler içinde anlamlar›n› kazanm›fllard›r. Bu anlamda Yunan dönemi,
ötekine yolculu¤un, serüvenin, öteki alg›s›n›n, M›s›r ya da ‹ran’a iliflkin
bilgi toplaman›n, ayn› zamanda karfl›l›kl› iliflkiler içinde bir ben bilinci-
nin de gerçekleflti¤i dönem olmufltur. Yunan dönemi ötekine yönelik
seyahatlerin, inceleme ve keflif seferlerinin yo¤un olarak yafland›¤› bir
dönemdir. Seyahatler, Yak›n Do¤u’nun yerleflik uygarl›klar›n› ve çevre-
sini tan›maya ve Yunan’›n dünyas›n›n hinterland›n› oluflturan ve daha
bat›da bulunan ham madde kaynaklar›n› keflfetmeye yöneliktir.

Yunanl›larla mukayese edildi¤inde Romal›lar daha az yolculuk etmek-
te, daha az keflif giriflimlerinde bulunmaktad›rlar. fiark’a iliflkin bir al-
g›lama, bir konumland›rma olarak Yunan döneminde gelifltirilmifl olan
uygar/barbar ayr›m›, bu dönemde varl›¤›n› sürdürmekle birlikte eski
keskinli¤ini yitirdi¤ini söyleyebiliriz. Güç iliflkilerinde yakalanan ko-
numa ba¤l› olarak ötekine iliflkin alg›lamalar, eski sertli¤ini kaybet-
mektedir. Hem öteki üzerinde tesis edilen egemenli¤in getirdi¤i bir ra-
hatl›k hem de daha medeni, daha uygar bir dünyan›n Roma üzerinde
yaratt›¤› tesir, bu geliflmeye yol açm›flt›r. O dönemde, Roma’y› dünya-
n›n merkezine koyan Romal›lar için imparatorlu¤un do¤usu “medeni
ülke” anlam›na gelmektedir.

Orta Ça¤, Bat›’da gerek içerdeki toplumsal hareketlili¤in gerekse kendi
d›fl› ile olan iliflkiler anlam›nda her türlü canl›l›¤›n büyük ölçüde s›n›r-
land›¤› dönemdir. Bilim de düflünce de öteki ile iliflkiler de dönemsel
olarak daha önce oluflturulmufl bilgilere ulafl›labilirlik de en alt düzey-
de seyretmektedir. Örne¤in güzergâh haritalar›, deniz yolculu¤u reh-
berleri Orta Ça¤ koflullar›nda yitip gitmifllerdir. Seyahat tarihçileri dö-
neme iliflkin de¤erlendirmelerinde yolculu¤un durdu¤una, hareketlili-
¤in daha çok çerçi niteli¤indeki tacirlerle s›n›rl› kald›¤›na iflaret etmek-
teler. Bu s›n›rl›l›klar içinde öteki ile olan iliflkiler de en düflük seviyede
seyretmektedir. Ötekine iliflkin de¤il bir strateji gelifltirme ne bir dene-
yim imkân›na ne ona ulaflma durumuna ne de bir bilgi toplama imkân›-
na sahiptir. Ayr›mlar, alg›lamalar, kilisece ideolojik düzeyde oluflturul-
mufl yarg› ve tan›mlamalarla s›n›rl› kalm›flt›r. Orta Ça¤ Bat›’s›n›n öteki-
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si, asl›nda eski, bilinen ötekidir. Yak›n Do¤u, Kuzey Afrika ve ‹ber Ya-
r›madas›’d›r. Dönemsel olarak ‹slamiyet, eski miras ve co¤rafyay›, öteki-
nin s›n›rlar›n› devralm›flt›r. Bat›’da ‹slamiyet’in co¤rafyas›, eski Karta-
ca/Pön s›n›rlar› ile çak›fl›r.

Haçl› seferleri ile birlikte Bat›’n›n Do¤u ile olan iliflkilerinde yeni bir ev-
reye girilir. Orta Ça¤ koflullar›ndan k›smi ç›k›fl›n yakaland›¤› bu evrede,
‹slam uygarl›¤› ile askerî, siyasi ve entelektüel düzlemde çok cepheli ve
Bat› aç›s›ndan çok verimli geçen bir iliflki kurulmufltur. Bu iliflkilere
ba¤l› olarak Bat›’da, Venedik’ten bafllayarak Rönesans co¤rafyas›n›n di-
¤er kent devletlerine de yay›lan ciddi bir iktisadi, medeni ve kültürel
canl›l›k yaflan›r. Rönesans döneminde Bat›’n›n “yerleflik öteki”yle ‹slam
uygarl›¤›yla girdi¤i temas ve gerçeklefltirdi¤i deneyimler önemli. Bu te-
mas ve deneyimlerle bilgilenme ve beslenmelerle ötekine iliflkin alg›lar
zenginleflmifltir. Kilise kaynakl› alg› ve tan›mlamalar varl›¤›n› korumak-
ta ise de daha somut, daha canl›, daha bir gerçe¤e yak›n öteki alg›s› ge-
liflir, en az›ndan daha gerçekçi bir fiark bilgisi oluflturma ihtiyac› ortaya
ç›km›flt›r. Bizzat kilisenin kendisi de ötekine iliflkin bilgi oluflturma ça-
bas›na koyulmufltur. Zaman zaman flarkiyatç›l›¤›n bafllang›ç tarihi ola-
rak de¤erlendirilen, kilisece gerçeklefltirilen 1312 Viyana Konsülü ve
burada al›nan kararlar› bu flekilde de¤erlendirmek mümkündür. Bu an-
lamda çal›flma mekân› henüz kilise olsa da flarkiyatç›l›¤›n terim ve aka-
demik bir disiplin hâline getirilmesi yönündeki giriflimler Rönesans’›n
hemen bafllang›c›na yerleflmektedir. Bu dönemde karfl›l›kl› iliflkilerde
yaflanan deneyimlerde teknik, medeni ve kültürel beslenmelerin ötesin-
de Bat› kazan›mlar› söz konusudur. “Öteki” ile iliflkinin geliflmesine
ba¤l› olarak kendisinin bilincine varmas›, ‹slam düflüncesi arac›l›¤›yla
Yunan miras›yla temasa gelmesi, bu dönem deneyimleriyle gerçekleflir.
Bir baflka kazan›m alan› ise ‹slamiyet’le girilen iliflkilerin, deneyimlerin
Bat›’da yaratt›¤› ufuk genifllemesidir. Bildikleri dünyan›n çok daha genifl
bir dünya oldu¤u, ‹slamiyet’in ötesinde de uygarl›k bölgelerinin var ol-
du¤u bilgisine bu dönemde ulafl›l›r. Polo’dan bafllayarak ortaya ç›kan ilk
Do¤u’ya yolculuk öyküleri Bat›’da büyük tesir yaratm›flt›r. Hep bat›ya
gidilerek Do¤u’ya, Polo’nun anlatt›¤› zenginlik diyarlar›na ulafl›laca¤›
fikri Bat›’da yayg›nlaflm›flt›r. Yeni Ça¤ bafllang›c›nda rüfleym olarak ya-
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flanmaya bafllayan modern iktisadi büyüme, toplumsal alandaki de¤iflim
süreci, zihnî yönelimlerde yeni aray›fllar›n ortaya ç›kmas› biraz da bu
ufuk genifllemesine ba¤l› olarak gerçekleflen giriflimlerce tetiklenmifltir.

Rönesans, Bat›’da Orta Ça¤ koflullar›ndan ç›kmaya iliflkin bir kap› ara-
lamas› olarak kalm›flt›r. Yerleflik ötekine yönelik Haçl› Seferleriyle bafl-
layan süreç Rönesans’›n olgunluk dönemi sürerken tersine dönmüfltür.
Yerleflik öteki, Do¤u-Bat› iliflkilerinde ‹stanbul’un fethiyle birlikte tarihî
s›n›rlar› aflarak merkezî bir aktör olarak kendisini konumland›rm›flt›r.
Bat›, Rönesans döneminde Do¤u ticaretinde yakalad›¤› verimli etkinli¤i
sürdürmekte zorlanmaktad›r. Toplumlar aras› iliflkilerde inisiyatif karfl›
taraf geçmifltir. Bat›’da yerleflik ötekinin bu karfl› ata¤› Bat›’da yeni ara-
y›fllara yol açm›flt›r.

Tam da bu noktada, Bat›, Osmanl› imparatorluk siyasetinin oluflturdu-
¤u bariyerleri aflarak “yerleflik öteki”nin daha ötesine ulaflma giriflimle-
ri ile girdi¤i yolda yeni ötekilerle karfl›lafl›r. Bafllang›çta adland›rmalar,
tan›mlamalar eski alg›larla gerçekleflir: Amerika K›tas›’n›n yerlileri Hint-
li olarak alg›lanacakt›r, daha s›n›rl› kullan›mlarda karfl›m›za ç›ksa da
ibadet yerlerinin de “cami” olarak adland›r›ld›¤› görülür. K›sa bir süre
sonra ulafl›lan co¤rafyan›n eski bilinen dünyan›n d›fl›nda yeni bir k›ta
oldu¤unun üzerinde yaflayanlar›n da farkl› uygarl›k ve topluluklar oldu-
¤unun bilincine var›lm›flt›r. Yerleflik öteki ya da fiark alg›s›na eklenen
yeni bir öteki söz konusudur.

Bat›’n›n bu yeni ötekilerle yaflad›¤› deney eski, tarihî, yerleflik ötekiyle
girdi¤i deneyimlere benzemez. K›tan›n yerleflik uygarl›klar›, toplulukla-
r› Bat›’y›/‹spanyollar› tan›mamaktad›rlar. Ne Bat›’y›, ne ateflli silahlar›, ne
de at›. Bu tan›may›fl, ilk karfl›laflmalar›n, ilk mücadelelerin yerli halklar
aleyhine sonuçlanmas›n› da beraberinde getirir. Orta Amerika bölgesin-
den bafllayan ‹spanyol iflgali, k›sa zamanda güneye ve kuzeye yay›l›r. Bir
tabi k›lma, kolonize etme süreci ifller. ‹spanyollar›n arkas›ndan sahneye
Hollandal›lar›n ve ‹ngilizlerin dâhil olmalar› olgusu yaflan›r. Buradan iti-
baren k›tada yaflananlar, bilinen bir öyküdür. Yerli eme¤in tüketilmesi.
Yerine Afrika’dan emek ithali. Burada ekilip dikilenin, üretilenin, ç›ka-
r›lan›n anakaraya intikali, özetle bütün bir kolonizasyon süreci.
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Yeni Ça¤ bafllang›c›ndan itibaren Bat›’n›n denizafl›r› co¤rafyalarda bu
yeni öteki ile yaflad›¤› deneyim, Bat›’da birçok geliflmenin yan› s›ra gezi
edebiyat›n›n da zeminini oluflturur. Gezi edebiyat›, edebiyatta yeni tür-
lerin ortaya ç›kt›¤› bir dönemde do¤ar. Gezi edebiyat›n›n kurucu baba-
s› olarak kay›tlara geçen Richard Hakluyt (1552-1616), modern roma-
n›n yarat›c›s› Cervantes’le (1547-1616) ile akrand›r. Ayn› iklimi solur-
lar. T. More’un Ütopya’s›, denizafl›r› serüvenlere kat›lm›fl, yeni topluluk-
lardan, toplumsal düzenlerden haberdar bir denizcinin, anlat›mlar› üze-
rine kuruludur. ‹ngiliz roman gelene¤inin öncü ismi Defoe, Robinson
Crusoe’sunu gezi edebiyat›n›n erken klasikleri üzerinden kurar. Swift,
Güliver’in gezilerini ayn› bilgiler, ayn› deneyim ve edebî gelenekten bes-
lenerek infla eder. Bu anlamda kefliflerle birlikte do¤ufl dönemini yafla-
yan gezi edebiyat›, Bat›’da ütopyalar ve robinsonadlar gibi yeni türlerin
do¤uflunda yol aç›c› ve kurucu bir öge olarak ortaya ç›kar.

Gezi edebiyat›, daha sonra özellikle ‹ngiliz edebiyat gelene¤inde çok
zengin bir damar hâline gelen deniz ve yolculuk edebiyat›nda sürekli
yank›lanacak bir alan oluflturur. On sekizinci yüzy›la gelindi¤inde gezi
edebiyat› bir tür olarak oluflmufl, kurucu babalar›, kendisinden sonraki
‹ngiliz edebiyat›n› etkileyecek biçimde eserlerini vermifltir. Gezi edebi-
yat›, ‹spanyol hâkimiyetine karfl› etkili bir karfl› ç›k›fl› yakalayan ‹ngilte-
re’nin, Elizabeth ça¤›nda Amerika K›tas›’na ve buradan bafllayarak Pasi-
fik ve Hint Okyanusu’’na yönelik giriflimlerinin deneyimleri ve kay›tla-
r› üzerinde geliflmifltir. Çok kiflisel giriflimlerin, korsanl›¤›n kurumlafl-
makta olan ‹ngiliz siyaseti ile iç içe geçmesi söz konusudur. Gezi edebi-
yat›, bir yandan mevcut deneyimlerin topluma aktar›lmas›na arac›l›k
eder di¤er yandan bizzat siyaset merkezine tak›n›lmas› gereken tutum-
lar ve takip edilmesi gereken strateji konusunda da k›lavuzluk rolünü
üstlenir. Bu anlamda gezi edebiyat›n›n flarkiyatç›l›¤›n on dokuzuncu
yüzy›lda üstlendi¤i rol ve konumla benzerlik gösterdi¤ini söyleyebiliriz.

Richard Hakluyt, Robert Knox, William Dampier ve Woodes Rogers gi-
bi gezi edebiyat›n›n kurucu öncülerinin hayatlar›na bakt›¤›m›zda deni-
zafl›r› deneyimlerle eserleri aras›ndaki ba¤›, dönemin Bat› ilgi ve yöne-
limlerini görme imkân›na sahip oluruz. Öncü isim Hakluyt kendinden
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evvelki denize ait hikâye ve malumat› basma veyahut yazma hâlinde bir
araya toplam›fl, hatta Fransa’da, ‹ngiliz Sefareti papaz› s›fat›yla bulundu-
¤u esnada Frans›z, ‹spanyol ve ‹talyan menbalar›n›n deniz eserlerini
gözden geçirmifl, bütün bunlar›, tercüme, telif veyahut adapte suretiyle
neflretmifltir.” (Ad›var, 1943: 41) Hakluyt edindi¤i bilgileri yaymaya yö-
nelik bir tutum içinde olmufltur. Eserlerinde entelektüel bir disiplini,
fikrî bir çerçeveyi ve oluflmakta olan ‹ngiliz ulusal siyasetinin ç›karlar›-
n› temel bir kayg› olarak hep merkeze alm›flt›r. 1589’da kaleme ald›¤›,
“Bafll›ca Deniz Seferleri, ‹ngiliz Ulusunun Yolculuk ve Keflifleri (The
Principall Navigations, Voiages and Discoveries of the English Nation)”,
adl› eserini, mümkün oldu¤u ölçüde do¤rudan tan›kl›klara dayand›r-
mak suretiyle kaleme alm›flt›r. Do¤u Hindistan fiirketinin kuruluflunda
dan›flman olarak yer alan Hakluyt, Kuzey Amerika’da Virginia kolonisi-
nin kuruluflu öncesinde buran›n kolonize edilmesine iliflkin ön de¤er-
lendirmelerde bulunmufltur. Gezi edebiyat›n›n di¤er bir kurucu ismi,
Robert Knox (1642-1720) da Do¤u Hindistan fiirketininhizmetinde bir
denizcidir. Knox Seylan Adas›’na iliflkin eserinde kiflisel deneyimlerini
anlat›r. Eser, ada sakinlerini, örf ve âdetlerini ve ekme biçme kültürleri-
ni gösteren gravürlerle zenginlefltirilmifltir. William Dampier (1652 -
1715), önce korsan sonra ‹ngiliz denizci, en nihayetinde ise yazar ve bi-
limsel gözlemci olarak Britanica ve Wikipedi kay›tlar›na geçmifltir.
Dampier, korsanl›ktan kolonizatörlü¤e gerçek bir deneyim insan›d›r:
Amerika K›tas›’nda ‹spanyol kolonilerine ve gemilerine sald›r›larda bu-
lunmufl, Jamaika’da bir süre plantasyon iflletmifltir. ‹ngiliz keflif heyeti-
nin Avustralya’y› ve Yeni Gine’yi inceleme seferlerine kat›lm›fl, heyetin
haritaland›r›lmalar›n› gerçeklefltirmifltir. Bir baflka yazar›m›z olan, Woo-
des Rogers (1679-1732), ‹ngiliz hükûmetince düflman gemilerine sald›r-
mak gibi özel operasyonlarla görevlendirilmifl, Karayipler’de ve Bahama
Adalar›’nda korsanlar›, ‹ngiliz ç›karlar› do¤rultusunda bölgeden tasfiye-
sini gerçeklefltirmifl ve Bahama Adalar›’n›n ilk sömürge valisi olmufltur.

Gezi edebiyat› deniz afl›r› co¤rafyada yeni ötekiyi kolonize etme dene-
yimleri üzerinde yükselmekle birlikte belli bir ölçekte daha önceki ya-
z›m ve anlat›m gelenekleri ile iliflkili olmufltur. Söz gelimi, gezi edebiya-
t›n›n ‹spanya menfleli Pikaresk gelenekteki anlat›mla belli bir iliflkisin-
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den söz edilebilir; ancak gezi edebiyat›n›n bireyi, tan›kl›klar›, gözlemle-
ri, anlat›m dili pikaresk gelenekten farkl›lafl›r. Pikaresk yaz›nda kahra-
man, pikaro, serüvenlerini dünya üzerinde gelifligüzel yaflar. Yaflam›n-
daki her fley rastlant›lar›n sonucudur. Zenginli¤i, yoksullu¤u, baflar›s›,
baflar›s›zl›¤› hep rastlant›ya dayan›r. Gezi edebiyat›n›n kahraman›, ne
arad›¤›n› bilen, bir kez baflar›s›z oldu¤unda tekrar deneyen bireydir. O
gözlemin ve deneyimin, gerçekçili¤in dili ile konuflur. Bu anlamda an-
lat›m dilinin antropolojik karakter gösterdi¤ini söyleyebiliriz.

Kristof Kolomb’un, Amerigo Vespucci’nin seyir defterleri ve günlükleri,
ötekine iliflkin erken dönem gözlemlerle doludur.1 Uzun deniz seyahat-
lerinden dönen kaptanlar yaflad›klar› deneyimleri mutlaka yazm›fllard›r.
Gezi edebiyat›n›n kurucular kufla¤›, gerçek yolculuk izlenimlerini anla-
t›rlar. Bu yaz›lar›n birço¤u ciddi co¤rafi kay›tlar içermektedir. Ayr›ca bu
kategoride ortaya ç›kan, salt serüven öykülerini anlatan metinlerin de
gerçekçi co¤rafi bilgiler vermese bile dönemin insan›n› yeni iklimlere
yelken açmaya teflvik etti¤i, onun muhayyilesini oluflmakta olan sömür-
ge dünyas›na do¤ru k›rbaçlad›¤› muhakkakt›r. Dönemsel olarak Bat›’da
bu edebiyat oburca tüketilmektedir. Herkes acaip görmek, garip iflitmek
derdine düflmüfltür. 

Gezi edebiyat›, on alt›nc› ve on yedinci yüzy›llarda yerleflik ötekinin d›-
fl›nda yeni ötekilerle karfl›laflman›n erken dönem gözlemleri, kay›tlar›,
ötekine yönelik tutumlar›, kolonize etme imkânlar› üzerinde düflünme
ve bunu gerçeklefltirme deneyimleridir. Eldeki bilgilerin sistemlefltiril-
mesi kayg›lar›n›n da bu edebiyata yans›d›¤›n› görmek mümkündür. Ge-
zi edebiyat› erken dönemde co¤rafi alana iliflkin monografik özellikler
tafl›d›¤› gibi karfl›lafl›lan halklara iliflkin bilgilerin bir dökümünü ç›kar-
ma anlam›nda etnografyay› da önceler. Gezi edebiyat›, deneyim alan›na
iliflkin bilgilerin daha sistemli hâle getirilmesi, gözlemlerin anlat›m dili-
ne aktar›lmas›, bunun genifl kitlelerin de ilgisini çekecek biçimde este-
tize edilmesi ve popüler k›l›nmas› gibi konularda önemli bir rol üstlen-
mifltir. Bu anlamda gezi edebiyat›n›n bir kurumlaflmas›ndan ve yol aç›-
c›l›¤›ndan rahatl›kla söz edebiliriz. 
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fiarkiyatç›l›k, Bat›’n›n “yeni öteki”yle girdi¤i iliflkilerin aksine daha so-
runlu bir alanda, Asya’ya yönelik ilgi ve deneyimler ekseninde geliflmifl-
tir. fiarkiyatç›l›¤›n ötekisi, yeni ötekiden farkl› bir ötekidir, eski, bildi¤i,
tan›d›¤›, belli yarg› ya da kal›plarla alg›lad›¤›, ticari al›flverifllerde bulun-
du¤u, savaflt›¤› ve siyaset düzeyinde iliflkide oldu¤u yerleflik bir öteki-
dir. Gezi edebiyat› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda flarkiyatç›l›k, uzun bir oluflum
evresi geçirmek durumunda olmufltur. fiark’a yönelik, ilgiler, alg›lar ve
s›n›rl› çevirilerin, incelemelerin bafllamas› anlam›nda flarkiyatç›l›k, Rö-
nesans’›n hemen bafllang›c›na, 1312 y›l›na yerleflmektedir.2 Bir geliflme,
ilgilerin yo¤unlaflmas›, Do¤u’ya yönelik seyahatlerde görece art›fl›n ya-
flanmas›, daha geliflkin bilgilerin toparlanabilmesi, önceki dönemlerle
mukayese edildi¤inde daha s›hhatli denebilecek tercümelerin ortaya
ç›kmas› anlam›nda on sekizinci yüzy›lda yaflan›r. Bir gelenek, bir dil,
kendi yöntem ve araçlar›n› oluflturma anlam›nda müesseseleflmesi için-
se on dokuzuncu yüzy›l› beklemek gerekmifltir. Yaratt›¤› flark alg›s› ve
oluflturdu¤u bilgilerin, aç›klama tarzlar›n›n popüler kültüre mal olufluy-
sa yüzy›l sonunda gerçekleflir.

fiarkiyatç›l›¤›n müesseseleflmesindeki bu gecikme, Bat›’n›n yerleflik ve
yeni ötekileri ile girdi¤i deneyimlerin farkl›l›¤›yla ile ilgilidir. Yerleflik
öteki, Bat›’n›n tarihsel olarak karfl›l›kl› iliflkilerde görece bir etkinlik ya-
kalad›¤› Rönesans döneminde dahi muhkem ve güçlüdür. Bat› karfl›s›n-
da tarihi çok gerilere uzanan bir deneyime sahiptir. Modern iktisadi bü-
yümenin gerçekleflti¤i, modern devletin merkezî bir siyaset yürütme
arac› olarak ortaya ç›k›p kurumlaflt›¤› bütün bir Yeni Ça¤ boyunca yer-
leflik öteki, Osmanl› ya da Do¤u uygarl›klar› merkezî devletlerle iyi iflle-
yen bürokrasi ve iktisadi kaynak kullan›mlar›yla profesyonel ordular›y-
la güçlü yap›lard›r. Elizabeth ça¤›nda ‹ngilizler, Bat› Hindistan’a yöne-
lik keflif seferleri olarak bafllay›p kolonize etmekle sonuçlanan birçok
giriflimi gerçeklefltirirlerken ayn› dönemde Osmanl› ile temas kurma,
diplomatik iliflki tesis etme imkânlar›n› aramaktad›rlar. Bütün fiark, Ba-
t› Hindistan, Pasifik ve Hind Okyanusu Adalar› gibi Bat› kolonizasyonu-
nun çok rahat, neredeyse bir do¤all›k iliflkisi içinde gerçeklefltirilebildi-
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¤i alanlar olmaktan uzakt›r. De¤il kolonizasyon, s›n›rl› düzlemde iliflki-
lerin gerçeklefltirilmesinde ciddi güçlükler söz konusudur. Bu sadece
Osmanl› co¤rafyas› için de¤il Çin yahut Do¤u’nun do¤usu Japonya için
de söz konusudur. Bir Bat›l› seyyah, Osmanl› flehrinde 1780’li y›llar gi-
bi geç bir tarihte bir yeniçeri korumas› olmaks›z›n dolaflmakta çok cid-
di güçlükler yaflayabilmektedir (Ebersolt, 1996: 180). Bir seyyah, Domi-
nik Sestini, 1778’de bulundu¤u ‹stanbul’da “Surlarla ilgilenmifl, kitabe-
ler kopya etmek istemifl ancak rahat çal›flma imkân›n› bulamam›fl ve
“hayde hayde!” diye ba¤›ran bostanc›lar taraf›ndan kovulmufltur.”
(Ebersolt, 1996: 172) Bu yöndeki deneyimler, Osmanl› örne¤inin d›fl›n-
da da yaflanmaktad›r. On dokuzuncu yüzy›lda Çin’in ve Japonya’n›n Av-
rupa toplar› ile zorla ünlü “serbest ticarete aç›lmas›”na kadar Bat›l›lar
ayn› güçlükleri bu bölgelerde de yaflam›fllard›r.

Bu güçlükler flarkiyatç›l›¤›n, müesseseleflme öncesi ön tarihindeki Do¤u
bilgisinin ve aç›klamas›n›n s›n›rl›l›¤›n› getirecektir. 1500’lü y›llardan iti-
baren giderek artan Do¤u seyahatleri, gözlemler, metne dönüflecektir.
Ancak bir kütüphaneyi dolduracak kadar eser yaz›lmas›na ra¤men ünlü
birkaç eserin d›fl›nda bunlar›n ço¤u sonuna kadar okunamayan ve bir
daha da ele al›nmayan kitaplard›r. Gerçeklikten uzak, sürekli birbirine
göndermelerde bulunan, ço¤u kez birbirini tekrarlayan metinlerdir
bunlar. Tekrara düflme, do¤rudan do¤ruya yerleflik ötekine iliflkin yeni
bir bilgi oluflturamaman›n neticesidir. Yeni bilgi oluflturamay›nca eski
bilgiler, yerleflik alg›lar, metin kendisini tekrar edecektir.

Tekrar sorunu, biraz sonras›nda Do¤u’nun kendi kaynaklar›na yönelme
ile afl›lmak istenmifltir. Do¤u’ya giden seyyah, görevli, misyoner ve ta-
cirler arac›l›¤›yla Do¤u toplumlar›n›n dil ve edebiyatlar›na, dinlerine,
devlet ve ekonomilerine iliflkin kaynaklar›n toplanmas› yoluna gidilmifl-
tir. Bu metinlerin Bat› dillerine aktar›larak Do¤u bilgisi oluflturulmak is-
tenecektir. Barthélemy de Molainville d’Herbelot (1625-1695)’nun Do-
¤u Kütüphanesi (1697), flarkiyatç›l›¤›n tarihinde bir dönüm noktas› ka-
bul edilir. Eser, Türkçe ve Arapça kaynaklardan yap›lan belli ilavelerin
d›fl›nda esas itibar›yla Katip Çelebi’nin “Keflf el Zünnun” adl› eserinin
tercümesine dayal›d›r.3 fiark bilgisini oluflturmada yaflanan deneyim
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güçlükleri, metin üzerinden çözümlemeye yönelmeyi do¤urmufltur. An-
cak metin üzerinden bir fiark bilgisi oluflturulabilmektedir. En az›ndan
bafllang›ç itibar›yla Do¤u’nun bir metinlefltirilmesinden ziyade metinler
üzerinden Do¤u çözümlemesi söz konusudur. fiarkiyatç› gelenekte met-
nin önem kazanmas› bu nedenledir. Müesseseleflti¤inde de oluflmufl ge-
lenekler kendisini sürdürmeye devam etmifltir. Do¤u ülkelerine nüfuz
edildi¤i ölçüde flarkiyatç›l›k müesseseleflme imkân› bulabilmifltir. Ve-
rimlerinin bir dil ve edebiyata dönüflerek popüler kültüre yay›lmas›, Ba-
t›’n›n Do¤u ülkelerine s›zmas›n›n ve sömürgelefltirmelerin gerçekleflti¤i
on dokuzuncu yüzy›l›n ikinci yar›s›nda mümkün olabilmifltir.

fiarkiyatç›l›¤›n bir metinlefltirme ameliyesi içerdi¤i muhakkak, ancak
flarkiyatç›l›k bir metinlefltirme, kendisini temsil edemiyenlerin temsili-
ne iliflkin bir dil ve söylem olman›n ötesinde anlam ve iflleve sahiptir.
fiarkiyatç›l›k, gezi edebiyat›nda dile gelen deneyimlerin, yeni ötekinin
kolonize edilmesi tecrübesinin yerleflik öteki üzerinde de gerçeklefltiril-
mesi, benzeri bir deneyim alan›n›n oluflturulmas› giriflimlerinin strate-
jik arac› olmufltur. Ancak yerleflik öteki, Robinson Crusoe’nun Cuma’s›
olmaktan fazlas›yla uzakt›r. fiarkiyatç›l›¤›n onca arflive, kitapl›¤a, on do-
kuzuncu yüzy›l miras›na yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›nda eklenen sos-
yal bilimlerle birlikte gerçeklefltirilen bölge çal›flmalar›na ra¤men bir de-
neyim alan›n› infla etmekte Bat›’ya sa¤lad›¤› stratejik deste¤in sonuçsuz
kalmas› bu sebeptendir.
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Modern Avrupa’n›n dünyan›n yeni merkezi olarak ortaya ç›k›fl›, farkl›
ama birbiriyle irtibatl› iki tarihin de do¤mas›na neden olmufltur. Moder-
nite ad›n› verdi¤imiz yeni evren tasavvuru ve siyasi düzen Avrupa Bat›
ve ‹slam dünyas› için farkl› süreçleri ifade eder. Modernite Avrupa mer-
kezli bir küresel sistemin kurulmas›n› iflaret ederken ‹slam dünyas›,
Hindistan, Afrika yahut Çin gibi Avrupal› olmayan toplumlar için siste-
min d›fl›na itilme, marjinalize edilme ve son tahlilde fiilen iflgal ve sömü-
rüye u¤rama anlamlar›na gelir. On sekizinci yüzy›l›n ikinci yar›s›nda iv-
me kazan›p günümüze kadar devam eden “Bat›’n›n yükselifli”, Bat›l› ol-
mayan toplumlar›n modernleflmesinden çok sömürgecilikle çat›flma, di-
renifl, uzlaflma, asimile olma gibi farkl› biçimlerde iliflkiye girmesi süre-
cini ifade eder. 1850’li y›llarda ‹stanbul yahut Kahire’de yaflayan s›radan
insanlar için Avrupa (ve modernite) kartezyen ak›lc›l›¤›, bilimin üstün-
lü¤ünü yahut Frans›z devriminin “hürriyet, müsavat, uhuvvet” slogan-
lar›n› de¤il Avrupal› askerlerin Müslüman topraklar›na ayak basmas›n›
temsil ediyordu. Bunu k›sa sürede kültür emperyalizmi izleyecektir.

Napolyon ‹le Ceberti Aras›nda: Modern Döneme Girerken Oryantalizmin Yeni Yüzleri
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Modernite konusundaki bu farkl› alg›lama biçimleri, ‹slam Bat› iliflkile-
rinin modern dönemdeki seyrini derinden etkilemifltir. On dokuzuncu
yüzy›l Avrupa kolonyalizmi, Müslüman toplumlar›n modern Bat› alg›s›-
n› belirlemifl ve günümüze kadar devam eden bir “kurban edilmifllik”
psikolojisinin do¤mas›na neden olmufltur.1 Bunun temel nedenlerinden
biri Avrupa kolonyalizminin tarih boyunca gördü¤ümüz savafl yahut ifl-
gallerden farkl› bir nitelik arz etmesidir. “Medenilefltirme misyonu” (la
mission civilizatrice/vazife-i temeddün) duygusuyla hareket eden Avru-
pal›lar, baflka toplumlar› sömürmenin ve kendilerine benzetmenin
(“asimilasyon”), “beyaz adam›n yükü” oldu¤una inanm›fllard›. Bu tari-
hî misyon, evrensel bir düzenin kurulmas› için zorunlu görülüyordu.
On dokuzuncu yüzy›lda formüle edilen ›rkç› ulus teorileri, ›rk tasnifle-
ri, antropoloji çal›flmalar›, tarih okumalar›, edebiyat ürünleri, siyasi
kavramlar, felsefe sistemleri, kültür ve medeniyet kurgular› ve hatta
moda tasar›mc›l›¤›, Avrupa merkezci yeni dünya görüflüne ve düzenine
do¤rudan ya da dolayl› yollardan katk›da bulunmaktayd›. 

Hâkim bir medeniyet olarak Avrupa’n›n dünyan›n geri kalan toplumla-
r›ndan olan fark› ve üstünlü¤ü, bu dönemin pek çok Müslüman ayd›n›
aras›nda bile z›mnen ya da aç›kça kabul edilmiflti. Ahmet Muhtar
1912’de “ya Garpl›lafl›r›z ya mahvoluruz.” diyordu. Afl›r› görüflleriyle ta-
n›nan Abdullah Cevdet ise flu sözleriyle pek çok ça¤dafl›n›n hissiyat›na
tercüman oluyordu: “Bir ikinci medeniyet yoktur; medeniyet Avrupa
medeniyetidir, bunu gülü ile dikeni ile isticlas etmek mecburidir.”2

Avrupa’n›n emperyalizmini ahlaki ve son tahlilde ar›zi bir sorun olarak
gören elitler, modernleflmek için Avrupa’ya benzemek gerekti¤ine de ay-
n› kesinlikle inanm›fllard›. Yirminci yüzy›ldaki pek çok ba¤›ms›zl›k sava-
fl›n›n ard›ndan Bat›l›laflman›n resmî devlet politikas› hâline gelmesi, bu
çeliflkinin çarp›c› örneklerinden biridir. Emperyalist Avrupa’yla ‘uygar
Avrupa’ aras›ndaki bu çeliflki, modernite projesinin sorgulanmaya baflla-
d›¤› yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar devam edecektir. Bu süreçte
‹slam Bat› karfl›laflmas›n›n kayda de¤er pek çok örne¤ine rastl›yoruz.
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Frans›z komutan› Napolyon Bonapart’›n 1798 M›s›r ç›kartmas› ve bu-
na M›s›rl› tarihçi Abdurrahman el-Ceberti’nin (1753-1825) verdi¤i ce-
vap, bunun çarp›c› örneklerinden biridir. Ingilizlere karfl› harekete ge-
çerek büyük bir donanmayla ‹skenderiyye’ye giden Napolyon, M›s›r’›n
iflgali için kapsaml› planlar yapar. Yan›nda kalabal›k bir ilim adam›
grubu da götürür. Bu heyette bulunan Champollion (1790-1832), ka-
dim M›s›r yaz›s› olan hiyeroglifi çözecek ve M›s›r bilimleri (Egypto-
logy) sahas›n›n kurucusu unvan›n› kazanacakt›r. Öte yandan M›s›r ç›-
kartmas› s›ras›ndaki gözlemlerini yazan Frans›z akademisyenleri “Des-
cription de l’Egypte” adl› yirmi dört ciltlik devasa bir eser vücuda geti-
rir. Eser, Frans›z emperyal vizyonunun en rafine örneklerinden biridir.
Frans›z intelijensiyas›, iflgal etmeye çal›flt›¤› M›s›r’› en ince ayr›nt›s›na
kadar yazar, tahlil ve tasnif eder. 

Diplomatik zekâs›yla flöhret bulan Napolyon, ‹skenderiyye’ye var›r var-
maz bütün M›s›r’da da¤›t›lmak üzere bir not/ferman yay›nlar. Ferman›n
amac›, M›s›rl›lar›n ayaklanmas›n› önlemek ve ‹ngilizlere ve Memluk yö-
neticilerine karfl› siyasi ittifaklar kurmakt›r. Napolyon’un M›s›r’a ç›kt›¤›
gün ‹skenderiyye’de bulunan Abdurrahman el-Ceberti, yaflanan hadise-
leri “Acaibu’l-asar fi’t-teracüm ve’l-ahbar” adl› eserinde gün be gün ka-
leme al›r. Ceberti’nin kitab›, dönemin M›s›r toplumu hakk›nda önemli
ve yer yer e¤lendirici bilgiler içerir. Frans›z ayd›nlar›n›n Description’da
anlatt›klar› canl›, ayd›nl›k, muhteflem (yani iflgal edilmeyi hak eden ve
bekleyen) M›s›r’a karfl› Ceberti tam tersi bir de¤erlendirme yapar ve
1798’e tekabül eden 1213 hicri y›l›n›n tam bir ‘y›k›m, bozulma, fesat, sa-
vafl ve fitne dönemi’ oldu¤unu söyler (el-Ceberti, 1967). Frans›zlar›n as-
kerî üstünlü¤ü karfl›s›nda bir fley yapamayaca¤›n› anlayan Ceberti, dö-
nemin cihad ça¤r›lar›na kalemiyle destek verircesine Müslüman M›s›r’›n
manevi de¤erlerine vurgu yapar. Frans›z donanmas›na karfl› Müslüman-
lar›n sars›lmaz bir iman›n›n oldu¤unu söyler. Onun için Bat›’n›n maddi
gücü gerçektir ama geçicidir. As›l insani de¤erler M›s›r’›n Müslüman
kültüründe yaflamaya devam etmektedir. Avrupa’n›n maddi üstünlü¤ü,
onun iyi ve do¤ru oldu¤u anlam›na gelmez.
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Ceberti’nin kitab› Napolyon’un yay›nlad›¤› ferman›n tam metnini de içe-
rir ki bu bizim araflt›rmam›z için son derece önemlidir. Ferman› aynen
nakleden Ceberti, ard›ndan ilginç bir ‘metin kriti¤i’ yapar. Ceberti’nin ya-
p› çözümünü okumadan önce Napolyon Bonapart’›n ferman›n› okuyal›m:

“Rahman ve Rahim Olan Allah’›n Ad›yla. Allah’tan baflka ilah yoktur. O’nun bir o¤-
lu olmad›¤› gibi mülkünde orta¤› da yoktur. Özgürlük ve eflitlik ilkesi üzerine ku-
rulu olan Frans›z Cumhuriyeti ad›na, Frans›z ordular›n›n bafl kumandan› General
Bonaparte, uzun bir süredir M›s›r üzerinde sulta kuran sancaklar›n, Frans›z toplu-
lu¤una karfl› kötü ve afla¤›lay›c› bir flekilde davrand›¤›n›, tüccarlar›na her tür eziye-
ti yapt›¤›n›, bundan dolay› da ceza vaktinin geldi¤ini bütün M›s›r halk›na ilan eder. 

Ne yaz›kt›r ki Gürcistan ve Çerkez da¤lar›ndan getirilen bu Memluklüler, yeryü-
zünün en güzel beldesinde as›rlar boyunca fecr ü fesat içerisinde hareket etmifller-
dir. Fakat alemlerin Rabbi olan Allah, art›k onlar›n hükmünün sona ermesini tak-
dir etmifltir. 

Ey M›s›rl›lar! Size benim buraya dininizi ortadan kald›rmak için geldi¤imi söylü-
yorlar. Bilin ki bu bir yaland›r ve bu tür sözlere de¤er vermeyin. Onlara flunu söy-
leyin: Ben buraya sizin haklar›n›z› zalimlerin elinden almak için geldim. Ve ben Al-
lah-u Teâlâ’ya Memluklerden daha fazla kulluk eder, O’nun peygamberi Muham-
med’e ve kitab› Kur’an-› Kerim’e onlardan daha fazla hürmet ederim. 

Onlara ayn› zamanda flunu söyleyin: Allah kat›nda bütün insanlar eflittir. Üstünlük
ancak ak›l, fazilet ve ilimledir. Fakat insanlar› üstün k›lan bu ak›l, fazilet ve ilim-
den Memluklüler ne nasip alm›fllar ki bu dünyada hayat› tatl› k›lan her fleye sade-
ce onlar sahip olmak istiyorlar? Nerede münbit bir toprak bulunsa Memluklüler el
koyuyor. En güzel köleler, en iyi atlar, en güzel yurtlar hep Memluklülere ait olu-
yor. E¤er M›s›r diyar› Memluklülerin mülkü ise o zaman onlar da Allah’›n emret-
ti¤i vergiyi ödesinler. Fakat alemlerin Rabbi insanlara karfl› merhametli ve adildir.
O’nun yard›m›yla bu günden itibaren hiçbir M›s›rl› önemli mevkilerden men edil-
meyecek, onlar aras›ndan ak›ll›, adil ve ilim sahibi kifliler kendi ifllerini yönetecek
ve böylece bütün halk› iflleri adaletle yap›lacakt›r.

Eskiden M›s›r topraklar›nda büyük flehirler, genifl kanallar ve canl› bir ticaret var-
d›. Bütün bunlar› yok eden, Memluklülerin h›rs ve despotlu¤undan baflka bir fley
de¤ildir. 

Ey kad›lar, fleyhler ve imamlar! Ey fiurbeciyya ahalisi! Halk›n›za flunu söyleyin:
Frans›zlar da sad›k Müslümanlard›r. Ve bununla uyumlu olarak onlar Roma’y› ifl-
gal etmifl ve Hristiyanlar› ‹slam’a karfl› savafl yapmak için k›flk›rtan papal›k merke-
zini yerle bir etmifltir. Daha sonra Frans›zlar Malta adas›na gittiler ve Müslüman-
lara karfl› savaflmak için Tanr›’dan emir ald›klar›na inanan flövalyeleri oradan kov-
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dular. Dahas› Frans›zlar kendilerini her daim Osmanl› sultan›n›n -Allah onun sal-
tanat›n› daim k›ls›n- en sad›k dostu, düflmanlar›n›n en yaman düflman› olarak ilan
etmifltir. Buna karfl›l›k Memluklüler Osmanl› sultan›na itaat etmemifl ve emirleri-
ni yerine getirmemifllerdir. Asl›nda onlar kendi h›rslar›ndan baflka hiçbir fleye ita-
at etmemifllerdir. 

Hiç gecikmeden bizimle uyum içinde hareket edecek M›s›rl›lar için rahmet üstü-
ne rahmet vard›r; çünkü onlar›n durumu hemen düzeltilecek ve mevkileri yüksel-
tilecektir. Ayn› zamanda evlerinde oturup iki düflmandan birinin taraf›n› tutmayan
fakat bizi yak›ndan tan›y›nca bütün kalpleriyle bize yard›ma koflacak olanlar için
de büyük nimetler vard›r. Memluklülerle ittifak edip bize karfl› savafllar›nda onla-
ra yard›m edenleri ise büyük bir felaket beklemektedir; çünkü onlar hiçbir kaç›fl
yolu bulamayacak ve onlar›n hiçbir izi kalmayacakt›r.

Birinci Madde

Frans›z ordusunun geçti¤i yerlere üç saat uzakl›ktaki bütün köyler ordu komuta-
n›na, teslim olduklar›n› ve beyaz, mavi ve k›rm›z› renklerden oluflan Frans›z bay-
ra¤›n› ast›klar›n› söyleyen bir temsilci göndermekle mükelleftirler.

‹kinci Madde

Frans›z ordusuna karfl› ayaklanan bütün köyler yak›lacakt›r.

Üçüncü Madde

Frans›z ordusuna teslim olan bütün köyler Frans›z bayra¤›n›, ayr›ca dostumuz Os-
manl› sultan›n›n -ilelebed yaflas›n- bayra¤›n› asmak zorundad›r.

Dördüncü Madde

Her köyün önde gelen kiflileri Memluklülere ait bütün mülk, ev ve di¤er mal var-
l›klar›n› derhal mühürleyecek ve hiçbir fleyin kaybolmamas› için azami gayret gös-
terecektir.

fieyhler, kad›lar ve imamlar makamlar›nda durmal›d›rlar. Böylece bütün ahali ken-
di evinde huzur içinde olacak ve camilerde namazlar âdet oldu¤u üzere k›l›nmaya
devam edecektir. Bütün M›s›rl›lar Memluklülerin iktidar›n› ortadan kald›rd›¤› için
Allah-u Teâlâ’n›n rahmet ve inayetine flükredecek ve yüksek bir sesle flöyle diye-
cektir: Allah Osmanl› sultan›n›n flan›n› daim k›ls›n! Allah, Frans›z ordusunun fla-
n›n› muhafaza etsin! Allah, Memluklülere lanet etsin ve M›s›r halk›n› ›slah etsin.

‹skenderiyye ordugâh›nda, Fransa Cumhuriyeti’nin kuruluflunun (alt›nc› y›l› olan)

Messidor ay›n›n on üçüncü gününde, yani hicri (1213 y›l›n›n) Muharrem ay›n›n

sonunda (2 Temmuz 1798) kaleme al›nm›flt›r.”
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Napolyon’un bu ferman›n› dikkatle okuyan ve aynen eserine alan Ce-

berti, metin hakk›nda uzun bir de¤erlendirme yapar ve yap› çözümün

renkli örneklerinden birini verir. Ceberti, metindeki anlam tutars›zl›k-

lar›n› elefltirirken pek çok dil hatas›n› da düzeltir. Bundan maksad›,

Frans›zlar›n sadece söylediklerinin de¤il neyi nas›l söylediklerinin de

yanl›fl oldu¤unu göstermektir. Ceberti’ye göre Napolyon’un “Allah’tan

baflka ilah yoktur; O’nun bir o¤lu olmad›¤› gibi …” cümlesiyle bafllayan

ferman›, Frans›z komutan›n›n Müslümanl›k dâhil bütün dinlerle uyum

içinde oldu¤unu ima etmektedir. Fakat Frans›zlar Hristiyan oldu¤u ve

teslise inand›klar› için bu, Napolyon’un bütün dinlere iman etti¤ini ile-

ri sürerken asl›nda hiçbir dine inanmad›¤›n› göstermektedir. Frans›zla-

r›n ‘özgürlük ve eflitlik’ ö¤retilerini elefltiren Ceberti bu ilkenin ço¤u za-

man Frans›zlar taraf›ndan ihlal edildi¤ini söyler ve ekler: “Onun “…

herkes Allah kat›nda eflittir.” sözü bir yalan ve aptall›ktan baflka bir fley

de¤ildir.” Ceberti Frans›zlar›n temizlik âdetlerini ve kad›n-erkek iliflki-

lerini de sert bir dille tenkit eder.

Fakat M›s›rl› tarihçimizin as›l hedefi, Napolyon’un ferman›n›n siyasi ve

dinî temellerini y›kmakt›r. Bu yüzden Ceberti “ … sonunun gelmesini

Allah-u Teâlâ takdir etmifltir…” cümlelerini büyük bir kibir ve küfür ni-

flanesi olarak yorumlar. Böyle diyen Frans›zlar kendilerini “Allah’›n s›r-

lar›n› kontrol eden kifliler” olarak görmektedirler; bu ise küfrün en kö-

tü fleklidir çünkü küfürden daha büyük bir nankörlük yoktur. Napol-

yon’un “Ben sizin dininizi ortadan kald›rmak için gelmedim.” sözü ise

Ceberti’ye göre Bonapart’›n söyledi¤i ilk yaland›r. “Ben Allah’a Memluk-

lülerden daha fazla kulluk ederim.” sözü, Napolyon’un akl›n› kaç›rd›¤›-

n›n ve aptall›¤›n›n bir göstergesidir. Asl›nda Napolyon’un kastetti¤i “Be-

nim Memluklülerden daha fazla param ve askerim var.” demekten bafl-

ka bir fley de¤ildir. “…Papal›k merkezini yerle bir ettik…” cümlesine

gelince bu da Frans›zlar›n hem Müslümanlar›n hem de Hristiyanlar›n

düflman› oldu¤unu ve hiçbir dine inanmad›klar›n› gösterir. Ceberti ana-

lizini flu cümlelerle bitirir: “Allah onlar›n üzerine bela ve musibet ya¤-

d›rs›n; dillerini lallikle helak etsin; birliklerini bozsun, onlar› da¤›ts›n,

‹brahim Kal›n

174



ak›llar›n› ba¤las›n, nefeslerini als›n. O, bunu yapmaya kadirdir ve (du-

am›za) cevap vermek ancak O’na aittir.”3

Ceberti’nin Napolyon’a verdi¤i cevap, dönemin ruhunu çarp›c› bir fle-

kilde yans›t›r. Fakat bu, Avrupa’ya o dönemde verilen cevaplardan sa-

dece biridir. Avrupa kolonyalizmine karfl› gösterilen farkl› tav›rlar,

Müslüman kitleler aras›ndaki Bat› alg›s›na farkl› flekillerde yans›m›flt›r.

Fakat son tahlilde Avrupa emperyalizmine karfl› direniflin temel daya-

nak noktas› dindir zira bu dönemde vatan, millet, ulusal onur gibi ide-

aller ayn› zamanda dinî kavramlard›r. Avrupa emperyalizmine karfl› di-

renen önderlerin ve s›radan insanlar›n bu mücadelede dinî argümanla-

ra dayanmas›na flafl›rmamak gerekiyor. Çünkü din insanlara güçlü bir

ben tasavvuru ve kimlik vermenin yan› s›ra etkin bir sosyal mobilizas-

yon arac›d›r. On dokuzuncu yüzy›lda bu mobilizasyonu etnik ve sekü-

ler argümanlarla gerçeklefltirmek mümkün de¤ildi. Dahas› bu kavram-

larla dinî gelenek aras›nda çok köklü ba¤lar bulunmaktayd›. Bu yüzden

‹slam dünyas›nda hemen bütün antiemperyalist hareketlerin ortaya ç›-

k›fl›nda ‹slam merkezî bir rol oynam›flt›r.

Fakat Avrupa emperyalizmine gösterilen bu tepki, tersinden bir oryan-

talizme dönüflmemifl ve Avrupa Hristiyanl›¤›n›n topyekûn ötekilefltiril-

mesi sonucunu do¤urmam›flt›r. On dokuzuncu yüzy›lda yap›lan cihad

ça¤r›lar›n›n hedefi Müslüman ülkelerde yaflayan Hristiyan az›nl›klar

hatta Hristiyan Avrupal›lar de¤il Avrupal› liderler ve onlar›n cepheye

sürdü¤ü askerlerdir. Bunun en kayda de¤er örneklerinden biri, M›s›r’da

yaflan›r. Libya’da ‹talyanlara karfl› yap›lan cihad ça¤r›s›n›n kendilerine

karfl› bir k›y›m hareketine dönüflece¤inden endiflelenen M›s›r Hristiyan-

lar›, M›s›r ulemas›na dan›fl›rlar ve kayg›lar›n› iletirler. Bunun üzerine

M›s›r ulemas› Libya’da yap›lan cihad ça¤r›s›n›n ‹talyanlara karfl› savaflan

Libyal› Müslümanlar› ba¤lad›¤›n›, M›s›r’da yaflayan Hristiyanlar›n endi-

fle duymamas› gerekti¤ini söyler. Bunun sonucunda M›s›r Hristiyan ce-

maatleri herhangi bir sald›r›ya u¤ramaz. 
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Dönemin siyasi flartlar›yla irtibatl› olarak klasik ‹slam kültürünün üm-

met, cihad ve dârü’l-harb gibi kavramlar› yeni jeopolitik anlamlar ka-

zanacak ve Avrupa kökenli milliyetçilik hareketlerine karfl› ümmet

kavram›n›n önemi artacakt›r. Geleneksel ‹slam toplumlar›n›n siyasi

enternasyonalizmini ifade eden ümmet fikrinin on dokuzuncu yüzy›l-

daki milliyetçilik dalgas›n› önleyemedi¤i do¤rudur. Fakat bu, Cema-

leddin Afgani’den Mehmet Akif’e ve Muhammed ‹kbal’e kadar pek çok

ayd›n›n bir üst kimlik olarak ümmet düflüncesine sar›lmas›na engel

teflkil etmemifltir. Ayn› flekilde cihad, antiemperyalist mücadelenin ana

çat›s› hâline gelecek ve Türkiye’nin Kurtulufl Savafl›’nda oldu¤u gibi

pek çok ba¤›ms›zl›k hareketine dinî sosyal bir temel sa¤layacakt›r. Ay-

n› flekilde onuncu yüzy›ldan itibaren merkezî önemini kaybeden dâ-

rü’l-‹slam ve dârü’l-harb kavramlar›, yeni bir siyasi nitelik kazanacak

ve Bat›’ya karfl› verilen siyasi, ekonomik ve kültürel ba¤›ms›zl›k müca-

delesinin dayanaklar›ndan biri hâline gelecektir. Bu tarihî arka plan,

bir sonraki bölümde de temas edece¤imiz gibi modern ‹slam toplumla-

r›ndaki Bat› alg›s›n› derinden etkileyecektir. 

Bu dönemde ‹slam toplumlar› Avrupa’ya, birinci elden muhatap olduk-

lar› Avrupa emperyalizminin penceresinden bakarken Avrupa ‹slam

dünyas›na farkl› gözlerle bakmaya bafllayacakt›r. On yedinci ve on seki-

zinci yüzy›l Avrupa düflüncesine hâkim olan e¤ilimler, farkl› toplum ve

kültürlerin bilinmesi ve araflt›r›lmas› için yeni ve görece olumlu bir ze-

min oluflturmufltu. Reform, Rönesans, Kopernik Devrimi ve co¤rafi ke-

flifler, yeni bir dünya görüflünün habercisiydi. Bu geliflmeler sonucunda

Avrupal›lar, Avrupa’n›n ötesinde baflka dünyalar›n bulundu¤unu bizzat

keflfetme imkân›na sahip oldular. Bundan Hristiyanl›k da nasibini ald›

ve seküler felsefelerin yayg›nlaflmas›yla hakikatin tek kayna¤› oldu¤u

iddias›n› yitirdi. Bir tarafta Hristiyanl›¤›n koydu¤u metafizik s›n›rlar›n

öte tarafta Avrupa K›tas›’n›n sundu¤u co¤rafi s›n›rlar›n ötesini görebilen

Avrupal›lar, yeni ve farkl› dünyalar› keflfetmek ve neticede iflgal etmek

için art›k haz›rd›lar. 
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Bunun önemli tezahürlerinden biri oryantalizm ad›n› verdi¤imiz disip-

linin ilk temellerinin bu dönemde at›lmas›d›r.4 Genel olarak Do¤u ve

Uzak Do¤u toplumlar›n› özel olarak da ‹slam tarihini konu edinen or-

yantalizmin kökleri on yedinci ve on sekizinci yüzy›llara gider. ‹slam

çal›flmalar› aç›s›ndan on yedinci yüzy›l›n en önemli simas›, ‹ngiliz Ed-

ward Pococke’tur (1604-1691). Oxford Üniversitesi ‹slam Araflt›rmala-

r› Kürsüsünün ilk baflkan› olan Pococke “Specimen Historiae Arabum”

adl› eserinde, ‹slam dini, tarihi ve düflüncesi hakk›nda ulaflabildi¤i me-

tinleri bir araya getirir. Kitab›na Gazzalî’nin baz› eserlerinin tercümesi-

ni de ekler. Ça¤›n›n bilim standartlar›yla k›yasland›¤›nda Pococke’in il-

mî baflar›s› kayda de¤erdir. Dahas› Pococke, ‹slam toplumlar›n› araflt›r-

mak için Müslüman dünyaya bizzat giden ilk Avrupal› ilim adam›d›r.

Fakat Pococke döneminin misyoner faaliyetlerine de ilgisiz kalmaz. Mo-

dern uluslararas› iliflkiler sahas›n›n kurucusu kabul edilen Hollandal›

hukukçu Hugo Grotius’un (1583-1645) Hristiyanl›¤› savunmak için

yazd›¤› “De Veritate Religionis Christianae” (1632) adl› eserini Arapça-

ya çevirir. Pagan dinler olarak Yahudilik ve ‹slam’a iki ayr› bölüm ay›-

ran Grotius’un eseri, on dokuzuncu yüzy›l›n sonlar›na kadar yay›mlan-

maya devam eder.

Pococke’un genç ça¤dafl› ve takipçisi George Sale (1697-1736) bu süre-
ce 1734 y›l›nda Kur’an’›n ilk tam ‹ngilizce tercümesini yay›mlayarak ka-
t›l›r. Sale, tercümesine yazd›¤› önsözde ‹slam tarihi ve kültürü hakk›n-
da görece tarafs›z de¤erlendirmeler yapar. Bu, ona “yar› Müslüman” la-
kab›n› kazand›racakt›r. Fakat Sale, t›pk› selefleri gibi Kur’an’a “çeliflki-
ler, kutsal de¤erlere sald›r›lar, müstehcen konuflmalar ve gülünç hika-
yeler”den müteflekkil bir kitap olarak bakar (Sale’den aktaran Sha’ban,
1990: 31).5 Böyle bir kitab› tercüme etmenin ne zarar› olabilir!

On yedinci ve on sekizinci yüzy›llarda modern temelleri at›lan ‹slami-
yet çal›flmalar›, on dokuzuncu yüzy›lda büyük bir patlama yaflar. Yar›m
as›rl›k bir sürede on binlerce kitap, makale, dergi, konferans bildirisi,

Napolyon ‹le Ceberti Aras›nda: Modern Döneme Girerken Oryantalizmin Yeni Yüzleri

177

4 Oryantalizmin derli toplu bir de¤erlendirmesi için bk. Bulut, (2004).
5 Sale’in çevirisi Amerika’da 1806 y›l›nda bas›lan ilk ‹ngilizce Kur’an tercümesiydi. 



yüksek lisans ve doktora tezi yaz›l›r, üniversite kürsüleri aç›l›r, dersler
verilir. Yap›lan akademik çal›flmalar, ‹slam tarih ve kültürünün hemen
her yönüne temas eder. Bin y›ldan fazla bir süredir ‹slam dünyas›yla bir
flekilde irtibatl› olan Avrupa, yeni bir keflif ve fetih ruhuyla ‹slam tarih
ve kültürüne yönelir. Bu ilginin, Avrupa’n›n bu dönemde yaflad›¤› bü-
yük dönüflümle iliflkisini görmek zor de¤il. On dokuzuncu yüzy›l›n sos-
yal, siyasi, ekonomik ve kolonyal yap›s›, kelimenin en genifl manas›yla
‹slam dünyas›n›n bilinmesini bir zorunluluk hâline getirmiflti. “Bilgi
güçtür.” ilkesi burada siyasi bir nitelik kazan›r: Avrupa, sadece ‹slam
dünyas›n› sömürgelefltirdi¤i için de¤il ayn› zamanda evrensel ak›l ve
modernite projesini gerçeklefltirmek için bilmek, bilgiye dayal› iktidar
araçlar› gelifltirmek zorundad›r. Ortada art›k korkulan, merak edilen ya
da nefret duyulan bir ‹slam de¤il bilinmeyi ve yeniden infla edilmeyi
bekleyen bir dünya vard›r. Oryantalizmin kurucu babalar›, bu infla ha-
reketinin bafl aktörleri aras›ndad›r.

Klasik oryantalizmin kurucusu olan Avrupal› ilim adamlar› uzun bir lis-
te tutuyor. Bunlar aras›nda Frans›z oryantalizminin babas› Silvestre de
Sacy (1758-1838), Arabic-English Lexicon adl› sözlü¤ü de¤erini hâlâ ko-
ruyan E. W. Lane (1801-1876),6 Hindistan’da görevli Alman bir misyo-
ner olan ve Hindistanl› Müslüman âlimlerle pek çok polemi¤e giren
Karl Pfander (ö. 1865), Osmanl› tarihinin yan› s›ra Arap, Fars ve Türk
fliiri üzerine yapt›¤› titiz çal›flmalar›yla tan›nan J. von Hammer-Purgstall
(1774-1856), büyük tart›flmalara yol açan “Mahomet” kitab›n›n yazar›
William Muir (1819-1905) ve Ernest Renan (1823-1892) zikredilmeye
de¤er.7 Hem oryantalizm hem de ‹slam-Bat› iliflkileri aç›s›ndan dönemin
bir di¤er önemli ismi Ernest Renan’d›r. Renan Sorbonne’da verdi¤i ün-
lü “‹slam ve Bilim” konferans›nda ‹slam’›n bilim ve felsefe üretemeyece-
¤ini, düflünce ad›na ne varsa bunun ‹slam öncesi Fars kültüründen gel-
di¤ini yahut baflka kültürlerden al›nd›¤›n› savunur. T›pk› yirminci yüz-
y›lda Bernard Lewis gibi Renan da ‹slam’›n ancak sekülerleflerek ça¤dafl,
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demokratik, özgür ve bilimsel bir kimlik kazanabilece¤ini ileri sürer.
Renan’›n bu söylemi on dokuzuncu yüzy›l Avrupa ayd›nlar›n›n ‹slam’a
bak›fl›n› keskin bir flekilde ortaya koyar. Renan’›n bu konuflmas›, Nam›k
Kemal’den Cemalettin Afgani’ye kadar pek çok ayd›n›n›n kaleme sar›l-
mas›na ve reddiyeler yazmas›na sebep olacakt›r.8

On dokuzuncu yüzy›lda temelleri at›lan klasik oryantalizm, yirminci
yüzy›lda daha da güçlenecek ve muazzam bir ‹slam araflt›rmalar› litera-
türü meydana getirecektir. Edward Said’in bir tahminine göre 1800 ila
1950 y›llar› aras›nda Avrupa ve Amerika’da ‹slam hakk›nda altm›fl binin
üzerinde yay›n yap›lm›flt›r (Said, 1979: 204). Ignaz Goldziher (1850-
1921), Snouck Hurgronje (1857-1936), Duncan Black Macdonald
(1863-1943), Carl Becker (1876-1933), David Samuel Margoliouth
(1858-1940), Edward Granville Browne (1862-1926), Reynold Alleyne
Nicholson (1868-1945), Louis Massignon (1883-1962), Henry Corbin
(1903-1978) ve Hamilton A. R. Gibb (1895-1971) gibi isimler klasik or-
yantalizmi yeni ufuklara tafl›d›lar ve modern akademik ‹slam araflt›rma-
lar›n›n temellerini att›lar.9 Onlar›n b›rakt›¤› miras bugün Avrupa ve
Amerika’da bütün sorun ve avantajlar›yla yaflamaya devam ediyor. 

Fakat oryantalizm ne Bat›l›lar›n ‹slam› ne de Müslümanlar›n Bat›’y› da-
ha iyi anlamas›na katk› sa¤lad›. Bu kadar uzun soluklu bir ilmî projenin
daha olumlu ve so¤ukkanl› de¤erlendirmelere kap› aralamas› beklenir-
ken oryantalizm büyük oranda tek tarafl›, donuk, hayatiyetten yoksun,
egzotik ve geri yahut çökmekte olan bir ‹slam medeniyeti tasavvuru in-
fla etti. ‹stisnalar› bulunmakla beraber pek çok oryantalist ‹slam›n ‘oriji-
nal’ bir nitelik arz etmedi¤ini, dinî temellerinin Yahudilik, Hristiyanl›k
ve Arap paganizmine, kültürel baflar›lar›n›n ise ‹slam öncesi Yunan,
Hint, ‹ran ve Çin medeniyetlerine ait oldu¤unu ileri sürdü. Böylece ‹s-
lam, Bat›l› oryantalistler için tarihsellefltirilip rölativize edilecek bir
araflt›rma konusu hâline geldi. Bu yaklafl›m›n popüler kültüre yans›ma-
lar›, ‹slam ve Müslümanlar hakk›nda harem ve cariyelerden kölelik ve
sultanlar›n ihtiflaml› ve yar› mitolojik yaflam›na kadar pek çok stereoti-
pin yeniden üretilmesine sebep olmufltur. 
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Oryantalizmin bu sorunlu miras›, Bat› toplumlar›nda hâkim olan ‹slam
ve Müslüman imaj›n› bugün de belirlemeye devam ediyor. Gazete bafl-
l›klar›ndan edebiyat ürünlerine, televizyon programlar›ndan üniversite
ders kitaplar›na kadar çok genifl bir alana yay›lm›fl olan bu alg›lama bi-
çimi, ‹slam dünyas›n› egzotik ve mistik bir öteki, aç›klanmaya ve ayd›n-
lat›lmaya muhtaç bir nesne olarak görüyor. Örne¤in Orta Do¤u’daki ça-
t›flmalar›n “‹slam’›n kanl› tarihinin”, “eksik insanl›k (hümanizm) anla-
y›fl›n›n”, “bask›c› kültürünün” vs. bir sonucu oldu¤unu ileri süren de-
¤erlendirmelere rastlamak s›ra d›fl› bir durum de¤il. Edward Said’in ve
takipçilerinin yapt›¤› köklü oryantalizm elefltirisine ra¤men ‘postoryan-
talist’ dönemin henüz somut neticeler vermedi¤ini görüyoruz. 

On dokuzuncu yüzy›lda oryantalizm akademik bilgi açl›¤› hissedenlerin
ihtiyac›na bir nebze cevap vermifl olabilir. Fakat masa bafl›nda okunan
belgelerle yetinmeyen pek çok Avrupal› bu dönemde Müslüman ülkele-
re gidecek, gözlemlerini kaleme alacak ve genifl bir seyahatname litera-
türü vücuda getirecektir. Do¤u’yu bilme ihtiyac›n› kitap okuyarak gide-
remeyenler böylece Do¤u’ya yani ‹slam dünyas›na gittiler ve bin y›ll›k
s›r perdesini aralamaya çal›flt›lar. Sir Richard Burton, Scott, Kinglake,
Disraeli, Curzon, Warburton, Nerval, Chardin, Chateaubriand, Flau-
bert, Lamartine, Pierre Loti, ve Tavernier gibi Avrupal› seyyahlar, Haç-
l›lar döneminde ortaya ç›kan bir tecrübeyi modern bir ba¤lamda yeni-
den yaflad›lar: ‹slam dünyas›na ilk defa ayak basan Avrupal› burjuva ay-
d›nlar›n›n Müslüman Do¤u’yla karfl›laflmas›, ça¤›n ruhuna uygun yeni
alg›lama biçimleri üretti (Said, 1979: 166-197).10 Orta Ça¤’›n dinî argü-
manlar›n›n yerini seküler, rasyonalist, ilerlemeci, ayd›nlanmac› ön ka-
buller alm›fl, Müslümanlar art›k Orta Ça¤ Avrupas›’n›n paganlar› ol-
maktan kurtulmufltur. Dahas› onlar› ‘dinî öteki’ hâline getiren teolojik
argümanlar yerini hümanist ve siyasi de¤erlendirmelere b›rakm›flt›r. 

Fakat bunlar›n hiç biri yeni bir s›n›f olarak ortaya ç›kan Avrupa ayd›nla-
r›n›n Do¤u’yu ve ‹slam dünyas›n› geri kalm›fl bir kültür olarak görmek-
ten al›koymayacakt›r. Modern felsefenin büyük ismi Kant bile Müslü-
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manlar› “inançlar›ndan dolay› kibir içinde olan insanlar” olarak görür
(Kant, 1960: 172). Bu yüzden “ça¤dafllaflt›rma misyonu”, Hegel’den
Marx’a ve Frans›z misyonerlerine kadar on dokuzuncu yüzy›l Avrupa in-
telijensiyas›n›n köklü inançlar› aras›ndad›r. Bunun çarp›c› ifadelerinden
birini, 1947 y›l›nda Nobel Edebiyat ödülünü alan Frans›z flair ve yazar›
Andre Gide’de buluyoruz. 1914 y›l›nda ‹stanbul ve Konya’y› ziyaret eden
Gide, Avrupa merkezci bir kültürel üstünlük duygusuyla kaleme sar›l›r:

“Konstantiniyye (‹stanbul) bütün ön yarg›lar›m› do¤ruluyor ve Venedik’le beraber
kiflisel cehennemime dâhil oluyor. Bir mimari eseri, bir caminin cephesini takdir
etmeye bafllad›¤›n›zda (aynen flüphelendi¤iniz gibi) onun Arnavut yahut ‹ranl› ol-
du¤unu ö¤reniyorsunuz… Türk k›yafetleri akl›n›za gelebilecek en çirkin k›yafet-
ler; do¤rusunu söylemek gerekirse (Türk) ›rk› da bunu hak ediyor… (Egzotikli¤e
olan muhabbetimden, kendi kendimi flövenist bir flekilde mutlu etti¤im korkusun-
dan ve belki de tevazudan dolay›) uzun bir süre birden fazla medeniyet oldu¤unu,
sevgi ve heyecan›m›z› hak eden birden fazla kültürün bulundu¤unu düflünmüfl-
tüm… fiimdi görüyorum ki bizim Bat› (az daha Frans›z diyecektim) medeniyeti-
miz sadece en güzel de¤il inan›yorum ki ayn› zamanda yegâne medeniyettir -yani
sadece bizlerin tevarüs etti¤i o Yunan medeniyeti.-” (Gide, 1956: 177, 181)

Avrupal› seyyahlar›n dikkat çeken özelliklerinden biri, ziyaret ettikleri
Müslüman ülkelerin “dünyevi” nitelikleri üzerinde vurgu yapmalar›d›r.
‹stanbul, Kahire, ‹sfahan, Fez gibi flehirlerdeki gündelik yaflam, dük-
kânlar, seyyar sat›c›lar, evler, bahçeler, camiler, tekkeler, sema ve zikir
meclisleri, yemek gelenekleri, okullar, limanlar, k›l›k k›yafetler ve mad-
di kültüre iliflkin bütün di¤er unsurlar, seyahatname edebiyat›n›n vaz-
geçilmez ögeleridir. Detaylara gösterilen bu özenin arkas›nda Müslü-
man toplumlar hakk›ndaki genel geçer hükümleri sorgulama yahut de-
¤ifltirme kayg›s›n›n yatt›¤› söylenebilir. Nitekim seyyahlar s›k s›k bu fle-
hirlerde yapt›klar› gözlemlerle Avrupa’da yayg›n olan kanaatlerin ne ka-
dar farkl› ve yanl›fl oldu¤unu vurgularlar. Örne¤in on befl y›l kadar Tür-
kiye’de yaflad›ktan sonra 1807 y›l›nda “The Present State of Turkey” ad-
l› bir kitap yay›mlayan ‹ngiliz yazar Thomas Thornton, Avrupal› sey-
yahlar›n Türkiye hakk›ndaki gözlemlerinden flikâyet eder ve ço¤unun
Türklerin âdet, gelenek ve davran›fllar›n› “yüzeysel ve hatta kasten ha-
tal› bir flekilde gözlemlediklerini ve anlamad›klar› fleyler hakk›nda tah-
minlerde bulunduklar›n›” söyler. Thornton’a göre bu seyyahlar gözlem-
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lerini “gerçek hayat›n sahih tetkikine de¤il kendi hayal güçlerinin mu-
harref hülyalar›na” dayand›rmaktad›rlar (Thornton, 1807).

Fakat iyi niyet sahibi olmak, yüzlerce y›ll›k alg› biçimlerini de¤ifltirmek
için yeterli olmuyor. Oryantalistlerin masa bafl›nda ve akademik ku-
rumlarda üretti¤i tiplemeler, seyyahlar›n eserlerinde farkl› biçimlerde
yeniden ç›kar karfl›m›za. Do¤u’nun gizemli sokaklar›, haremin bu¤ulu
havuzlar›, Do¤ulu erkeklerin flehvet ve güç arzusu, Do¤ulu kad›nlar›n
iflve ve cilveleri, sultan, emir ve valilerin s›n›rs›z güçleri, servetleri, kö-
le pazarlar›, cariyeleri, vs. yeni ve daha etkileyici imajlar olarak görsel
bir nitelik kazan›r. On dokuzuncu yüzy›l oryantalist ve naturalist resim-
lerinde zirveye ulaflan bu Do¤u tasvirleri, günümüzün Holywood film-
lerinde yaflamaya devam ediyor. Bütün bunlar, Edward Said’in “Do¤u-
nun Do¤ululaflt›r›lmas›” dedi¤i sonucu do¤urur: Do¤u, oldu¤undan da-
ha egzotik ve ilginç bir yer hâline gelir ya da getirilir. ‹slam ve Bat› top-
lumlar› aras›nda yaflanan gerilim, bu alg›lama ve soyutlama biçimleri
yüzünden artan bir fliddette devam ediyor. Oryantalizmin sorunlu mira-
s›n› aflmak, öncelikle bu zihinsel kategorileri terk etmek demektir. Bu-
nun içinse Bat›’n›n kendisiyle yüzleflmesi ve “tarihsel biriciklik” iddi-
as›ndan vazgeçmesi gerekiyor. 

Kaynakça
Arberry, A. J. (1997). Oriental essays:Portraits of seven scholars. Surrey: Curzon Press. 

Bulut, Y. (2004). Oryantalizmin k›sa tarihi. ‹stanbul: Küre Yay›nlar›.

Cündio¤lu, D. (1996). Ernest Renan ve ‘reddiyeler’ ba¤lam›nda ‹slam-bilim tart›flmalar›na
bibliyografik bir katk›. Divan, 2, 1-94.

el-Ceberti, A. (1967). Acaibu’l-asar fi’t-teracum ve’l-ahbar. Kahire: Lecnetu’l-Beyani’l-Arabi.

Gide, A. (1956). Journals 1889-1949. New York: Vintage Boks.

Haddad, Y. Y. (2001). Islamism: A designer ‹deology for resistance, change and empower-
ment. Muslims and the West: Encounter and Dialogue. Ed. by Zafar Ishaq Ansari & John Espo-
sito (pp. 274-295). Washington: Georgetown University Press

Hourani, A. (1991) Islam in European thought. Cambridge: Cambridge University Press. 

Kant, I. (1960). Religion within the limits of reason alone. New York: Harper Torchbooks. 

Lawrence, B. B. (1998). Shattering the myth: Islam beyond violence. Princeton: Princeton Uni-
versity Press.

Lewis, B. (1984). Modern Türkiye’nin do¤uflu. Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas›mevi.

‹brahim Kal›n

182



Moreh, S. (1997). Al-Jabarti’s chronicle of the French occupation 1798: Napoleon in Egypt. Prin-
ceton: Markus Wiener Publishers.

Rodinson, M. (1987). Europe and the mystique of Islam. Seattle/London: University of Was-
hington Press.

Said, E. (1979). Orientalism. New York: Vintage Boks.

Sha’ban, F. (1990). Islam and Arabs in early American thought: Roots of Orientalism in Ameri-
ca. Durham, N.C.: Acorn Pr.

Thornton, T. (1807). The present state of Turkey or a description of the political, civil, and
religious constitution, government, and laws of the Ottoman Empire. London..

Üçel-Aybet, G. (2003). Avrupa seyyahlar›n›n gözünden Osmanl› dünyas› ve insanlar› 1530-
1699. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›. 

Waardenburg, J. J. (1963). L’Islam dans le miroir de l’occident. Comment quelques orientalistes oc-
cidentaux se sont penches sur l’Islam et se sont forme une image de cette religion. Paris: Mouton. 

Napolyon ‹le Ceberti Aras›nda: Modern Döneme Girerken Oryantalizmin Yeni Yüzleri

183



‹brahim Kal›n



“1907’den bugüne tüm National Geographic Dergisi koleksiyonuna sahibim.
Bu dergiyi verdi¤i ilham dolay›s›yla seviyorum, fakat National Geographic
dergisinin dar ve bitmek bilmeyen ideolojik öteki tasviriyle gerçeklefltirilen
büyük hasar›n da fark›nday›m. Tabi ki dergiyi okuyorum ve resimlerinden
hofllan›yorum. Yukar›daki elefltiri dünya çap›nda kendini kan›tlam›fl foto¤-
rafç›n›n profesyonel dürüstlü¤üne at›lan bir çamur de¤ildir. Ancak hakka-

niyet nam›na, yapabildi¤iniz ölçüde uydurmalardan kaç›n›n.”.

Daniel Martin Varisco, s›k› National Geographic okuru

National Geographic üzerine Elefltirel bir Okuma

Geçen bir yüzy›ldan faza bir süredir Amerikan popüler kültür ikonu
National Geographic dergisi dünyan›n her yerinden insanlar› s›n›fland›r-
makta ve kataloglamaktad›r. Bu dergi ABD’nin co¤rafi ve kültürel güzel-
liklerini ihtiva etmenin yan›nda Amerikal›lar›n kendi s›n›rlar› d›fl›ndaki
dünyaya dair görüntüler ve bilgiler keflfetmelerinde de birinci kaynak-
t›r. Derginin sad›k kalmaya çal›flt›¤› yedi ilkesi vard›r: (i) Kesin do¤ru-
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luk (ii) Güzel, ö¤retici ve sanatsal çizimlerin bol olmas› (iii) Matbu her
fleyin kal›c› de¤eri (iv) Önemsiz bir karaktere dair yaz›lardan uzak dur-
ma (v) Tarafgir ve çat›flmaya yol açacak meselelerden kaç›nma (vi) Her
ülkeye ve insanlara dair sadece olumlu yorumlar (vii) Düzenli içerik
(O’Barr, 1994). Ben bu çal›flmada, Arap dünyas›n›n anlat›m›nda bu ilke-
lere riayet edilmedi¤ini gösterece¤im. Tam tersine Arap dünyas› s›kl›k-
la karanl›k ve gizemli bir yer olarak tasvir edilmektedir. Bunun netice-
sinde birçok Amerikal›n›n gözünde en fazla yanl›fl anlafl›lan ve yanl›fl
betimlenen halk Araplard›r.

Bu tebli¤de öyküleyici yaz›larda dünyay› anlaman›n kayna¤› olarak bel-
li bir aç›dan bakman›n etkisini inkâr edecek de¤ilim. Bununla beraber
National Geographic’in söylemlerinde tezahür eden “ötekilefltirme”nin
ve Arap dünyas›n›n k›smi tasvirinin gözle görülür sonuçlar›n›n alt›n› çi-
zece¤im. Bunlar hayalî bir Do¤u co¤rafyas›ndan kaynaklanan bir y›¤›n
co¤rafi bilgi üretiminin bariz bir örne¤idir. Bu tebli¤, derginin foto¤raf-
ç›lar›n›n ve yazarlar›n›n Araplar› ve onlar›n yaflad›klar› yerleri tasvir
edifllerine bakarak National Geographic dergisinin elefltirel bir okumas›-
n› sunmaktad›r. Burada bu tasvirlerin National Geographic’in söylemle-
rini sonradan nas›l belirledi¤i de dikkate al›nmaktad›r. Çal›flman›n te-
mel tezi, National Geographic dergisinin Arap dünyas›na dair söylemle-
rinin birçok veçhesinde oryantalist bir anlat› ihtiva etti¤idir. Bu e¤ilim
metinlerde görülen belli temalara (geleneksel ve modern çat›flmas›, ge-
leneksel/kutsal kitaba dayal› bir medeniyetin gölgesinde yaflamak, ilkel,
sert/vahfli do¤a, tiranlar ve kurbanlar) ve onlara efllik eden görüntülere
(peçeler, fliddet, çöl, yoksul ve ac› çeken çocuklar, çökmüfl alt yap›) ba-
karak ortaya ç›kar›labilir. Bu çarp›c› yaklafl›m National Geographic der-
gisinin okurlar›n›n dikkatini çekmekte ve bu literatürün yans›tt›¤› bir-
tak›m varsay›m ve ön yarg›lar› ortaya koymaktad›r. 

Oryantalizm, Postyap›salc›l›k ve Postkolonyalizm 

Oryantalizm kavram› “Do¤u” hakk›ndaki tarafl› ve genelde bilgisizce ya-
p›lm›fl genellemelere elefltirel bir bak›fl› ifade eder. Bu genellemeler bir
yandan kültürel farkl›l›klar›n “ötekilerin” içkin özellikleri olarak yans›-
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t›lmas›na di¤er taraftan da Bat›l› “co¤rafi tahayyülde” “Bat›l›” ve “Do¤u-
lu” kültürler aras›ndaki ikili¤i do¤allaflt›rmaya sebep olur (Said, 1978:
52-57). Said’e göre “Bat›l›lar” yaratt›klar› Do¤u’nun “co¤rafi tahayyülü-
nü” kendi emperyalist emelleri ve jeopolitik vizyonlar› için bir alet ola-
rak kullanm›fllard›r. Meflhur oryantalizm elefltirisinde Edward Said, Bat›-
l›lar›n Do¤u’nun insanlar›n› mistik bir cinsellik ve geçmiflte dönmüfl il-
kel hayatlar›yla vahfli kabile göçebeleri olarak nas›l özsellefltirdiklerini
gösterir. Bu süreçte Bat› kendini Do¤u/Bat›, biz/onlar ve Bat›/Do¤u ikilik-
leri vas›tas›yla tan›mlamay› ö¤renmifltir. Ayr›ca Said’e göre ötekilerin
temsili “hemen her zaman temsilin nesnesine bir tür fliddet uygulamay›
içerir… Bu ister harikulade bir imge veya egzotik bir resim ya da akade-
mik bir temsil olsun… Kaç›n›lmaz olarak fliddet, ba¤lam›ndan ar›nd›rma
ve minyatürlefltirmeyi beraberinde getirir.” Bunun yan› s›ra Said’e göre
afla¤› bir ötekinin temsil söylemi “ötekinin sessizli¤ine de ba¤l›d›r.” 

Oryantalizm elefltirisi edebiyat ve kültürel çal›flmalardaki postkolonyal
ve postyap›salc› teorilere dayanmaktad›r. Postyap›salc›l›¤›n temelinde
her alg›n›n, bu arada bilginin de teori-yüklü oldu¤u varsay›m› yatar.
Gözlemcinin inanç, fikir ve tercihleri onun gerçekli¤i alg›lay›p yorum-
lama biçimini etkiler; bu da yorumlar› öznel k›lar. Dolay›s›yla gerçekli-
¤in temsilleri de bu tür flahsi etkilere aç›kt›r. Postyap›salc›l›¤a göre bu-
nun sebebi, temsiller ile “gerçek hayat” aras›nda do¤rudan bir ba¤lant›-
n›n olmamas›d›r. Ba¤lant›lar temsili yapan›n zihninin derinliklerine
yerleflmifl birtak›m toplumsal inflalarla kurulur. Dolay›s›yla temsiller,
yans›tt›klar› varsay›lan gerçekli¤i oldu¤u kadar gözlemciyi de (onun
inançlar›n›, fikirlerini vs.) gösterirler. 

Postyap›salc›lar ayr›ca temsillerin dilinin de (edebiyat›n kelime ve ifade-
leri olsun, haritalar›n çizgi ve flekilleri olsun) gerçekli¤i etkiledi¤ine ina-
n›rlar. Yani bu dil onlara göre toplumlardaki iktidar yap›lar›n› yönlen-
dirip flekillendirebilirler. Bu sebeple bu tür temsillerin (ve bunlar üzeri-
ne kurulmufl olan yap›lar›n) yap›-çözümünü yaparak onlar›n anlam ak-
tar›m›n› nas›l etkilediklerini anlamak gerekir. Kavramlar›n kendilerin-
den önce gelenlere sonsuz biçimde nas›l eklemlendiklerini ortaya koy-
maya çal›flan bu hermenotik çaban›n sonu hiç gelmeyebilir. National
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Geographic’in resim ve yaz›lar›nda oldu¤u gibi bu temsilî kurgular›n ka-
l›nt›lar› postyap›salc›lar›n üzerinde durduklar› birincil kaynaklard›r. 

Postkolonyal teori ise hem sömürgecili¤in hâkim oldu¤u dönemde hem
de günümüzde bu sürecin sömürgeci ve sömürülenler üzerindeki top-
lumsal, ekonomik ve siyasi sonuçlar›n› inceler. Bu teori Avrupa (veya
Bat›)’n›n merkezîli¤ine karfl› elefltirel bir yaklafl›m› ifade eder. Birçok
co¤rafyac› da postkolonyal teorinin geliflimine katk› yapm›flt›r (bk. Bla-
ut 1993; Gregory, 1994, 1995, 2004; Nash, 2002; Sidaway, 2000; Win-
ders, 2005). National Geographic dergisinin popüler söylemlerini ince-
ledi¤imiz bu çal›flma, postkolonyalc› akademisyenlerin de iflaret etti¤i
gibi Arap dünyas›n›n metinsel ve görsel temsillerinde oryantalist bak›-
fl›n nas›l kullan›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. Arap dünyas› kabilevi, ilkel
ve fliddet kayna¤› olarak “ötekilefltirilerek” resmedilmek suretiyle Ame-
rika’n›n bölgedeki emperyalist jeopolitik amaçlar› desteklenmekte ve
hakl›laflt›r›lmaktad›r. 

Örne¤in, National Geographic dergisinin Araplar› tasvir ederken s›kça
kulland›¤› kal›plardan biri “çölde do¤mufl” ifadesidir. Yine Araplar genel-
de “çölün o¤ullar› ve k›zlar›” olarak tan›mlan›rlar. Bu iddian›n çeflitli so-
nuçlar› vard›r. “Çöle ait” olarak tan›mlanmak bu insanlar›n herhangi bir
insan toplulu¤u veya milletle ba¤lant›s› olmad›¤›n›, yaflad›klar› ortam›n
da bir tür vahfli do¤a oldu¤unu ifade eder. Ayr›ca “çölün k›z›” olmak
Arap kad›n›n›n tabiat›n bir parças›, yani fethedilecek, kontrol edilip ehlî-
lefltirilecek ve e¤itilecek bir kimse olarak hayal edilmesine yol açar. Arap-
lar›n insanl›¤›n› ortadan kald›ran böyle bir temsil bölge üzerindeki sö-
mürgeci planlar›n meflrulaflt›r›lmas›n› da kolaylaflt›rabilir (Steet, 1996). 

Yöntem

Bu incelemenin sonuçlar›n› do¤ru yorumlamak için çal›flman›n meto-
dolojik duruflunu k›saca belirtmek yerinde olacakt›r. National Geograp-
hic dergisini incelerken yaln›zca oryantalist bak›fl aç›s›n›n mevcut oldu-
¤u bölümleri ele ald›k. Amac›m›z bu bak›fl›n derginin Arap dünyas›na
yönelik söylemlerinde gerçekten var oldu¤unu göstermektir. Dolay›s›y-
la bu çal›flma oryantalist bak›fl›n bulunmad›¤› bölümlerle ilgilenmemek-
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tedir. Derginin tamam›n›n de¤il de yaln›zca oryantalist tavr›n hâkim ol-
du¤u yaz› ve resimlerin incelendi¤i anlafl›lmazsa incelememiz yanl›fl yo-
rumlanabilir. Bu da National Geographic dergisinin her zaman oryanta-
list söyleme sahip oldu¤u seklinde yanl›fl bir suçlamaya maruz kalmas›-
na sebep olabilir. 

National Geographic dergisindeki oryantalist söylemleri incelerken
Ocak 1990-Kas›m 2006 aras›ndaki bütün say›larda yer alan Arap dün-
yas›na dair metin, foto¤raf ve haritalar› ele ald›k. ‘Arap’ ülkeleri derken
kasdetti¤imiz yerler Cezayir, Bahreyn, Cibuti, M›s›r, Eritre, Irak, ‹ran,
Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Umman, Filistin, Katar,
Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Tunus, Birleflik Arap Emirlikle-
ri ve Yemen’dir. Bunun yan›nda incelememiz ayr›ca -K›z›l Deniz gibi-
müflterek alanlar› da kapsamaktad›r. 

Arap dünyas›n›n temsilinde oryantalizmi incelerken postkolonyal ve
postyap›salc› teorilere dayanarak Do¤u’nun bir “muhayyel co¤rafyas›”
olarak Arap dünyas›n›n ötekilefltirilmesi sürecinde iktidar iliflkileri, dil,
metin ve söylemleri ele alaca¤›z. 

‹nceleme

Metinler

Eski ve Yeni Çat›flmas›

Dergideki metinlerde ortaya konan ilginç bir tema antik dünya ile mo-

dern dünya aras›nda bir çat›flman›n/çeliflkinin oldu¤u anlay›fl›d›r. Ger-

çekte ise Orta Do¤ulular›n bir k›sm›n›n zihninde böyle bir çat›flma olsa

bile (ki her kültürde teknolojiden hofllanmayan gelenekçiler vard›r),

bütün bir Orta Do¤u’da böyle bir çat›flmadan bahsedilemez. Bu, yans›-

t›ld›¤› gibi bütün bölgeyi tan›mlayan bir anlay›fl de¤ildir. Birço¤u ilerle-

meyi toplumun do¤al bir unsuru olarak görür; bir Bedevi çoban›n da de-

di¤i gibi: “Biz eski ve yeni dünyalar› bir arada yafl›yoruz. Bu da çok kö-

tü bir fley de¤il.” (Webster & Steinmetz, 2005). Bu t›pk› Bat› dünyas›-

n›n modernlefltikçe kendi geleneklerini de yaflatmas› gibidir ancak Ba-

t›’nin aksine Orta Do¤u’da bu eski/yeni ikili¤i fleklinde yans›t›lmaktad›r. 
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Antik Medeniyetin Gölgesinde Yasamak 

Arap dünyas›na dair ‘medeniyet’ olgusu ancak geçmiflin bir parças› ve
bir daha ulafl›lamayacak bir merhale olarak anlat›l›r. “Büyük imparator-
luklar›n do¤du¤u, sonra da tarihe gömüldü¤ü yerler” gibi ifadeler art›k
anlat›lacak fazla bir fley olmad›¤›n› ima eder (Severy, 1991). Sanki bu
toplumlara bugün ne yaparlarsa yaps›nlar geçmiflteki seviyeye ulaflama-
yacaklar› imaj› verilir. Buna göre bu bölgenin önemi sadece modern
dünyan›n ortaya ç›kmas›na yapt›¤› geçmiflteki katk›ya indirgenir. Bugün
ise bu toplumlar küresel toplumun aktif birer üyesi olmak yerine arka
planda kalm›fl, etkisiz oyunculard›r. 

‹lkel 

“Antik Medeniyetin Gölgesinde Yaflama” perspektifinin oda¤› geçmifl
medeniyetlerin baflar›lar›ndan bugünkü duruma çevrilirse Orta Do-
¤u’nun bir flekilde ‘ilkel’ oldu¤u varsay›m› aç›kça ortaya ç›kar. Buna gö-
re Orta Do¤ulular kültürel aç›dan bir bicimde geride kalm›fllard›r. San-
ki geçmifl ça¤lar›n gölgesi bölgenin üzerine düflmüfl ve Orta Do¤u’yu ka-
ranl›k bir ça¤a sokmufltur. Bölge insan›yla olan etkileflimlerde sürekli
bu insanlar›n anlay›fl eksikli¤i vurgulan›r. ‘Medeni’ bir insan için uygun
görülen özelliklerden mahrum biçimde temsil edilen bu insanlar›n bi-
limsel bilgi ve insan haklar› gibi modern dünyan›n de¤erlerinden uzak
olduklar› hissi verilir. Buna göre bu insanlar kendi toplumlar›n›n teme-
linde bulunan maddi ve manevi unsurlar›n de¤erini bilmemektedirler. 

fiiddet / Hoyrat Mekânlar 

Orta Do¤u’nun resmedilmesinde belki de en yayg›n tema fliddet temas›-
d›r. Geçmiflten de bugünden de bahsedilirken bölge halklar› mutlaka
vahfli ve gaddar olarak temsil edilir. Bu tür bir temsilin sonuçlar›n› fark
etmek önem arz etmektedir. Bu resim okuyucuda bir tehlike hissi uyan-
d›rarak tehdit alg›s›na yol açar. Bu da okuyucunun (bilinç d›fl› olarak bir
tehdit ya da sald›rgan bir kolektif kiflilik olarak görülen) konudan uzak-
laflmas›na sebebiyet vererek Orta Do¤u’nun okuyucunun bulunmak is-
temeyece¤i bir yer olarak görülmesini sa¤lar. 
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Hatta fiziki çevrenin kendisi de vahfli bir yer olarak yorumlan›r. Bat›l›-
lar ne zaman bu bölgeyi düflünseler muhayyilelerini doldurur. Bu zor
flartlar›n da kaba saba insanlar› üretti¤i izlenimi uyand›r›l›r. Arap dün-
yas›n›n bu ‘ilkel’ temsili bölgede medenilik ve inceli¤in ortadan kalkt›¤›
inanc›na yol açarak geriye yaln›zca vahfli ‘orman kanunlar›n›n’ kald›¤›
imaj›n› yarat›r. Bu anlat›ya göre hem tabiat hem de insanlar sürekli ola-
rak korkutucu bir yaflam kavgas› içerisindedirler. 

Zorbalar ve Ma¤durlar

‘‹lkel’ ve ‘fliddet’ temalar› kültürel düzlemde uygulan›rken zorba ve ma¤-
durlardan oluflan toplumsal hiyerarfli de ortaya ç›kmaya bafllar. Oryan-
talist bak›fl aç›s›na dayanan metinlerde bir Orta Do¤ulunun modern,
kendine yeten bir birey olarak temsili çok nadir görülür. Buna karfl›n
bölge insanlar› genelde Orta Do¤u toplumunun zalimane yap›lar› için-
de hapsolmufl birer kurban olarak resmedilirler. Bu resmin d›fl›nda ise
yaln›zca bu kurbanlara zulmeden barbarlar vard›r. Böyle bir temsil, hem
olumlu geliflmelere katk› yapabilecek hem de Bat›l› okuyucular›n yak›n-
l›k duyabilece¤i özerk ve güçlü bir vatandafl olma ihtimalini ortadan
kald›rmaktad›r. 

Egzotik Mekânlar

Arap dünyas›n›n mekânlar›, Bat›l›lar›n daha iyi anlay›p yak›nl›k duyaca-
¤› bir biçimden ziyade genelde yabanc› ve egzotik yerler olarak temsil
edilir. Bu temsile “egzotik mekânlar anlat›s›” ad› verilebilir. Buna göre
fiziksel çevre ancak bir masal kitab›nda bulunabilecek tarzda baflka bir
dünya imifl gibi afl›r› flekillerde resmedilir. Bu mekânlar güzel ve tuhaf
olman›n yan› s›ra tehlikeleri de içerir. Bu temsil yaln›zca bölgenin “öte-
kili¤ini” perçinleyerek Orta Do¤u’nun Bat›l› zihinlerden daha da yaban-
c›laflmas›na sebep olur. 

Foto¤rafik Temsiller 

Peçe/ baflörtüsü 

‹slam inanc›n›n en görünür simgelerinden biri olan baflörtüsü Orta Do-
¤u resimlerinde sürekli kendine yer bulur. Foto¤raf›n kompozisyonuna
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ba¤l› olarak bu tema iki farkl› sonuca yol açar. Birincisi, bu tür giysiler
Arap dünyas›na dair egzotik tahayyülleri besler (Weaver, & Kendrick,
2003; Girardet, & McCurry, 2002). Her ne kadar bu imajlar cazip olsa
da okuyucuyu kendileri ve resmedilen kad›nlar aras›ndaki ortak nokta-
lar› görmekten al›koyabilir. ‹kinci olarak ilkinden daha az yer tutmakla
beraber baflörtülü kad›nlar›n karanl›k dar sokaklarda resmedilmesi de
hâlâ devam etmektedir (Zwingle, & Barbey, 1996). Terör ve hapislik at-
mosferini besleyen bu muhayyile kad›nlar›n korku ve bask› alt›nda ya-
flad›¤› medenileflmemifl bir kültür portresi çizer. 

fiiddet

Yaz›l› metinlerdeki fliddet temas›nda oldu¤u gibi resimlerde de fliddet en
fazla ifllenen temad›r. Sürekli olarak gösterilen silahlar, k›l›çlar ve di¤er
öldürücü aletler yukar›da sözünü etti¤imize benzer bir etkide bulunur:
Tehlike hissi yayma ve okuyucunun tehdit alg›s›. Ellerinde silahlarla
görüntülenen çocuklardan (Boulat, 2003a; McGirk, & Reza, 2004) oto-
matik silahlar›n› tehditkâr biçimde sallayan yetiflkinlere (Boulat, 2003a;
Salopek, & Olson, 2003) kadar çat›flma ve kavga temas› Arap dünyas›-
n›n muhayyel co¤rafyas›nda yer etmifltir. Hatta normal durumlar resme-
dilirken bile ateflli silahlar günlük hayat›n bir parças›ym›fl gibi görünür
(Boulat, 2003b; Webster & Steinmetz, 2005; McGirk, & Reza, 2004).
Dünyan›n her yerinde fliddet mevcut olmas›na ra¤men Arap dünyas›n›n
temsillerinde bu sürekli olarak gündemde tutulur. Hatta bölgenin co¤-
rafi özelliklerini anlatan yaz›larda bile kültürel düflmanl›k temas› anla-
t›n›n bir yerinde karfl›m›za ç›kabilmektedir. 

Çorak Arazi/Çöl

Irak’ta üç defa görev yapm›fl bir askerle olan tart›flmam›zda ortaya ç›kt›
ki Irak’ta bu flahs› en çok flafl›rtan fley çevrenin güzelli¤iydi. Bu flaflk›n-
l›¤›n sebebi Arap dünyas›n›n sürekli olarak bir kum deryas› fleklinde
gösteren medya temsilleridir. Maalesef National Geographic de bu du-
rumdan kurtulabilmifl de¤ildir. Gerçekli¤i do¤ru yans›tmayan bu gerçek
üstü imaj ‘egzotik mekânlar’ temas›n›n görsel mukabilidir. Bu tür bir
tasvir Orta Do¤u’nun hiçbir de¤eri olmayan, uçsuz bucaks›z çorak ara-
zilerden müteflekkil bir bölge oldu¤u fikrini de güçlendirmektedir. 
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Sonuç

Makalemizin bafl›nda amac›m›z›n National Geographic’in Arap dünyas›
söyleminde oryantalist anlat›n›n mevcut oldu¤unu göstermek oldu¤unu
belirtmifltik. Ümit ederiz ki incelenen metinlerde yer alan ve yukar›da
tart›flt›¤›m›z yaz›l› ve görsel temalar bu durumu ortaya koymufltur. An-
cak daha önce de belirtti¤imiz gibi flu noktay› da vurgulamak gereklidir:
‹ncelememiz oryantalist bak›fl aç›s›na dayanmayan birtak›m metinleri
konu d›fl› b›rakm›flt›r. Haddizat›nda Orta Do¤u’nun Bat›’dan çok da
farkl› olmad›¤›n› göstererek mevcut oryantalist yönelimlere elefltiri ge-
tiren baz› makaleler de vard›r. Modern flehirler, modern insanlar ve yer-
li bak›fl aç›lar›n›n yans›t›lmas› gibi örnekler bu oryantalist karfl›t› hare-
ketin baz› unsurlar›n› teflkil etmektedir. 

National Geographic’deki oryantalist perspektifin mevcudiyetinin sebep-
leri araflt›r›lmal›d›r. Bunun muhtemel bir aç›klamas› derginin mahiyeti-
ne iliflkindir. Daha önce de belirtildi¤i gibi National Geographic yeryü-
zündeki de¤iflik yerleri tan›tan kültürel bir ikondur. Fakat ayn› zamanda
da iktisadi bir yat›r›md›r. Buna göre dergi, bir yerin do¤ru bir flekilde
temsilinin yan› s›ra okuyucunun ilgisini de çekmek zorundad›r. Egzotik
ve garip olan s›radan olandan daha cazip oldu¤undan kas›tl› olsun veya
olmas›n ola¤an d›fl› mekânsal imajlar derginin cazibesini art›racakt›r.
Dolay›s›yla okuyucular›n ilgileri derginin takip edece¤i yönün tayininde
etkili olmaktad›r. Kamuoyu kendi beklentileri (vahfli ve ilkel çöl bedevi-
leri gibi) d›fl›nda bir imge sunan yay›nlara daha fazla ilgi göstermedikçe
oryantalizm gibi bak›fl aç›lar› hâkim olmaya devam edecektir. 
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I

‹slam ve demokrasi iliflkisine dair bir tart›flma, esas olarak sözcü¤ün düz
anlam›yla bir ‘demokratikleflme’ tart›flmas› olarak ortaya ç›kar. Demokra-
tikleflme sözcü¤ünün sonundaki -leflme eki bir dönüflüme, bir benzeflme-
ye, uyuma iflaret eder ve konuyu tart›flan tipik olarak ‹slam’›n demokra-

Oryantalist Karfl›laflma: ‹slam ve Demokrasi
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Yard. Doç. Dr. Ensar Niflanc›
Haliç Üniversitesi ‹flletme Bölümü  

Oryantalist Karfl›laflma:
‹slam ve Demokrasi

* Bu metin, baflta Orta Do¤u’da, Do¤u’nun ortas›nda bulunan ve ‹slami olan› flu ya da bu biçimde bün-
yesinde bar›nd›ran toplumlar›n demokrasi sorununa iliflkin mütevaz› bir entelektüel katk› olmay›
amaçlamaktad›r. Ne var ki metin süregelen ‹slam demokrasi tart›flmalar›na do¤rudan bir katk› olmak-
tan ziyade konuyu oryantalist, hegemonik bir zeminde tart›flmaktan kaç›nman›n yollar›n› arayan bir
girifl olarak görülebilir ancak. Yaz› boyunca de¤erlendirilen, konuyla ilgili bir ya da birkaç metin de-
¤il medyada ya da akademide dolafl›ma giren ve yayg›nlaflan, hegemonik bir ‹slam demokrasi söyle-
midir. Bu yönüyle metin, oryantalizm, ‹slam demokrasi ya da demokratikleflme literatürünün belli bir
noktas›na derinlemesine odaklanma inceli¤inden yoksun olabilir. Yine de bu türden bir giriflim, ka-
naatimizce Orta Do¤u halklar›n›n demokrasiye eriflimine yönelen sahici bir düflünümün kaç›n›lmaz
gereklerinden biridir. Her hâlükârda yaz›n›n kusur ve eksiklerinin sorumlulu¤u yazarlara aittir. Bu ça-
l›flma boyunca ilgi ve deste¤ini bir an olsun esirgemeyen Tûba Ak›n’a ve paha biçilmez deste¤i ve elefl-
tirileriyle bu çal›flmay› olanakl› k›lan Nihat Can Kantarc›’ya sonsuz teflekkürler. Ensar Niflanc›, bu ça-
l›flmay› yapmam konusunda kendisini teflvik eden Lütfi Sunar’a ve her zaman oldu¤u gibi bu yaz›da
da yapt›¤› elefltirilerle ufuk açan M. S. Erol’a teflekkür eder.



siye uyumunu konu edinir. Her zaman alenen dile gelmeyen varsay›m,
konuyu ele alan›n ‹slam’la demokrasinin uyumunu ve ‹slami olan›n de-
mokratik olana nas›l uyabilece¤ini, onu nas›l içerebilece¤ini, benimseye-
bilece¤ini sorguluyor olmas›d›r. Arzu edilen de¤iflimin yönünün bafltan
belli oldu¤u bu tart›flmada, demokrasinin ‹slam’› içerip içermeyece¤i na-
diren konu edilir ve ikilinin aras›ndaki eflitsiz iliflki aç›¤a ç›kar. 

Bu tart›flmay› aç›¤a ç›karan, asl›nda bir ‘karfl›laflmad›r.’1 ‹slam’la demok-
rasi aras›ndaki iliflkinin akademik ya da kuramsal, medyatik ya da kifli-
sel bir sorgulamaya konu olmas›na sebep olan fley asl›nda ‘olgularla’
‘gerçeklik’ ile ilgilidir. Tart›flmadaki benzeflme yönünü belirleyen ve
onu yar› gizli bir zorunluluk olarak temellendiren de tarihsel, kültürel
ve co¤rafi bir “gerçeklik” (Keyman, Mutman & Ye¤eneo¤lu, 1999: 7-
25) ‹slam ile demokrasi aras›ndaki karfl›laflmad›r. Bu karfl›laflman›n ya-
ratt›¤› tarihsel koflullar tart›flmay› olanakl› k›lmak bir yana tart›flman›n
ne zaman gündeme gelece¤ini ve gündemi nas›l iflgal edece¤ini de belir-
ler (Said, 2003). Nihayet tart›flmay› yaratan, yeniden ve yeniden do¤u-
ran, yaflatan bir gün, bugün sorunudur (Derrida, 2003: 17).2

Bugün bir sosyal bilimci ezberi olarak so¤uk savafl sonras› tek kutuplu,
küresel dünyan›n (Spivak, 2004: 81-111) demokratikleflme sorunu, as-
l›nda daha bafltan dilin ayr›msal ifllevine dayanarak ‘demokrasiler’ ile
‘demokrasi olacak’ olanlar aras›nda bir ayr›m yapar. Dünyan›n olas› bir
demokrasi haritas› bize ‘demokrasi’ olan ülkelerle ‘demokrasi olacak’la-
r› gösterecektir. ‹flte bu harita üzerinde hareket eden demokratiklefltiri-
ci makinenin ‘demokrasi olacaklar!’ buyru¤uyla iflaretledi¤i co¤rafya
Do¤u’dur: Orta Do¤u, Uzak Do¤u ya da Do¤u Avrupa (Mutman, 1999:
31, 45) vs. Tüm bu ‘bafls›z’ co¤rafyalarla liberal Bat› demokrasilerini
farkl›laflt›ran ayr›m›n bu tan›m ve buyruk ifllevi tart›flman›n kaderini de
büyük ölçüde belirler.
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1 Bu karfl›laflma tarihin belli bir u¤ra¤›nda ortaya ç›km›fl olsa gerek. Bu karfl›laflman›n asl›nda me-
deniyetler aras›ndaki bir karfl›laflma olarak okunabilece¤i bir metin için bk. Shayegan, (1991). 

2 Derrida, Paul Valéry’den al›nt›yla bugün sorunu üzerine odaklan›r: “Söyleyin! Ne yapacaks›n›z?
Ne yapacaks›n›z BUGÜN?” Bugün, yap› sökümcüyü davet eden, ça¤›ran, onun yan›t›n›, karfl›l›-
¤›n› zorunlu k›lan bir sorumluluk olarak aç›¤a ç›kar. 



Bugün, ‹slam’›n demokrasiye uyumunu konu edinen tart›flmalar, ‹slami
olan› içinde bar›nd›ran Do¤u toplumlar›n›n demokratikleflip demokra-
tikleflemeyeceklerine iliflkindir. Asl›nda ‹slam denen fleyle demokrasi
denen fley aras›nda soyut, neredeyse geometrik bir benzerlik, benzemez-
lik iliflkisini konu edinmek tuhaf olsa da bu ikilinin geometrik, soyut bir
düzlemde tan›mlanm›fl nesneler gibi tart›fl›l›yor olmas› flafl›rt›c› de¤ildir.
‹kili ço¤u zaman, ‘dünyan›n’ türlü düzeneklerle dünyalaflt›rd›¤›m›z
dünyan›n iki ayr› kutbunun (Do¤u ve Bat›) iki ayr› ufku olarak görülür.
Gerçekten de ikiliye yönelik tart›flmada, bir düz de¤iflmece3 olarak Do-
¤u’nun yerini ‹slam, Bat›’n›n yerini ise demokrasi alabilir (Borradori,
2003). O hâlde, ‹slam demokrasi tart›flmalar›nda demokratikleflme so-
runu olarak beliren yön demokrasiyi ve Bat›’y› iflaret etti¤inde konu as-
l›nda Bat›l›laflma sorunu olarak ele al›n›yor demektir.

Peki, bu düz de¤iflmeceye ne kadar güvenilebilir, ‹slam demokrasi iliflki-
si bu türden bir temsil üzerinden nas›l çözümlenebilir? ‹slam demokrasi
tart›flmalar›nda bir sorun olarak tart›flmay› ortaya ç›karan tarihsel koflul-
lar›, tart›flman›n konu edindi¤i co¤rafyay› ve o co¤rafyadaki “yaflam dün-
yas›n›” göz önünde bulundurmayan bir okuma, ‹slam ve demokrasi iki-
lisinin asl›nda ne olduklar›na iliflkin felsefi bir soruflturmay› neredeyse
her zaman ertelemeye meyyaldir. Sa¤›n bir bak›fl, asl›nda bir dinle bir ör-
gütlenme ve yönetim biçiminin karfl›laflt›r›ld›¤›n› daha bafltan dile getir-
meli, karfl›laflt›rmay› olanakl› k›lan toplumsal ba¤lam› göz ard› etmeme-
lidir (Niflanc›, 2005). Tüm bu zemini belirleyen, konuyla ilgili söylemle-
ri çeflitlendiren, dolafl›ma sokan, yayg›nlaflt›ran ve nihayet ‹slam demok-
rasi tart›flmalar›nda da karfl›m›za ç›karan nedir? E¤er söz konusu olan bir
toplumun dönüflümü sorunuysa söz gelimi bir Orta Do¤u toplumunu
yaln›zca ve sadece ‹slami olanla dinî kimli¤iyle tan›mlamak, neredeyse
özdefllefltirmek ne kadar do¤rudur? (Said, 2001) Di¤er yandan de¤iflimin
yönü olarak beliren demokrasiyi Bat›’yla özdefl k›lmak asl›nda yönü be-
lirginlefltirmek de¤il mu¤lâklaflt›rmak anlam›na da gelebilir: Hangi de-
mokrasi? Demokrasinin düflünsel ve tarihsel kökleri Bat›l›, ‹slam’›n ta-
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3 Düz de¤iflmece ya da metonimide, varsay›msal olarak birbirine ba¤l› olan iki ad birbirinin yeri-
ne geçer (Spivak, 2004: 85). 



rihsel ve düflünsel kökleri Do¤ulu olsa da bu düz de¤iflmesel özdeflli¤in
bize iflaret etti¤i oryantalizmdir: “Ontolojik ve epistemolojik” (Said,
1978: 1-9) bir Do¤u-Bat› ayr›m›na dayanan, hem ‹slam’›n hem de de-
mokrasinin tan›mlar›n› kapatan (Said, 2001) bir çifte temsil. 

II 

“Ayn› zamanda barbarl›¤›n belgesi olmayan bir
medeniyet belgesi yoktur.” Walter Benjamin

‹slam ve demokrasi iliflkisini konu edinen bir demokratikleflme tart›fl-
mas›n›n dayand›¤› bu zemin, zihinlerimizde yar› gizli olarak ifl gören bir
‘dünya’ haritas›d›r. Do¤u ve Bat›’n›n co¤rafi, söylemsel, metinsel tan›m›-
n› içeren bu harita dünyay› iflaretleyerek ilerler (Spivak, 1990). Öznesi
hep gizli kalan, bu sözüm ona “evrensel” harita makinesi ötekini iflaret-
leyerek hiyerarflik bir düzen oluflturur (Mutman, 1999: 34). 

‹slam toplumlar›n›n demokratikleflmesini, bir benzeflmeyi, bu toplum-
lar› ‘ileri’ tafl›may› hedefleyen söylemin, Do¤ulu olan› gerçek dünyan›n,
Bat›’n›n, akl›n d›fl›nda sihirli, gizemli ve nihayet geri kalm›fl, gecikmifl
olarak tan›mlamas› ve bu tan›mlaman›n hem gizlenmesi hem de s›k› s›-
k›ya kapat›lmas› çaban›n kendisini güvenilmez k›lar. Bir dönüflümün,
geçiflin sözüm ona peflinde olan›n sürekli olarak bir yoklu¤a, eksikli¤e
iflaret etmesi manidard›r. Gerçekten de demokrasi olacak olan ‹slami
toplum4 ço¤unlukla vurgulanan olanaks›zl›kla demokratik buyru¤un
alt›nda ezilir: Sivil toplum yoksunlu¤u ya da tersine devlet meflruiyetini
‘koflulsuz olarak’ kabul etmeyen anomik, afl›r› güçlü bir sivil toplum
(Sadowski, 1993: 14-21) demokratik olandan mahrum bir ‘siyasal kül-
tür’ toplumsal ve siyasal alan üzerinde ‘mutlak’ bir belirleyicili¤i olan ‹s-
lam ortodoksisi vs. Elbette tüm bunlar demokrasinin önündeki engeller
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4 Neye iflaret etti¤ini kolayca ve tereddüde düflmeden anlasak da, bu ifade “Hangi ‹slami toplum?
Hangi ‹slam?? gibi sorular› aç›kta b›rak›r ve “laikleflemezlik” gizli varsay›m›n› akla getirir. Ger-
çekten de, uyuflmazl›k konusunda hüküm verenlerin ilk ve peflin varsay›mlar›ndan biri budur:
“‹slami toplum” laikleflemez ve dolay›s›yla demokratikleflemez. Bu kaba varsay›m›n bir elefltiri-
si için bk. el-Azm, (1999: 22-31). 



olarak görülebilirler, ne var ki üretilmifl bir ‹slam ortodoksisiyle tarihin
belli bir dilimindeki ‹slami bir metinsellikle demokrasinin bir metinsel-
li¤ini karfl›laflt›rmam›z bize ne söyleyebilir? Elbette pek çok fley;5 fakat
‹slami olan›n belli bir tarihini ya da tarihin herhangi bir dilimindeki bir
tür ‘ortodoksiyi’ kutsal kabul edilen ya da öyle ifl gören bir metni tutan
ve bunu ‹slami olanla özdefllefltirerek belli bir tan›ma hapseden ve mil-
yonlarca Müslüman› tek bir potada homojenlefltiren (Said, 2001) bir
yaklafl›m “Müslüman toplumlar›n” de¤ifliminin olanakl›l›¤›na ya da ola-
naks›zl›¤›na iliflkin kesin bir yarg›da bulunamaz. 

Söz konusu toplumun, Do¤ulu bir ‘‹slam toplumunun’ bir tür synecdoc-
hela6 ‹slam’la tan›mlanmas› bir yana bu kolektif kimliklendirme ifllemi-
nin ‹slami olana, de¤iflim iç dinamiklerinden yoksun olmak gibi “bafl›
çeken” bir nitelik yüklemesi dikkate de¤er. Burada gözden kaçmayan
nokta, ahistorik bir perspektifin sürekli ifl bafl›nda olmas›d›r. ‹slami ola-
n›n toplumdan topluma de¤iflebilir olmas› bir yana, tarih içindeki de¤i-
flimi de flu ya da bu oryantalist kimlik/özdefllik hep sabit kalmak üzere
dillendirilir.7 Söz konusu toplumlardaki, haritan›n gizli öznesinin de
destekledi¤i otoriter ve despotik iktidarlar, sömürgelefltirilme geçmifli,
sömürge sonras› dönem ve di¤er ekonomik, toplumsal ve tarihsel koflul-
lar göz ard› edilir. Di¤er yandan dünyan›n Bat› merkezli, ilerlemeci bir
tarihinde ise Do¤u’nun kimli¤i Bat›’ya göre bir karfl›tl›kla ve gerilikle Ba-
t›’n›n ilerlemesi ise kendinden menkul bir uygarl›k erdemi olarak ta-
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5 Bu türden bir okuman›n yarars›z oldu¤unu söylemek tabi ki mümkün de¤il. Orta Do¤u toplum-
lar›n›n kültürlerinden ve kültürlerinin bir parças› olarak dinlerinden kaynaklanan s›k›nt›lar,
elefltirel bir perspektifle okunmal›d›r ve okunacakt›r. Burada göz ard› edilmemesi gereken nok-
ta, kültüre, ya da belirli bir kültüre, derinden iflleyen, statik ve de¤iflmez bir nitelik atfedilme-
sinin ve bu yolla tarihselli¤in yok say›lmas›n›n bizi götürece¤i indirgemeciliktir. Güç iliflkileri-
ni d›flar›da b›rakan bu türden bir perspektifin emperyal ve hegemonik iktidar ayg›t›yla iliflkisi-
ni vurgulamak kaç›n›lmazd›r. Kültürün baz› unsurlar› de¤iflime karfl› daha dirençli olabilirler;
yine de bu de¤iflimin önündeki engellerin yaln›zca kültürel oldu¤unu göstermez. Bu tür oku-
malarda s›k›nt› yaratan bir di¤er husus da burada belirir: de¤iflimin önündeki kültürel engelle-
rin vurgulanmas›, di¤er engelleri, ‘dünyayla’ ilgili ya da flu ya da bu biçimde, Bat›l› olanla ilifl-
kilendirilebilecek engelleri gizleme riski tafl›r. 

6 Dil bilimsel bir terim olan synecdoche parçan›n bütünün ya da bütünün parçan›n ad›n› alma-
s›n› ifade eder.

7 “Homo Islamicus her koflulda ve maruz kald›¤› ya da u¤rad›¤› tarihsel de¤iflimlerin do¤as›ndan ve
derinli¤inden ba¤›ms›z olarak her zaman ideal örne¤ine geri dönecektir.” bk. el-Azm, (1999: 29).



n›mlan›r ve küresel tarih göz ard› edilir (Keyman, Mutman & Ye¤eno¤-
lu, 1999: 7-25). Oryantalizmin ve yeni oryantalizmin metinlefltirme,
merkezlefltirme, merkezden uzaklaflt›rma ve dünyalaflt›rma (Keyman,
Mutman & Ye¤eno¤lu, 1999: 7-25) ifllevleriyle aç›¤a ç›kan bu uyum
karfl›laflt›rmalar›nda demokratikleflme ve toplumsal de¤iflim bak›m›n-
dan ‘kültürü’ ba¤›ms›z de¤iflken (Tuastad, 2003: 595) olarak konumla-
r›ndan bir kültüralizm (Amin, 2006) ifl bafl›nda iken ‹slam’›n tan›m› sa-
bitlenir ve kapan›r. 

Dikkat çeken di¤er bir nokta bu türden bir uyum tart›flmas›nda ‹slam’la
Hristiyanl›¤›n de¤il ‹slam’la Bat›’n›n karfl›laflt›r›lmas›d›r (Said, 1981:
10). ‹slami olan›n Do¤ulu toplumdaki -varsay›ma göre ayr›cal›kl› ve be-
lirleyici- konumu, sanki tarihin belli bir döneminde Hristiyanl›k için
söz konusu edilemezmifl gibi tart›fl›l›r.8 Di¤er yandan ‹slam ve demok-
rasi aras›ndaki iliflkiye dair tart›flmalar, baflka dinlerle demokrasi aras›n-
daki iliflkiyi konu edinen tart›flmalardan çok daha yayg›n ve hararetli-
dir. Söz konusu olan bir “Do¤u diniyse” elbette bir tür oryantalist söy-
lem yine ifl bafl›ndad›r, fakat bu kez baflka bir biçimde: Tessa Bartholo-
meusz yapt›¤› çal›flmada, oryantalizmin öz keflif ve öz dönüflüm ifllevle-
rine ba¤l› olarak kimi “Do¤u dinlerinin” manevi turizmden kültürel ti-
carete kadar Bat›l› olan taraf›ndan nas›l araçsallaflt›r›ld›¤›n› ve içi boflal-
t›larak benimsendi¤ini göstermektedir (Bartholomeusz, 1998). ‹lginç
olan, ‘bugün’ sorununun, 11 Eylül sonras›n›n, teröre karfl› savafl›n, fler
ekseninin, “en çok terörist, en az demokrasi” (Sadowski, 1993: 21)9

denkleminin ‹slami olan›n bu türden bir araçsallaflt›r›lmas›na, benim-
senmesine ve mal edilmesine olanak tan›mamas›d›r. Bartholomeusz’un
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8 “Ebedi ve sürekli geçerli ilkelerin tutarl›, statik bir ideali olarak ‹slamiyet, elbette, kendisinden
baflka hiçbir fleyle ba¤daflmaz… Fakat yaflayan, dinamik ve evrilen bir inanç olarak ‹slamiyet,
genifl ölçüde farkl›laflan ortamlara ve h›zla de¤iflen koflullara yan›t vererek krall›ktan cumhuri-
yete, kölelikten özgürlü¤e, kabileden imparatorlu¤a ve antik kent devletinden modern ulus
devlete kadar insanl›k tarihinin üretip halklar›n ve toplumlar›n yaflamlar›na katt›¤› bütün bafl-
l›ca siyasal topluluk tipleriyle de¤iflik toplumsal ve ekonomik örgütlenme biçimleriyle ba¤dafla-
bildi¤ini karfl› konulmaz biçimde kan›tlam›flt›r.” Sad›k el-Azm’›n burada vurgulad›¤› nokta dog-
matik fark›n, tarihsel bir fark› zorunlu k›lmad›¤› yönündedir. Dogmatik fark› vurgulay›p tarih-
sel olanaklar› yok saymak flafl›rt›c›d›r. El-Azm, benzer bir dogmatik uyuflmazl›k, tarihsel ba¤da-
flabilirlik örne¤ini Hristiyanl›k dini için de söz konusu eder (el-Azm, 1999: 24). 

9 bk. dipnot 6.



çal›flmas›nda, klasik oryantalizmle neooryantalizm aras›ndaki ayr›m›n
temelinde Do¤ulu olan›n temsilinde ulusal›n yerini kiflisel olan›n alma-
s› vard›r: ‹slami olan, çeflitli istisnalar söz konusu olsa da hâlâ kolektif
olanla iliflkilendirilir. ‹slami olan›n oryantalist tan›m› Bat›l› öznenin ku-
ruluflunda belli bir rol oynasa da ‹slami olan, Bat›l› olan taraf›ndan bu-
gün kiflisel selamet, manevi tatmin vb bak›mlardan benimsenemez ol-
makla maluldür. Nitekim ‹kbal Ahmed’in söyledi¤i gibi “‹slami düzen,
hümanizminden, esteti¤inden, entelektüel aray›fllar›ndan ve manevi
yönlerinden ar›nd›r›larak bir ceza hukukuna indirgenir.” (Said, 2001)

Demokratikleflemezli¤e kadar uzanan bu benimsenemezli¤i ortaya ç›ka-
ran sembolik fliddetin nedeni Dag Tuastad’›n “yeni barbarizm tezi” de-
di¤i fleydir (Tuastad, 2003: 591-599). Said’in Oryantalizm’de sözünü et-
ti¤i “Arap zihni” (Tuastad, 2003: 591) kan ba¤›na dayal› ba¤l›l›k biçim-
leri ve kabilecilikle “Bat› tarz› bir sanayileflmeye ve kalk›nmaya, dolay›-
s›yla da demokratikleflmeye direnç gösterir.” (Tuastad, 2003: 592) Öy-
le ki Arap halklar› bu primitif toplumsal örgütlenme biçiminden kurtu-
lamam›flt›r ve kurtulamayacaklard›r. Robert Kaplan’a göre Orta Do-
¤u’daki ulus devletlerin s›n›rlar› da daha ziyade kültürün ve kabilenin
s›n›rlar›d›r (Tuastad, 2003: 593); ulus devlet olmay› baflaramayan Arap
toplumlar› uygarlaflamam›fl, sivil bir ethostan yoksun, bask›c› bir dinin
mutlak egemenli¤inden ç›kmaya direnç gösteren yeni barbarlar olarak
“biz” olmayan›, ötekini temsil ederler. Arapl›¤›n da tan›m›yla birlikte
›rkç› bir nitelik kazanan bu söylem, medeniyetler çat›flmas›ndaki asl›n-
da gayrimedeni kutbu iflaret eder: Barbar ‘bizimle’ ayn› dili konuflma-
yan, bizimle ayn› dünyada yaflamayan ve dünyam›z› (terörizm yoluyla)
tehdit eden, bu yüzden de kendi bafl›na baflaramayacak olsa da bize ben-
zemesi, “demokratikleflmesi” zorunlu oland›r. Orta Do¤u’nun demokra-
tikleflmesi sorununda “Do¤u’nun bilgisi ya da hakikati olarak” aç›¤a ç›-
kan “oryantalizmin sembolik fliddeti” (Mutman, 1992) “gerçek dünya-
daki” savafl› meflrulaflt›ran hegemonik bir yat›r›md›r. 

‹slam ve demokrasi karfl›laflt›rmalar›, tüm bu görünümleriyle söz konu-
su harita makinesinin Orta Do¤u’da, Do¤u’nun ortas›nda çamura sap-
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lanmas›ndan kaynaklanan bir öfkeyi de yans›t›r. Tarihin sonu demokra-
sinin belli bir biçimiyle iflaretlendikten sonra piyasalaflt›r›c› etkisiyle es-
ki “totaliter” co¤rafyalar›n üstünden geçen demokratiklefltirici makine
bugün Orta Do¤u’da savafl pahas›na ilerlemeye çal›flmaktad›r. Bu “hak-
l› savafl›n” “meflru fliddetin” epistemik ve sembolik düzeydeki yans›ma-
lar› da dünyay› bir metin olarak yeniden ve yeniden kuracakt›r (Mut-
man, 1992). 

III

Baflta dile getirdi¤imiz gibi esasen tarihsel bir karfl›laflmayla ortaya ç›kan
‹slam demokrasi karfl›laflt›rmas›, oryantalist Do¤u-Bat› antagonizmas›
temelinde bir ‘karfl›tlaflma’ biçimi al›r ve nihayet bir müsabakaya, çetin
bir rekabet olarak medeniyetler aras›ndaki çat›flmaya dönüflür (Said,
2001). Homojen, birbirleriyle iliflkisiz, bu bütünüyle ‘baflka’ medeniyet-
lerin iki ayr› ufku olarak ‹slam ve demokrasinin kaç›n›lmaz sonu uyum-
suzluktur. Uyum sorununa olumlu yan›t verenlerin pek ço¤u da asl›n-
da bu ikili karfl›tl›¤› bafltan kabul ederek ve bu iki kurumun tarihselli¤i-
ni ihmal ederek benzerliklere iliflkin tarihten deliller ararlar. Oysa radi-
kal fark ekonomisini bu yolla aflmak mümkün de¤ildir. Her hâlükârda
‹slam ve demokrasi tart›flmalar›nda ço¤unlukla, asl›nda halklardan, top-
lumsal olandan ve onun dönüflümünden söz edildi¤i unutulur. 

Asl›na bak›l›rsa bu o kadar da flafl›rt›c› de¤ildir. ‹slam ve demokrasi tar-
t›flmalar›nda ikilinin bir yön, hedef olarak beliren taraf›nda demokrasi-
de ve nihayet demokratik dönüflümde beklenti demosun öz yönetimi-
nin/iktidar›n›n güçlenmesi, pekiflmesi de¤il bir tür demokrasinin, elbet-
te liberal bir piyasa demokrasisinin yerleflikleflmesidir. Tart›flmada Bat›-
l› olanla özdeflleflen demokrasinin en ileri, uç, bafl› çeken biçimi bugün
budur. fiu hâlde denebilir ki bu flekilde ele al›nd›¤›nda bu bir demokra-
tikleflme, etimolojik anlam›yla demosun öz yönetiminin pekiflmesi de¤il
bir “liberal demokratikleflme” sorunu olarak belirmektedir. Bu bak›m-
dan demokrasi de liberal bir gündemle tan›mlan›r ve kapat›l›r (Beck-
man, 1999: 1-11): demokrasinin baflka pek çok biçimi olabilece¤i ihti-
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malinin yads›nmas› gibi Bat› d›fl› toplumlarda demosun iktidar›na yöne-
lik olanaklar aranmaz ve “medeniyetlerin kimliklerine” iliflkin farka
vurgu yap›l›r. 

Oryantalist söylemde Bat›’n›n tarihsel baflar›s› tamamen kendinden
menkul kabul edildi¤inden demokrasi de Bat›’n›n “yazd›¤›” bir metin
olarak ortaya ç›kar. Demokrasi kaç›n›lmaz olarak Bat›l› oldu¤undan de-
¤iflimin yönü Bat›’n›n bugün sahip oldu¤u demokrasi biçimini iflaret
eder. Demokrasi olanlar› ve demokrasi olmayanlar› (olacak olanlar›)
ay›rman›n, demokratikleflmenin yönünü belirlemenin, Do¤ulu ve Bat›l›
aras›nda buna göre bir farkl›l›klar tarihi yazman›n ve bu farkl›l›klar› ölç-
menin k›stas› hep bu metindir: “Bizim” demokrasimiz ve “baflka” olan›n
demokratikleflemez kimli¤i. Bu noktada Judith Butler’›n vurgulad›¤› gi-
bi demokrasi metni de “bir otonomi, hatta bir oto genesis fantezisiyle ilifl-
kiselli¤in ve baflkal›¤›n radikal bir reddiyle” örülüdür (Mutman, 1992).

fiu hâlde karfl›laflt›rmada söz konusu olan, bir demokrasi ideali ya da sü-
re¤en bir elefltirel perspektifle mükemmellefltirilebilir (Borradori, 2003)
bir demokrasi de¤il liberal Bat› demokrasisidir. Oysa Giovanni Sartori
Demokrasi Teorisine Geri Dönüfl isimli eserinde demokrasi idealinin de-
mokrasinin kendisinden ayr›lamayaca¤›ndan söz eder (Sartori, 1993:
73-75). Bu durum, demokrasi taleplerinde bir adland›rma sorunu ola-
rak da aç›¤a ç›kar: Demokrasiye talip olan ne tür bir demokrasiden söz
etmektedir? Söz konusu olan bir demokrasi idealiyse bu ne türden bir
idealdir? fiu hâlde demokrasi ad›n› mevcut ya da olas› bir yönetim/ör-
gütlenme biçimi olarak kulland›¤›m›zda asl›nda belirli prosedürlerin
yan› s›ra bunlara efllik eden bir ideali de hesaba katmam›z beklenir. Ni-
tekim demokrasiyi mükemmellefltirilebilir k›lan, olanakl› ve olanaks›z
aras›ndaki bu gerilimdir (Borradori, 2003).10 Oryantalist söylemin per-
deledi¤i fley, liberal Bat› demokrasinin demokrasi idealinden pay alm›fl
olsa da bu idealin ta kendisi olmad›¤›d›r. Tam da bu noktada demokra-
tikleflmenin her toplumda ayn› toplumsal süreçleri ve siyasal gündem-
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leri gerektirmek zorunda olmad›¤› yads›n›r (Schulz, 2003). Di¤er yan-
dan bu adland›rma sorunu, demokrasiye gereksinim duyan halklar›n
(demos’un) demokrasi idealine duyduklar› inanc› sarsar. Hele de söz ko-
nusu olan halk, sömürgelefltirilme geçmifline sahip, otoriter ve despotik
iktidarlar›n11 alt›nda y›llard›r ezilen ve Bat› demokrasileriyle savafla ma-
ruz kalm›fl bir halksa. Orta Do¤u halklar›n›n demokrasiye yönelik istek-
sizliklerinde belki de bütün bu manzaraya katk›s› olan Bat› demokrasi-
lerinin pay› vard›r (Sadowski, 1993: 14-21).12

Bu çal›flmada, demokrasi idealinden ne anlafl›labilece¤i üzerinde ayr›n-
t›l› olarak durmam›z söz konusu olmasa da hiç olmazsa ‹slam ve de-
mokrasi tart›flmalar›nda demokratikleflme sorununun bir demokrasi
idealine yönelmesi gerekti¤ini önerebilir, sözcü¤ün etimolojisine baflvu-
rarak hiç olmazsa bir noktay› iflaret edebiliriz: Demokrasi en düz anla-
m›yla demosun iktidar›ysa öz yönetim ilkesinin tüm kurumlarda ve pro-
sedürlerde sürekli olarak pekifltirilmeye çal›fl›lmas› ve buna yönelen bi-
timsiz bir elefltiri süreci hedef olarak ortaya konulabilir. Bu basit belir-
lemeyle vurgulamaya çal›flt›¤›m›z fley, sahici bir demokratikleflme hede-
finin demosun iktidar olanaklar›n› araflt›rmaya ve ço¤altmaya yönelme-
si gere¤idir (Niflanc›, 2005). ‹slam ve demokrasi tart›flmalar›n›n üzerin-
de durmas› gereken as›l soru, kültüralist, ahistorik ve güç iliflkilerini he-
saba katmayan türden bir uyumluluk sorgulamas› de¤il Orta Do¤u halk-
lar›n›n (demosun) iktidar olanaklar›n› s›n›rland›ran faktörlerin, güç ilifl-
kileri de hesaba kat›larak elefltirel bir gözle de¤erlendirilmesidir. fiu ya
da bu ortamda üretim yapan entelektüele düflen ödev, ufuklar›n kaynafl-
mas›n›n ve bir arada var olman›n olanaklar›n› aramakt›r; kanaatimizce
merhum Edward Said’in bize b›rakt›¤› miras budur.
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Yüzy›llard›r pek çok ‹ranl› ve Avrupal› bilgin, ‹ran çal›flmalar›n› oryan-
tal çal›flmalar›n bir alt dal› olarak görme e¤iliminde olmufltur. Baz› bil-
ginler bu çal›flmalar›n onuncu yüzy›la kadar gitti¤ini söylemektedir; bu-
nun sebebi ‹ran ve ‹slam çal›flmalar›yla ilgilenen Avrupal› araflt›rmac›la-
r›n her iki co¤rafyay› da onuncu yüzy›lda tan›maya bafllam›fl olmas›d›r.
Ancak kimi bilginler de ‹ran çal›flmalar›n›n ancak on yedinci yüzy›la ka-
dar geri götürülebilece¤ini iddia etmektedirler; onlar bu çal›flmalar›n
daha çok ça¤dafl çal›flmalarla iliflkili yeni bir alana tekabül etti¤ini sa-
vunmaktad›r (Taheri, 1974).

‹ster kadim ister modern zamanlarda olsun ‹ran üzerine çal›flma yapan
bilginler ve araflt›rmac›lar, oryantalizmin di¤er alt gruplar›na göre bu alt
grubu yeni araflt›rmalar ve tart›flmalar yoluyla daha fazla öne ç›karm›fl-
lard›r. Bunun sonucunda Arap Çal›flmalar›, Pakistan Çal›flmalar›, Hint
Çal›flmalar›, M›s›r Çal›flmalar› vb. birçok kitap serisi ortaya ç›km›flt›r. Bu
çal›flmalar sonradan gelen araflt›rmac›lar›n yollar›n› ayd›nlatm›flt›r. Bu
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kitaplar›n büyük ço¤unlu¤u ‹ngilizce ve Frans›zca yaz›lm›fl oldu¤undan
son yüz y›l içinde birçok ‹ranl› araflt›rmac› bu çal›flmalar› Farsça’ya ter-
cüme etme faaliyetlerine bafllam›flt›r.

Birçok araflt›rma ve yeni geliflmelerin ard›ndan art›k bu alana dair yeni
bir de¤erlendirme ve yeni bir bak›fl aç›s›yla ele alma ihtiyac› aç›kt›r. Bu
yeni de¤erlendirme süreci, pek çok kültürel ve toplumsal hareket, ente-
lektüel kritikler ve oksidentalizmin tarihi gibi temelde iliflkili süreçlerle
beraber düflünülmelidir.

Araflt›rmac›lar sadece belirli bir konu seçerek çal›flm›fllard›r; yani bu
alanda kimi yanl›fl kavramsallaflt›rmalar söz konusudur. fiimdiye kadar
sadece belirli profesyonel araflt›rmac›lar, ‹ran çal›flmalar›n›n asli ilkele-
rini, temellerini, metotlar›n› ve içerik analizlerini yeniden ciddi bir göz-
le ele alabilmifllerdir. Bu alan üzerine ulafl›labilir kaynaklar›n ço¤u, bu
araflt›rmac›lar›n (oksidentalizm üzerine yerel bak›fllar olarak) ‹ran çal›fl-
malar›ndaki alt kategorileri oluflturduklar›n› göstermektedir. Dolay›s›y-
la ‹ran çal›flmalar›ndaki temel epistemolojik ve metodolojik problemle-
ri ve açmazlar› ortaya ç›karmak ve bunun üzerine bir de¤erlendirme
yapmak önemli bir gereklilik olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

‹ran Çal›flmalar›n›n Tan›m› (‹ranoloji)

‹ranoloji, oryantalizmin ana alanlar›ndan biri olarak alg›lanmaktad›r.
Dolay›s›yla en iyi ‹ranoloji tan›m›, oryantalizmin en do¤ru biçimde ta-
n›mlanmas›na ba¤l›d›r. Bu durumda afla¤›daki noktalar önümüzü ay-
d›nlatabilecek baz› ipuçlar›n› vermektedir:

1. Oryantalizm, Bat›l›lar taraf›ndan Do¤u’yu daha iyi anlamak üzere
aç›lm›fl yeni bir konudur.

2. Bilgi ile kontrol aras›ndaki iliflki göz önüne al›nd›¤›nda Do¤u’yu da-
ha iyi tan›man›n onu daha s›k› kontrol edebilmek anlam›na geldi¤i-
ni görmek zor de¤ildir; çünkü ötekini tan›mak onu kendinize nas›l
daha itaatkâr k›labilece¤inizin imkânlar›n› verir. (Turner, 1381: 56).
Bu yaklafl›m, tam da Said’in oryantalizmi ele al›fl biçimini yans›tmak-
tad›r. Çünkü onun yaklafl›m›na göre oryantalizm, Do¤u’yu anlay›p
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onu nas›l ele almak gerekti¤inin yollar›n› ve imkânlar›n› sunuyordu;
hâlbuki Do¤ulular kendilerini anlayabilecek araçlardan yoksundu.
Öyleyse oksidental bir söylemin ortaya ç›kmas› söz konusu olamaz.

3. Oryantalizm ile bilim aras›ndaki iliflki: Do¤ulu bilginler, olgular› te-
oloji, edebiyat, felsefe ve sosyoloji yoluyla analiz edecekleri belirli bir
çerçeveden faydalanmaktad›r. Bu bilimler sadece bilimler aras›ndaki
iliflkilerin nas›l yorumlanaca¤› noktas›nda de¤il ayn› zamanda poli-
tik bir gücün nas›l kurulabilece¤i hususunda da temel bir zemin tefl-
kil edebilmektedir.

‹ran çal›flmalar› birkaç yüzy›l önce bugünkü gibi adland›r›lmadan baflla-
m›flt›r; bugün kullan›lan terminoloji, Bat›l› düflünürler taraf›ndan icat
edilmifltir. Dolay›s›yla bu çal›flma alan›n›, insan yap›m› bir alan olarak
de¤erlendirmek mümkündür. Ancak öte yandan ‹ran çal›flmalar›, sosyal,
politik ve kültürel bir fenomeni de ifade etmektedir. Son üç yüz y›l bo-
yunca ‹ran çal›flmalar› dünyas›, özellikle ‹ngiliz, Frans›z, Hollandal› ve
Polonyal› araflt›rmac›lar taraf›ndan bafllat›lan ve sürdürülen pek çok ye-
nilik ve detayla doludur. Bu spesifik dönemde, Avrupa’n›n farkl› birçok
ülkesinden gelen yabanc› araflt›rmac›lar ‹ran’a iliflkin ne kadar kültürel
öge varsa bunlar›n hepsini çal›flm›fllard›r. Tüm bu çal›flmalar birçok ye-
ni fikrin ve çal›flman›n oluflumuna da öncülük etmifltir. Böylece kadim
‹ran medeniyetine ve bu medeniyetin dünyan›n de¤iflik medeniyetleri-
nin ve kültürlerinin geliflimine ne tür katk›lar yapt›¤›na iliflkin hat›r› sa-
y›l›r büyüklükte bir bilgi birikimi ortaya ç›km›flt›r (Shafa, t.y: 2).

‹ran Çal›flmalar›n›n Olumlu Etkileri

fiimdi ‹ran çal›flmalar›n›n ne gibi olumlu katk›lar› beraberinde getirdi¤i-
ni inceleyebiliriz. Yazar›n yaklafl›m›na göre bu çal›flma alan›n›n kendine
ait belirli kavramlar›, metotlar› ve bulgular› vard›r:

1. ‹ran çal›flmalar›nda “‹ran toplumu”, “‹ran kültürü” ve “Bat›” gibi bir-
tak›m yeni kavramlar son iki as›rda ortaya ç›km›fl kavramlard›r. Do-
lay›s›yla bu alana iliflkin yap›lan tart›flmalar›n hangi kavramlar üze-
rinde yürütüldü¤ünün iyi bilinmesi gerekmektedir.

Oryantalizm ve ‹ran Toplumu ‹le Kültürü

209



2. ‹çerik analizi, dokümantasyon analizi, mukayese metodu ve yorum-
lamac› metot gibi baz› metotlar yeni ortaya ç›km›fl metotlard›r. Me-
sela mukayese metodu ba¤lam›nda ‹ran toplumuyla Bat› toplumu
mukayese edilmifltir. Bununla birlikte araflt›rma ve anket metotlar›
ve bunlarla ilgili çal›flmalar da dikkatle ele al›nmal›d›r. Zira klasik
anlamda ‹ran çal›flmalar›, Bat›l›lar taraf›ndan gelifltirilmifl bir aland›r.

3. Tarihsel ba¤lamlar›nda yeni kategoriler oluflturulmufltur. Eskiden ta-
rih tek boyutlu olarak ele al›n›p incelenirken son birkaç on y›ld›r ta-
rih, toplumlar›n kültürel, sosyal ve politik süreçleri ba¤lam›nda sü-
reçler hâlinde ele al›narak çok boyutlu biçimde incelenmektedir. Bu
çerçevede ‹ran çal›flmalar›n› da flu iki ana kategori alt›nda ele almak
mümkündür: (i) Klasik Dönem ve (ii) Modern Zamanlar.

4. Yeni entelektüel ve toplumsal güçlerin ortaya ç›km›fl olmas› da
önemlidir. Klasik dönem düflünüldü¤ünde sadece s›n›rl› say›da ‹ran-
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Tablo 1: Klasik ve Modern dönemlerin Mukayesesi

Konu Modern Zamanlar Klasik Dönem

Uzmanlar›n 
araflt›rmalar›

Bat›l›lar ve ‹ranl›lar Bat›l›lar

Stoik (Stoical)
araflt›rmalar

Geçmifl ve Günümüz Geçmifl

Yanl›fl anlamalar

1. Yüzeysel çal›flmalar
2. ‹ran kültürüne

yabanc›l›k

1. Dile (Farsça) iliflkin bilgi yok
2. ‹ran toplumuna iliflkin bilgi yok

Bilimsel materyaller
Üniversite hocalar›
taraf›ndan yap›lan

araflt›rmalar

Seyyah, kâflif ve sefirler taraf›ndan
yaz›lan hat›ra ve gezi yaz›lar›

Çal›flma alan› Tarih Tarih ve Co¤rafya



l› bilginin bu alana katk› yapt›¤› görülmektedir; çünkü ço¤unun ala-
na iliflkin bilgisi yetersizdir, yabanc› dil konusunda s›k›nt›lar› vard›r
ve konuya iliflkin uluslararas› etkinliklere pek eriflememektedirler.
Hâlbuki modern zamanlara bak›ld›¤›nda hem ‹ranl› hem de yabanc›
araflt›rmac›lar›n alana iliflkin ciddi katk›lar yapt›klar› gözlemlenmek-
tedir. Onlar›n ço¤u birbirlerini de elefltiriye tabi tutarak beraberce
çal›flabiliyorlar ve hükûmetlerine dan›flmanl›k yapabiliyorlard›. Me-
sela fiah R›za Pehlevi döneminde (1929-1942) ‹ran çal›flmalar› ya-
panlar ‹ranolojist olarak adland›r›l›yorlard›; bunlara Malekoshoaray
Bahar ve Mohammad Ali Foroughi örnek olarak verilebilir. Bu ente-
lektüeller hem devlete bu konuda tavsiyeler veriyor hem de toplum-
sal geliflim anlam›nda projeler üretiyorlard›.

Sonuç olarak ‹ran çal›flmalar› ‹ran toplumun tüm cephelerinin daha ay-
r›nt›l› ve derinlemesine incelenmesi ba¤lam›nda önemli katk›lar üret-
mifltir. Bu üretim sürecinde say›s›z kitap, akademik çal›flma ve benzeri
ürünler ortaya konmufl ve yeni metodolojiler, kavramlar, çal›flma alan-
lar›, toplumsal güçler, akademik ve politik söylemler oluflturularak top-
luma katk› yap›lm›flt›r.

‹ran Çal›flmalar›n›n Olumsuz Etkileri

Bu alana iliflkin çal›flmalarda ortaya ç›kan pek çok olumsuz etkinin için-
den biz daha çok epistemolojik yanl›fl anlamalar ve metodolojik yanl›fl
anlamalar üzerine yo¤unlaflt›k. Hem ‹ran’da hem de Bat›’da ‹ran çal›fl-
malar› birçok epistemolojik öncüller ›fl›¤›nda yap›lm›flt›r. Bu öncüllerin
tart›fl›lmas›, alana iliflkin çal›flmalar› daha do¤ru bir biçimde de¤erlendi-
rebilmek için yolumuzu ayd›nlatacakt›r.

1. ‹ran çal›flmalar›ndaki temel varsay›m, güç, yapt›klar› katk› ve belir-
li dönemlerdeki oynad›klar› roller ba¤lam›nda ‹ran ile Bat› aras›nda-
ki ayr›md›r. ‹ran’›n ayn› zamanda uluslararas› meselelere de katk›
yapma zorunlulu¤u oldu¤u için ‹ran çal›flmalar›n›n Bat›l›lar taraf›n-
dan da bafllat›lm›fl ve sürdürülmüfl olmas› gerekir.

2. Temel bir varsay›m olarak ‹ran’›n Bat›l› ülkelere tüketim ve ham
madde ürünleri anlam›nda ba¤›ml› bir ülke oldu¤u iddia edilmek-
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tedir. Buna paralel olarak ‹ran’›n ba¤›ms›z olarak bir fley üreteme-
yece¤i savunulmaktad›r.

3. ‹ran’daki kültür ve politikan›n demokrasiden ve kat›l›mc› yönetim-
den ziyade totaliter temellere dayand›¤› söylenmektedir. Bunda ‹ran’a
seyahat ettikten sonra bu ülkeyle ilgili son derece kapal› ve anlafl›lma-
s› güç tasvirler yapan seyyahlar›n pay› büyüktür. Onlar›n çok az› ‹ran
kültürünün asli unsurlar›na e¤ilmifllerdir. Dolay›s›yla onlar›n kitap,
makale vb. yaz›nsal ürünler, genellikle ‹ran kültürünün zenginlikleri-
ni de¤il de zay›f ve sorunlu yönlerini yans›tmaya yönelmifltir.

4. Bat›l› bilginler, ‹ran kültürünü yans›t›rken Do¤ulu insan›n (‹ran da
bunun içinde) ço¤unlukla duygusal ve dolay›s›yla ak›l yürütmeler-
den ve mant›ktan uzak bir biçimde hareket etti¤i gibi saçma bir var-
say›ma dayanm›flt›r.

5. ‹ran çal›flmalar› flu nedenlerle bafllam›fl ve sürdürülmüfltür: (i) Sö-
mürme ihtiyac› ve amac›, (ii) Bilimsel ve mant›ksal gereklilik ve (iii)
Bofl vakitlerini ‹ran’da geçirmeleri (Azadarmaki, 1385/2006: 23).

E¤er ‹ran çal›flmalar›n› klasik ve modern diye iki k›sma ay›racak olur-
sak klasik dönem araflt›rmac›lar›n›, iki gereklilikten dolay› öncelikli ola-
rak gündeme getirmemiz gerekir. Klasik ‹ran çal›flmalar› söz konusu ol-
du¤unda bu gereklilikler üzerinde epey tart›flmalar yap›lm›flt›r. Ancak
‹ran’a dair sömürgeci bir yaklafl›ma sahip olanlar, içerik merkezli birta-
k›m yanl›fllar içinde olmufltur. Bu yanl›fllar› temel olarak ifade etmek ge-
rekirse mezkûr araflt›rmac›lar ‹ran’a iliflkin kültürel unsurlar› incelemek
ve bunlar›n zaman içindeki geliflimine dair çal›flmak yerine politik ve
cinsel fliddetin olumsuz imgeleri irdelenerek bunlar göz önüne getiril-
mifltir. Mesela Ghajar Hanedan› döneminde ‹ran’a seyahat eden seyyah-
lar›n ço¤u, Ghajar fiah›’n›n yak›n aile ve arkadafl çevresiyle kurdu¤u ya-
k›n iliflkiler üzerine odaklanm›flt›r.

Buras› temel bir ayr›m noktas›d›r asl›nda; çünkü bu ayr›mdan dolay› ki-
mi bilginler Do¤u’nun hakiki zenginliklerinden bahsederek onu gerçek-
ten tan›maya ve anlamaya çal›fl›rken kimileri de Bat›l› yaklafl›m ve amaç-
lar› merkez alarak Do¤u’yu (ve di¤er kültürleri) incelemifltir. Bu çerçeve-
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de farkl› bilgin tipleri söz konusudur: (i) Olumsuz tavra sahip olanlar (ii)
Olumlu tavra sahip olanlar ve (iii) Il›man ve orta bir tavra sahip olanlar. 

Bat›l› bilginler taraf›ndan yap›lan ‹ran çal›flmalar› ayn› zamanda belirli
yaklafl›mlar› da bar›nd›rmaktad›r. Bu bilginlerin ço¤u Farsça’y› do¤ru
düzgün bilmiyorlar, bundan dolay› ‹ran’› ve onun kültürünü de do¤ru
düzgün anlayam›yorlar asl›nda. Ancak son zamanlarda, bilhassa son
k›rk elli y›ld›r, ‹ran çal›flmalar› ‹ranl› bilginler taraf›ndan da yürütül-
mekte. ‹ster ‹ran’da ister d›flar›da olsun art›k bu alanda uzman olarak
nam salmaya bafllad›lar. Bu insanlar farkl› mecra ve platformlarda ‹ran
çal›flmalar›n› anlat›yor ve bu miras› sürdürüyorlar. ‹flin do¤rusu bu dö-
nemde söz konusu olabilecek yanl›fl anlamalar ve aktar›mlar, en temel-
de, politik mülahazalar sebebiyle olabilir. O bilginlerden baz›lar›, uzun
süre önce ‹ran’dan ayr›ld›klar› ve uzun y›llardan beri yurt d›fl›nda yafla-
d›klar› için art›k ‹ran toplumunun bugünkü durumunu içerden ve sa¤-
l›kl› bir biçimde de¤erlendirme imkân›na sahip de¤il. Bu durum da ‹ran
toplumuna iliflkin yanl›fl de¤erlendirmelerin sebeplerinden birisi olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Modern zamanlarda ‹ran üzerine çal›flan araflt›rmac› ve bilginlerin ço¤u,
bilimsel gereksinim ve ça¤dafl Bat›’ya olan hoflnutsuzluklar› sebebiyle
bu alanda gayret etmektedir. Bu çal›flmalar›n son üç yüz y›ldaki gelifli-
mi incelendi¤inde yukar›da say›lan sebeplerin anlaml› bir biçimde ge-
rekçelendirilmesi mümkündür. Ancak yine de belirtilmesi gerekir ki bu
alanda çal›flan insanlar›n ço¤unun ça¤dafl Bat›’ya iliflkin ciddi bir hofl-
nutsuzluklar› söz konusudur ve bu durum onlar›n motivasyon kaynak-
lar›n›n bafl›nda gelmektedir.

Metodolojik Yanl›fl Anlamalar

Ça¤dafl dönemde ‹ran çal›flmalar› alan›nda ciddi ve bir o kadar da düzel-
tilmesi zor metodolojik yanl›fllar söz konusudur. Henüz yeterince test
edilmemifl metotlar›n uygulanmas›, d›flardan gelen raporlara güvenilme-
si, etnik temelli yaklafl›mlar, seçici yaklafl›mlar vb. metodolojik yanl›fllar
ciddi sakatl›klar do¤urmufltur. Bunlar k›saca afla¤›da de¤erlendirilmifltir.
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Tuhafl›klar

‹ran kültürü ve toplumsal yap›s›na iliflkin çal›flma yapan bilginlerin ço-

¤u yine bilginlerin görüfllerine dayanmak yerine politikac›lar›n, seyyah-

lar›n ve tüccarlar›n görüfllerine itibar etmifl ve bundan sonra da ‹ran

kültürünün sahne unsurlar›n› öne ç›karm›fllard›r. Oryantalizm çal›flma-

lar›n›n en çok ilgi gösterdi¤i alanlardan bir tanesi de bu ba¤lamda, Do-

¤u toplumlar›ndaki efsane ve hurafelerdir. Pek çok bilgin, bu efsane ve

hurafeler aras›nda koca koca teoriler, sonuçlar ve ç›kar›mlara ulaflmaya

çal›flm›flt›r. Ya da bazen ‹slam ve/veya ‹ran kültürünün temel unsurlar›-

na iliflkin bir teori, sanki bir efsane veya hurafe imifl gibi de sunulmufl-

tur. Ve bu sunum daha sonra sadece Bat›l› bilim merkezlerinde de¤er-

lendirilmifltir. Bu tür yarg›lamalar, kamuoyunun gözünde ‹slam ve/veya

‹ran hakk›nda kanaat do¤urucu baz› etkiler tafl›m›flt›r.

‹ran Kültürüne Yönelik Seçici Tav›r ve Yaklafl›mlar›n Benimsenmesi

Baz› bilginlerse ‹ran kültürünün sadece bir veya birkaç unsurunu ele al-

m›fl ama di¤er unsurlar›n tümünü görmezden gelmifltir; yani bütüncül

bir de¤erlendirme kriterine sahip de¤illerdi. Bu tür yaklafl›mlar› tan›ma-

n›n iki yolu vard›r: (i) Haf›z, Sadi ve Firdevs gibi baz› ‹ran flairlerine afl›-

r› bir biçimde vurgu yap›lmakta ama onlar d›fl›ndaki alana hemen hiç

bak›lmamaktad›r. (ii) ‹ran tarihi ve medeniyeti incelenirken sadece be-

lirli dönemlerin ele al›nmas› ama onlar d›fl›ndaki dönemlere de¤inilme-

mesi de önemli bir göstergedir. Bu çerçevede, mesela, kadim ‹ran etni-

sitelerine çok vurgu yap›l›rken ‹slam sonras› döneme ya da genel olarak

‹ran tarihine bak›lmamaktad›r.

‹ranl›lardan Ziyade Yabanc› Anlat›c›lara ve Bilginlere Baflvurulmas›

Bu da önemli bir sorundur. Yabanc› bilginler kendilerine yabanc› olan

bu kültürü yeterince tan›mad›klar› için ‹ranl›larla k›yaslan›nca ciddi

yanl›fllara düflmektedirler. Zaten köksüz ve yabanc› bir tav›rla ‹ran’a

bakt›klar› ve Farsça’y› do¤ru düzgün bilmedikleri için bu kültüre temas

da edememektedirler.
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Kaynaklar, Referanslar ve Bibliyografyalar

Bu alanda yap›lan çal›flmalar›n hemen hepsinde çok ciddi bir kaynak so-
runu vard›r. Özellikle oryantalizmin yo¤un oldu¤u eski dönemdeki ki-
tap, makale ve benzeri yaz›nsal ürünlerin ço¤u ciddi kaynaklardan yok-
sun biçimde üretilmifltir. Bu sorun modern dönemde k›smen de olsa
afl›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu sorunun ilk nedeni, do¤ru bilgi kaynaklar›na
ulaflamama sorunu; ikincisi ise mevcut kaynaklar› anlayabilecek dil bil-
gisinden (Farsça’dan) yoksun olmakt›r. Son dönemlerde Farsça kaynak-
lar›n ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca ve Rusça’ya çevrilmifl ol-
mas›, bu sorunun afl›lmas› noktas›nda önemli bir bofllu¤u doldurmufl-
tur. Ancak hâlâ birçok bilgin, alana iliflkin çal›flma yaparken oryantaliz-
min üretti¤i kaynaklara dayanmaktad›r. 

Günümüzde bile birçok bilgin Do¤ulular›n kendi medeniyetleri üzerine
yapt›klar› çal›flmalar› kaynak olarak kullanmaktansa hâlâ sadece kendi
atalar›n›n ortaya koydu¤u kaynaklara baflvurmay› tercih ediyorlar. Bu-
nun birçok nedeni olabilir; ancak Do¤u dillerine (özellikle Arapça’ya)
uzak olmalar› önemli bir rol oynamaktad›r. Arapça bilgisine sahip olan
kimi bilginler bazen bu kaynaklara referans vermektedir. Bazen de
Arapça, Farsça ve Türkçe kaynaklardan referans vererek bu dilleri bil-
diklerini göstermeye çal›fl›yorlar. Bazen de orijinali Arapça veya di¤er
bir Do¤u dili olan bir kitab›n Avrupa dillerine tercüme edilmifl versi-
yonlar›ndan al›nt› yaparak sanki o Do¤u dilini biliyormufl görüntüsü
vermek istemektedirler (Dasughi, 1995: 11-12). 

Oryantalizm temelli kaynaklardan uzak durmaya çal›flan kimi bilginler-
se orijinal kayna¤a baflvurmak yerine yine ikincil baflka kaynaklara bafl-
vurmaktad›rlar:

‹slam, ‹slam kültür ve tarihi ve siyasi tarihine iliflkin Do¤u kaynaklar›-

na dair listeler, ço¤unlukla tarafl› ve afl›r› olan Sünni bak›fl aç›s›n› yan-

s›tmaktad›r. Bunlar›n ço¤u sadece halifeler döneminin resmî kaynakla-

r›n› içermekte ama fiii kaynaklar› d›flar›da b›rakmaktad›r. Sonuç olarak

‹slam’›n tüm Do¤ulu imaj›na iliflkin çerçevenin halifenin resmî kaynak-

lar›na dayand›¤›n› söylemek yanl›fl olmayacakt›r. fiii kaynaklar› da ba-
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r›nd›rmayan tüm tarih anlat›m› d›fllay›c›d›r. Bu kaynaklar fiii tarih anla-

t›m›n› tamamen d›flar›da b›rakmaktad›r; hatta halifeye yak›n bilginler

kimi Sünni kaynaklar› bile fiii olduklar› gerekçesiyle kabul etmiyorlard›

(Dasughi, 1995: 28).

Sonuç olarak orijinal kaynaklara dayanmadan, daha çok seyyah ve sefir-

lerin tarafl› gözlemlerine göre yap›lan, de¤erlendirmelerin ‹ran toplu-

munu anlamas› ve aç›klamas› mümkün de¤ildir.

Uygun Olmayan Anket Tekniklerini Kullanmak

Arkeolojik çal›flmalarda kullan›lan yöntemlere iliflkin Falamaki flu prob-

lemlere iflaret etmektedir: (i) Kullan›lma zaman›n›n çok yeni olmas› se-

bebiyle metoda dikkat etmek zorunludur. Bu metotlar, Winkelman’›n fi-

lolojik anket metodunun mimariye uyguland›¤› döneme dayanmaktad›r.

(ii) ‹ran kültürünün binlerce y›ll›k gelene¤ine dayanan zengin ve çeflitli

bilgi kaynaklar›. Bu kaynak ve bilgilerin ortaya konup bunlar›n gizem ve

problemlerine iflaret edilmesi ‹ranl› bilginler için bile çok kolay de¤ildir.

Etnik Temelli Yaklafl›ma Sahip Olmak

Metodolojik yanl›fl ç›kar›mlar›n en önemli nedenlerinden biri de ‹ran

kültürünü yeterince tan›mayan bilginlerin bu kültürün toplumsal alg›-

lar› ve yap›lar› üzerine söz söyleme çabalar›d›r. Bu çabalar, ‹ran temelli

de¤il Bat› merkezli etnik kökenli çal›flmalard›r. Mesela Sir William Jo-

nes’tan sonra gelen Osli ismindeki Britanyal› bir araflt›rmac›, ‹ran kültü-

rünü anlayabilmek ve ona temas edebilmek amac›na yönelik içerik, ter-

cüme ve yorumlara afl›r› ilgi gösterilmesinden ziyade metinlerin bizzat

üzerinde çal›fl›lmas›n›n daha gerekli oldu¤unu savunmufltur. Sir Willi-

am Jones’u takiben ‹ran üzerine çal›flan Osli, metinlerinde Farsça bö-

lümlere referans veren ilk isimlerden biridir. Çünkü Osli, erken dönem

metinlerinde ciddi yanl›fll›klar olmas› sebebiyle ‹ngilizce metnin yan›n-

da Farsça orijinal metnin verilmesi gerekti¤ine inan›yordu. 

Böylece hem okuyucu hem de alan›n uzmanlar› daha do¤ru bir yaklafl›-
ma sahip olabilirler. Dahas› tercümenin gerçekten do¤ru olup olmad›¤›-
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n› hemen alt›ndaki orijinal metinle k›yaslayarak daha rahat anlayabilir-
ler. Bu manada Osli, son derece de¤erli bir katk› yapm›fl ve buna ilave-
ten el yazmas› Farsça metinler üzerinde de epey çal›flm›flt›r (Falamaki,
1371/1991: 12). 

Osli, ‹ran seyahatleri boyunca tuttu¤u notlar›, buldu¤u el yazmalar›n›
ve di¤er de¤erli metinleri sonraki araflt›rmac›lara aktarm›fl ve onlar da
bu kaynaklar› uzun zaman kullanm›fllard›r.

Kültürel Formalizm vs. ‹çerik Temelli Çal›flmalar

‹ran çal›flmalar›na iliflkin temel yanl›fl ç›kar›mlar›n sebeplerinden biri de
“kültürel formalizm vs. içerik temelli çal›flmalar” diye adland›rabilece-
¤imiz durumdur. Bu tür bir formalizm, ‹ran’a seyahat eden Bat›l›lar ta-
raf›ndan sabit bir perspektif temelinde oluflmufltur. Onlar ‹ran’da ya bir
yabanc› ya da bir ziyaretçi olarak bulunduklar›ndan dolay› kültürel içe-
rikleri okumaktan ziyade (toplumsal alandaki) formel görünümlere fla-
hitlik etmifl ve bunlar› aktarm›fllard›r. 

Gelecekteki ‹ran Çal›flmalar›na Yönelik 
Baz› Metodoloji ve ‹çerik Tavsiyeleri

Gerçek ve bilimsel bir yaklafl›m temelinde ‹ran çal›flmalar›n›n metodo-
lojik ve içerik problemlerinin çözümü aç›s›ndan afla¤›daki noktalar›n
dikkate al›nmas› önemli olabilir: 

‹ran tarihine iliflkin temel bilgilerin, ‹ran kültür unsurlar›ndan önce el
al›nmas› gerekir. Bu tav›r, önce ‹ran kültürüne iliflkin üstü kapal› bir
fleyler söyleyip sonra onu ‹ran tarihinde bir yere oturtma çabas›n›n z›d-
d›na bir tav›rd›r.

Uygun araflt›rma yöntemlerini kullanmak önemlidir; mesela içerik ana-
lizi, kat›l›mc› gözlem, tarihsel aç›klama, temel verilerin toplanmas›, ra-
porlama vb. teknikler kullan›labilir. Tarih boyunca sefirler, kâflifler ve
Viyana tüccarlar› ‹ran seyahatlerinden sonra say›s›z ‹ran hikâyesi kale-
me ald›lar. Bunlar ‹ran’›n tarihi, co¤rafyas›, ekonomisi, antropolojisi, di-
ni ve siyaseti ile ilgili birçok bilgi bar›nd›rmaktad›r. Ancak bugün bun-
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lar daha çok gazetecilik alan›n›n konusudur. Dolay›s›yla bu metinler, en
son bilimsel metotlar›n kullan›ld›¤› araflt›rmalarla ayn› düzlemde de¤er-
lendirilemezler. Kald› ki o metinler, ‹ran co¤rafyas›na iliflkin Bat›l› bak›fl
aç›lar›n›n yans›t›lmas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Bu metinler bugün de
geçerli olabilirler; ancak sadece tarihî vesika niteli¤i tafl›maktad›rlar (An-
jeloleki, 1990: 91-92). 

‹ran kültürünün araflt›r›lmas›nda kullan›lan araflt›rma yöntemlerinde ye-
ni sorular üretmek. Tarih, bu tür bir soruflturma için çok önemli bir afla-
mad›r. Mesela, ‹ran ile Bat› aras›ndaki iliflkinin niteli¤ini bir geleneksel
bir de modern çerçevede ele al›nca aradaki fark görülebilir. Bununla be-
raber bilginlerin flu sorulara da cevap aramas› gerekir: (i) ‹ranl›lar, fark-
l› millet ve kültürlerle nas›l ve hangi toplumsal kültürel süreçlerde yüzle-
fliyorlar? (ii) ‹ranl›lar kendi kültürlerini ne ölçüde kaybettiler ve ne ölçü-
de baflka kültürlerden unsurlar ald›lar? 

‹ran’da ‹ran ve onun kültürü üzerine çal›flan birçok bilgin ve araflt›rma-
c› vard›r; ancak bunlar›n çok az› alan›n uzman› say›lmaktad›r. Mesela
‹ran tarihi, kültürü ve co¤rafyas› üzerinde derin çal›flmalar yapan birçok
insan, milliyetlerinden dolay› uzman olarak kabul görmemektedir. Onlar
hem ‹ran’›n tarihini hem de gelece¤ini konufluyor ve tart›fl›yorlar; ayr›-
ca alana iliflkin temel kavramlar›n nas›l düzenlenebilece¤i konusunda da
önemli çal›flmalar yap›yorlar. Bu noktada Prof. M. T. Jaffari’nin sözleri-
ne kulak verelim: “‹ran’›n kimlik de¤eri farkl› perspektiflerden de¤erlen-
dirilebilir: (i) Co¤rafi temelde, (ii) Tarihsel temelde ve (iii) Kültürel di-
nî çerçevede.” (Jaffari, 1990: 164) Öyleyse bir kimsenin ‹ran’› sadece ka-
dim bir medeniyet olarak veya sadece Arap, Türk vb. gibi belirli bir mil-
liyet olarak de¤erlendirmesi do¤ru de¤ildir. Bilakis ‹ran’›n hem dinî
hem de kültürel anlamda farkl› kimliklerden beslenmifl oldu¤u ak›ldan
ç›kar›lmamal›d›r. Bununla birlikte ‹ran çal›flmalar›n›n uygun araçlarla
ve uygun bir biçimde yap›lmas›, ‹ran ve ‹ranl›lara yönelik en do¤ru al-
g›lamay› beraberinde getirmeyebilir. Dolay›s›yla ‹ran’›n genifl tarihî ke-
sitlerini, ekonomisini, arkeolojisini vs. unsurlar›n› çal›flmaktansa ‹ran
kültürünün ana unsurlar›n› çal›flmak daha do¤ru olacakt›r. Zira bu tür
çal›flmalar araflt›rmac›lar› yüzeysel çal›flmalara, yanl›fl yönlere ve belirsiz
yollara sevk etmektedir: 
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“‹ran üzerine çal›flan araflt›rmac›lar›n çok az› ‹ran’daki tar›m›n nas›l oldu¤u konu-
suna e¤ilmektedir. Bu araflt›rmac›lar›n ço¤u daha önce yap›lm›fl çal›flmalar› refe-
rans vererek onlar› tekrar etmekte, alana inip s›hhatli ve yeni çal›flmalar yapma-
maktad›rlar. Bunlar ‹slam sonras› ‹ran’› çal›flmak istediklerinde herhangi bir bilim-
sel veya araflt›rmaya dayal› bilgiye dayanmamaktad›r; sadece yüzeysel kimi kay-
naklara bakmaktad›rlar. Mesela tar›m hakk›ndaki bilgi kaynaklar›n›n ço¤u, di¤er
kaynaklara k›yasla tutars›zd›rlar. Olaylar›n ço¤una k›sa dönemli, eksik ve yapay
olarak bakmaktad›rlar. Ancak bu eksikli¤in en önemli sebeplerinden biri ‹ran ta-
rihi hakk›nda di¤er alanlara k›yasla tar›m alan›ndaki kaynaklara ulaflman›n çok
daha zor olmas›d›r. Bundan dolay› ‹ran’›n tar›m tarihi hakk›nda yabanc› bilgin ve
araflt›rmac›lar, henüz do¤ru düzgün makale ve kitaplar yazabilmifl de¤illerdir.
Bundan baflka problemler de söz konusudur. Bunlardan biri de politik süreçlerdir.
Mesela ne zaman ‹slam öncesi ve ‹slam sonras› ‹ran tar›m tarihine iliflkin bir fley
yazacak olsalar orada hemen ‹slam’›n ve kadim ‹ran’›n kültürel ve kentsel s›n›rla-

r›n› co¤rafi olarak beyan etmek zorundad›rlar.” (Abrichami, 1990: 61)

Bu ve benzeri sorunlar› aflabilmek için her fleyden önce yabanc› ülke-
lerdeki üniversitelerde Farsça çal›flmalar›na a¤›rl›k vermek zorunlu-
dur. Garmarodi’nin de dedi¤i gibi bu sorunlar› aflabilmenin ilk ad›m›,
ilgili üniversitelerde ‹ran çal›flmalar›na daha bafllamadan ilk ifl olarak
Farsça ö¤renim çal›flmalar›n›n uygun biçimde gerçeklefltirilmesidir
(Moosavi, 1990: 17).

Sonuç

Bu makalede ‹ran çal›flmalar›n›n temel tan›mlamalar›, bu çal›flmalar›n
epistemolojik ve metodolojik sorunlar› ve bu sorunlara muhtemel çö-
zümler üzerinde durulmufltur. Yukar›da bahsedilen problemler uygun
çözümlerin bulunmas› durumunda yeni bir içerik analiz yaklafl›m› dev-
reye sokulmal›d›r. Böylece alana iliflkin çal›flmalar yapan yeni bir kufla-
¤›n ortaya ç›kmas› da mümkün olur. Bu yeni kuflak araflt›rmac›lar, ‹ran
çal›flmalar›n›n eski ve yeni problemlerinin fark›nda olarak yeni ve en
do¤ru araflt›rma metotlar›n› uygulayarak bu alan›n geliflimine katk›da
bulunacaklard›r.
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Kökleri Orta Ça¤’a kadar gitse de yo¤un olarak on sekizinci ve özellik-
le sömürge yüzy›l› olan on dokuzuncu yüzy›lda bafllayan ve yirminci ve
yirmi birinci yüzy›llarda da devam eden Bat›l›lar›n Do¤u ve ‹slam dini
ile ilgili araflt›rmalar›n› k›sa bir tebli¤le de¤erlendirmenin zorluklar›n›n
fark›nda olarak bu de¤erli dinleyici toplulu¤una k›sa birkaç gözlemi s›-
ralay›p ard›ndan baflta Türkiye olmak üzere ‹slam ülkelerindeki din
araflt›rmalar›nda oryantalizme benzer bir flarkl›laflt›rman›n nas›l tezahür
etti¤i üzerinde duraca¤›m. 

Tabi ki herkes gibi ben de E. Said’in meflhur Oryantalizm/fiarkiyatç›l›k
adl› eserindeki gözlemlerden hareket edece¤im. Said flarkiyatç›l›¤› çeflit-
li aç›lardan farkl› tan›mlasa da flarkiyatç›l›k derken kabaca Bat›l› zihnin
Do¤u ama özellikle ‹slami Do¤u’ya iliflkin her türlü de¤erlendirmesinin
onu itibara almadan, aksine kendi merkezli, yani sadece kendisini
önemseyen bir bak›fl aç›s›yla inceledi¤ini vurgulamak istemifltir. Kuflku-
suz buradaki seçkin topluluk zaten flarkiyatç›l›k olgusunun farkl› Do¤u
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toplumlar› ba¤lam›nda nas›l tezahür etti¤ine dair de¤erli gözlemlerini
dile getireceklerdir. Ben de ‹slami dinî bilgi üretiminde flarkiyatç› bak›fl
aç›s›n›n Türk ve Müslüman ilim adamlar›ndaki yans›ma biçimlerine ba-
kaca¤›m. Ama bundan önce Said’in elefltirilerine kat›lmakla beraber bu
elefltirinin -kendisinin de bir yerde belirtti¤i gibi- flarkiyat ürünlerinin
bütünüyle kullan›fls›z, de¤ersiz oldu¤u ya da içinde övgüye de¤er hiçbir
fley olmad›¤› fikrine kat›lmad›¤›m› baflta vurgulamak istiyorum. Bunun
da özellikle yirminci ve yirmi birinci yüzy›l Müslüman dünyada üreti-
len dinî bilgilerle k›yaslad›¤›mda özellikle vurgulanmas› gereken bir
nokta oldu¤unu düflünüyorum. 

Sözlerimi biraz daha açmak gerekirse on dokuzuncu yüzy›l›n sonuna
kadar medrese mensuplar›n›n istisnalar d›fl›nda sistematik bir biçimde
Bat›’dan gelen yeni bilgileri dikkate almad›klar›n› görüyoruz. Buna baz›-
lar› cehalet ya da aymazl›k ad›n› taksa da gerçekte sorunun büyük ölçü-
de iki ba¤›ms›z, kendi içinde otonom bilgi dünyas›n›n uyuflmazl›¤›ndan
kaynakland›¤› bugün daha iyi anlafl›lmaktad›r. Çünkü birine yönelme-
nin di¤erini d›fllad›¤›, ikisinin bir potada eritilmesinin adeta imkâns›z
oldu¤u k›sa bir zaman sonra anlafl›lm›flt›; bu iki alan bugün bile nere-
deyse birbirinden ba¤›ms›z yaflamaya devam ediyorlar. Yirminci yüzy›l-
da giriflilen büyük sentez çabalar›na ra¤men hâlâ hem Do¤u’yu hem de
Bat›’y› bilen ve bu bilgide tutarl› ve bütüncül bir yeni ürün ortaya ç›kar-
mak mümkün olamam›flt›r. Belki de Thomas Kuhn’un sözünü etti¤i tür-
den bir paradigma farkl›l›¤› durumu daha do¤ru aç›klamaktad›r.

Bilgi alan›na medrese ve geleneksel Müslüman bak›fl›n›n, Bat›l› bilgi an-
lay›fl›ndan büyük ölçüde farkl› oldu¤u bir gerçektir ve bu zannedildi¤i
gibi salt modern/ayd›nlanmac› ça¤›n rasyonel bilgi anlay›fl›yla Orta
Ça¤’›n geleneksel/irrasyonel bilgi anlay›fl› aras›ndaki bir fark de¤ildir.
Aksine farkl› dilde konuflan iki kifli gibi farkl› fleyler, söylemler ve kav-
ramlar kullanan iki dünyan›n birbiriyle anlaflamamas› sorunudur her
fleyden önce bu sorun. Oyantalizm, politik ve kiflisel ön yarg›lar bir ta-
rafa bu aç›dan Bat›l› bilgi dünyas›n›n ‹slam toplumunu ve kültürünü
kendi diline çevirerek anlama çabas›d›r. Bu yüzden de Bat›l› insan›n ‹s-
lam söz konusu oldu¤unda sahip oldu¤u tüm ön yarg›lar›n bu büyük

Murteza Bedir

222



çeviri faaliyetine yans›m›fl olmas› kaç›n›lmazd›r. Said’in çal›flmas› bu ön
yarg›lar›, bilinç d›fl› ortaya ç›kan irrasyonel varsay›mlar› ortaya koyma-
s› bak›m›ndan son derece önemlidir ve her ne kadar her toplum ve kül-
türde ç›kabilecek türden marazi bir bak›fl›n teflhisi olsa da unutmamak
laz›md›r ki öncelikle onun çözümlemesi Bat›’n›n sömürgelefltirdi¤i, he-
gemonyas› alt›na ald›¤› Do¤u ve ‹slam dünyas›na iliflkindir. 

Said ›srarla flarkiyatç›l›¤›n Bat›l› bilimsel araç ve yöntemleri yeterince
kullanmad›¤›n› söylese de sonuç itibariyle eksikleriyle ve zaaflar›yla flar-
kiyatç›l›k modern Bat›l› yeni bilimsel bak›fl aç›s›n›n örne¤in filolojinin
ya da tarihe yeni bilimsel bir bak›fl›n meyvesidir. 

Güçlü, ifllerli¤i olan ve somut meyvelerini hayat›m›z›n her safhas›nda
gördü¤ümüz Bat›l› bilgi faaliyetinin karfl›s›nda ayn› sonuçlar› do¤urma-
yan ve hatta tam tersine bu yeni hayata ve sosyal flartlara dair söyledik-
lerinin tümü geri ve ifle yaramaz görünen geleneksel medrese bilgisinin
pek fazla bir flans› olmayaca¤› aç›kt›r. Nitekim Osmanl› ve ‹slam co¤raf-
yas›nda ayd›nlar›n bafllang›çta tamamen pragmatik kayg›larla medrese
yan›nda mektebi devreye sokmalar› bu olguyu çok çabuk fark ettikleri-
nin bir göstergesidir. Ancak bir süre sonra mektep üzerinde yeflerdi¤i
felsefi/düflünsel arka planla birlikte kendisini dayatt›kça ve etkinlik ala-
n›n› genifllettikçe ‹slam toplumlar›nda medrese ve çevresinde oluflan ge-
leneksel düflünce ve bilgiler ayd›nlar›n ve elitin gözünde h›zla de¤er kay-
bedecektir. Belki de bu sürecin çok h›zl› ilerlemesi medresenin ve Müs-
lüman ayd›nlar›n geleneksel bilgi ve düflünce alan›n› dönüfltürmelerine
f›rsat b›rakmam›flt›r. Sonuçta medrese merkezli bilgi faaliyetlerinde Tan-
zimat dönemi boyunca çok h›zl› bir çöküfl ortaya ç›kacak ve medresenin
parlak ö¤rencileri kendilerine bir flekilde medrese d›fl›nda alan bulmaya
gayret edeceklerdir. Bu dramatik geliflmelerin tabii sonucu geleneksel
bilginin kendisini oluflturan kökleri ve uzan›mlar›yla birlikte kaybolma-
s›d›r. Medrese merkezli bilgi dünyas› yirminci yüzy›lda baz› kal›nt›la-
r›/harabeleri d›fl›nda büyük ölçüde tarihin derin sular›nda kaybolmufl-
tur. Bunun nedeni afla¤›da da de¤inece¤imiz gibi medresesin kapat›lma-
s› de¤il belki zihinlerin medreseye kapat›lmas›d›r. Yirminci yüzy›lda ‹s-
lam dünyas›ndaki ve Türkiye’deki reformlarda medreseye alternatif
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mektep kurumlar› içinde medresenin dinî ilimler alan›na denk ilahiyat,
fleriat, vs. ad›yla fakülteler kuruldu. Türkiye aç›s›ndan 1950’li y›llardan
sonra ama kapsaml› olarak 1982 YÖK yasas›yla ilahiyat e¤itim alan› üni-
versite içinde yeniden kurgulanmaya ve yap›land›r›lmaya bafllam›flt›r.
Ankara ‹lahiyat Fakültesi istisna edilirse ‹slami ilimler “üniversal” arafl-
t›rma platformuna son yirmi befl y›l içinde kavuflmufltur ve bunun da ne
kadar “üniversal” oldu¤u tart›flmal›d›r. Her fleyden önce Türk üniversi-
te sisteminde geleneksel medrese temelli bilgi dünyas› içinden gelen di-
nî araflt›rmalar›n Bat›l› sosyal ve beflerî bilimler havzas›nda yefleren ila-
hiyat faaliyeti ile nas›l bir iliflki ya da sentez oluflturaca¤› henüz bir soru
olarak bile pek sorulmam›flt›r. Bu konu üzerinde durmam›n nedeni Tür-
kiye’deki ilahiyat araflt›rmalar›n›n henüz emekleme döneminde oldu¤u-
na dikkatinizi çekmek ve biraz sonra son iki yüz y›lda yo¤un bir flekilde
iflleyen bir bilgi faaliyeti olarak flarkiyat araflt›rmalar›yla bunlar› karfl›lafl-
t›r›rken bir haks›zl›¤a mahal vermemektir.

fiarkiyatç›l›¤a dönecek olursak flarkiyatç›lar on dokuzuncu yüzy›l›n or-
talar›ndan itibaren yo¤un bir biçimde ‹slam üzerine araflt›rmalara baflla-
d›lar ve Bat›l› yeni bilgi yöntemlerini kullanmak suretiyle ‹slam hakk›n-
da “evrensel” ya da yeni Bat›l› bilgileri oluflturdular. Üniversite sistemi
içindeki kompart›manlardan biri olan flarkiyat alan›nda çal›flanlar yeni
flartlara uygun sosyal ve beflerî bilimler alan›nda gelifltirilen bu yeni ba-
k›fl aç›lar›n› ve yöntemlerini bir flekilde kulland›lar. On dokuzuncu yüz-
y›l›n akademik araflt›rmalar›nda bask›n olan filolojik tahlilleri mesela ‹s-
lam kültürünü anlamak için kulland›lar. Ya da Kitab-› Mukaddes eleflti-
rileri sahas›nda ortaya konulan kazan›mlar› ‹slam’›n ilk dönem tarihine
uygulad›lar. Renan’›n Welhausen’in ve Goldziher’in ‹slam hakk›nda
yapt›klar› araflt›rmalar bu sebeple içinde büyüdükleri akademik dünya-
n›n izlerini de bir flekilde tafl›rlar. Örne¤in Renan kiflisel dinî deneyimi-
nin bir neticesi olarak Sami kültürünün ürünü olan her fleye düflmanl›-
¤›n›, yeni filolojik bilimsel bak›fl aç›s›yla temellendirmeye giriflmiflti ve
Sami dinlerin Orta Ça¤ boyunca gelifltirdikleri düflüncelerin ilkel oldu-
¤unu ve terk edilmesi gerekti¤ini savunuyordu. Wellhausen Kitab-› Mu-
kaddes elefltirilerindeki baflar›s›n› ‹slam’›n ilk dönemine uyguluyordu.
Goldziher reformist Yahudili¤in öncüsü A. Geiger’in etkisi alt›nda sele-
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fî bir tarzda ‹slam’›n köklerini aramak istemiflti. Bu ba¤lamda din arafl-
t›rmalar›nda dinin kurucu tarihsel figürlerini ve ilk dönemlerini dinin
tarihsel olarak içine girdi¤i kurumsal yap› ve fikirlerden ay›rmak mo-
dayd›. Yirminci yüzy›la geldi¤imizde J. Schacht M. Weber’le kiflisel ve
düflünsel yak›nl›¤› sayesinde Weberyen yöntemleri ‹slam kültürüne uy-
gulamak istemiflti. Ayn› flekilde Hudson 1950 sonras›nda dünya tarihi-
ne Avrupa merkezli bir bak›fl›n hâkim oldu¤u elefltirileri karfl›s›nda ‹s-
lam tarihini dünya tarihine eklemlemeye giriflecekti. Bütün bu örnekler-
de benim istedi¤im fley, flarkiyatç›lar›n ‹slam araflt›rmalar›nda iflleyen
yeni bir üniversal akademik bak›fl aç›s›n›n araçlar›n› bir flekilde kullan-
d›klar›na ve bu sayede ‹slam hakk›nda kendi modern flartlar›n›n ve an-
lay›fllar›n›n ürünü olan ve geleneksel Müslüman bilgi anlay›fl› ve bak›fl
aç›s›ndan sorulmayan sorular sormaya bafllad›klar›na haz›runun dikka-
tini çekmektir. Bu soru ve cevaplar›n “modern” karakteri yani Bat›l› ve
Bat›l›laflt›r›lm›fl/modernlefltirilmifl Bat› d›fl› dünyan›n güncel beklentile-
rine uygunlu¤u onlar› do¤al bir cazibe merkezi yapm›flt›. 

Buna karfl›l›k medrese çevresinde hâkim olan geleneksel bak›fl aç›s› ile
sorular ve cevaplar hâlihaz›r dünyan›n gündeminden uzak oldu¤u için
dikkate de¤er bulunmuyordu. Bu flartlar alt›nda Osmanl› ve di¤er Müs-
lüman ülkelerde yap›lan üniversite reformunun ve di¤er e¤itim reform-
lar›n›n amaçlar› temelde bu yeni flartlara ve duruma uygun e¤itim ku-
rumlar› kurmak oldu¤u için medresenin ve geleneksel olan›n dikkate
al›nmamas› adeta do¤al bir sonuç olarak ortaya ç›km›flt›r. Çünkü art›k
geleneksel e¤itim sisteminin tüm alanlar› yenileriyle de¤ifltiriliyordu; ilk
de¤iflim fen ve t›p alanlar›nda gerçekleflti ama sonra üniversite projesiy-
le hukuk, edebiyat, siyaset ve yeni anlam›yla yani dar anlamda din e¤i-
timi de yeniden düzenlenmek istendi. Osmanl›’n›n y›k›l›fl›na kadar din
d›fl›nda tüm alanlarda bu proje bir flekilde faaliyete geçmiflti. Daralt›lan
din kavram› sebebiyle medresenin kapsam› daralsa da 1925’te kapat›l›n-
caya kadar medrese geleneksel bilgi üretilen bir merkez olarak konumu-
nu büyük ölçüde koruyacakt›r. Üniversite projesi daha on dokuzuncu
yüzy›l›n sonlar›nda medreseyi ikame edecek kapsaml› bir proje olarak
tasarlanm›fl ve din önce ulum-i fleriyye ad›yla tasar›da yer alm›flt›. An-
cak bunun tam olarak hayata geçirilmesi 1925’te ilahiyat fakültesinin
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kurulmas›yla olmufltur. ‹lahiyat fakültesini kuranlar uzun zamandan
beri elefltirilen medresi/geleneksel bilgi anlay›fl› ve yöntemlerinin “üni-
versal” yeni/Bat›l› bilgi anlay›fl›yla de¤ifltirilmeyi hedeflemekte ve döne-
min pozitivist bilimselci düflünceleri ›fl›¤›nda baz› Avrupa üniversitele-
rinde gelifltirilen bak›fl aç›lar›yla dini bilimsel bir temele oturtmay›
amaçl›yorlard›. Nitekim 1925 reformu üzerinde etkili olan isimlerden
biri ‹. H. Baltac›o¤lu bu amac› biraz da esefle 1949’da Ankara ‹lahiyat
Fakültesinin kuruluflu s›ras›nda meclis kürsüsünden dile getirecektir.
Bin y›ldan fazla bir zamand›r takip edilen geleneksel/medresi bilgi anla-
y›fl›n›n üretti¤i malzemenin flimdi yeni bir platformda, yani üniversite-
de yeniden üretilmesidir istenen. 

Asl›nda bu amaç sadece Bat›c›lar›n de¤il hemen hemen ‹slamc› Bat›c› ve
Türkçü ayd›nlar›n tamam›n›n dile getirdi¤i bir fleydir. Belki ‹slamc›lar
medresenin kap›s›na kilit vurulmas›n› istememifl olabilirler; ama onlar
da medresedeki geleneksel bilgi anlay›fl›n›n, dönemin moda tabiriyle
skolastik anlay›fl›n terk edilmesini ve yerine daha rasyonel ve bilimsel
bir bilgi anlay›fl› konmas›n› istiyorlard›. ‹flte bu nokta, bugün konumuz
olan oryantalizm, din araflt›rmalar› ve Türkiye konusunda yapaca¤›m
gözlemlerin temelini oluflturacakt›r. Din araflt›rmalar›yla meflgul olan
medrese mensuplar› ve onlar›n halefleri olan ilahiyat ve yüksek ‹slam
çevresinde yer alanlar aras›nda zaten bin y›ldan fazla zamand›r dinî bil-
gi üretiminde hâkim olan yol ve yöntemlerin yetersizli¤inden flikâyet
edilmekte bu yöntemin ezberci oldu¤u akla ve düflünmeye yeterince yer
vermedi¤i flikâyetleri dillendirilmekteydi; bu tür de¤erlendirmelerin
gölgesinde geleneksel medresi bilgi dünyas›na bir anlamda s›rt çevril-
miflti. Sonuçta geleneksel medrese e¤itimi formasyonunun kurucu un-
surlar› ilahiyat alan›nda söz söyleyen ço¤unluk için bir bilinemez alan
olacakt›r. “fiimdi yeni fleyler söylemek laz›m” slogan›yla din araflt›rma-
lar› alan› yirminci yüzy›lda hem ‹slam dünyas›nda hem de Türkiye’de
yeniden kurguland›. Geleneksel yöntemleri terk ettikten sonra din arafl-
t›rmalar›n›n art›k nas›l yap›lmas› gerekti¤ine iliflkin sosyal ve beflerî bi-
limlerin araçlar› ve kuramsal çerçevesi d›fl›nda çok fazla bir fley yoktu.
Ama sosyal ve beflerî bilimlerin de öyle bir ç›rp›da ö¤renilmesi, devfliril-
mesi ve yeni bir alana uyarlanmas›n›n kolay olmayaca¤› aflikârd›r. Kufl-
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kusuz oryantalist edebiyat zaten bu yönde ad›mlar atm›flt› ve burada
Müslüman ayd›nlardan yabanc› dil bilenler daha önce Bat›l› bilimsel
kayg›larla üretilmifl oldu¤u varsay›lan flarkiyat araflt›rmalar›nda beliren
kuramsal çerçeveyi ve üretilen kavramlar› yararl› bularak bu yeni kur-
guda kulland›lar. 

Bu hikâye uzun oldu¤u için burada ilahiyat/din araflt›rmalar›n›n bu ye-
ni kurgu aflamas›nda üzerine oturtuldu¤u çerçeve, üretilen baz› genel
sonuçlar ve genel varsay›mlarla ilgili bir örnek sunmak istiyorum. Bu
örnek oryantalizmin malul oldu¤u birtak›m hastal›klar›n ilginç bir bi-
çimde ve hâlâ ‹slam ülkelerindeki din araflt›rmalar›n› etkiledi¤ini gös-
termesi bak›m›ndan özellikle dikkat çekicidir. 

Ama bu örne¤e geçmeden önce güncel bir olay›n ortaya ç›kard›¤› çarp›-
c› bir görüntüye dikkatinizi çekmek isterim. Papa 16. Benediktus’un
Türkiye ziyareti Türkiye’nin flarkiyatç›l›¤a hâkim olan bir ruh hâli ve
bak›fl aç›s›yla gerçeklefltirdi¤i din alan›ndaki reformlar›n ne kadar paha-
l›ya mal oldu¤unu bizlere gösterdi. ‹ki bin y›ll›k bir kilise gelene¤inin
mensubu olarak papa karfl›s›nda ayn› a¤›rl›kta bizi ve dinî kimli¤imizi
temsil edecek bir figür bulmakta nedense zorland›k ve papaya gösterdi-
¤imiz sayg›ya paralel bir sayg›y› kendi gelene¤imize göstermedi¤imizi
fark ettik. Türkiye’nin din temsilcilerinin elbiseleriyle bu dengesizli¤i
bir ölçüde giderme çabalar› gerçekten dikkat çekiciydi. Bat›’da din, dinî
kurumlar ve dinî figürler ayd›nlanmac› ve pozitivist düflüncelerin ne ka-
dar sald›r›s› alt›nda olurlarsa olsunlar sonuçta geleneksel varl›klar›n›
korumalar›na müsaade edilirken Türkiye’de dinî kurumlar ve gelenek-
ler bu haktan mahrum kalm›fllar ve Osmanl› ve ‹slam kültüründen ge-
tirdikleri köklü kurumsal ve düflünsel ba¤lar›n› maalesef büyük ölçüde
kaybetmifllerdir. Bunun do¤al bir sonucu dinî düflünce ve prati¤in bü-
yük ölçüde zaafa u¤ramas› olmufltur. 

fiimdi örne¤e dönecek olursak ‹slam düflüncesi ve ilim tarihini dönem-
lendirirken hemen hemen tüm ilim dallar›nda aç›ktan veya ima yoluyla
flöyle bir dönemlendirme genel kabul görmüfltür: ‹slam tarihinin ilk üç
yüz y›l› (baz› özel istisnai de¤erlendirmelerde befl yüz y›l›) ile sonraki
yüzy›llar aras›nda keskin bir ay›r›m yap›l›r ve ilk zaman› bir nevi “alt›n
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ça¤” sonraki yüzy›llar› ise on dokuzuncu ve yirminci yüzy›llarda ‹slam
dünyas›n›n içine girdi¤i hemen hemen her alandaki çöküflün ad›m ad›m
haz›rland›¤› bir dönem olarak görülür. Asl›nda bir aç›dan bu, Abbasi
Devleti’nin ikinci döneminden itibaren Arap hâkimiyetinin zay›flamas›
ve ‹ran Türk hâkimiyetinin belirleyici olmas› sebebiyle Arap milliyetçi-
lerinin özellikle vurgulamak istedikleri bir fleydir. Bu ister istemez Arap-
ça yaz›lan din araflt›rmalar› ve dolay›s›yla tüm ‹slam dünyas› din araflt›r-
malar›n› da etkileyen bir faktör olmufltur. Özellikle oryantalizmin Türk
ve Osmanl› dönemini ‹slam araflt›rmalar› aç›s›ndan bilinçli bir flekilde
görmezden gelmesinin bu alg›laman›n pekiflmesine bir katk›s› da oldu. 

Bu dönemlendirmenin do¤al bir sonucu ‹slam medeniyetinin parlak,
ak›lc›, bilimsel, özgün ve entelektüel k›saca ça¤›m›zda olumlu olarak
ça¤r›fl›m› olan her türlü s›fatla karakterize edilirken ikinci dönem bu-
nun tam aksine sönük, skolastik, bilimsellikten uzak, taklitçi ve ak›lc›-
l›ktan uzakl›¤› temsil eden s›fatlarla nitelenmektedir. Bu ba¤lamda
özellikle içtihat kavram› etraf›nda oluflturulan yapay tart›flmaya dikkat
çekmek isterim.

Oryantalist ‹slam araflt›rmalar›ndan on sekizinci ve on dokuzuncu yüz-
y›l ‹slam ihya ve reform hareketleri için de bir slogan hâlinde dile geti-
rilen taklidin reddedilmesi ve içtihada dönüfl ça¤r›s› oryantalistlerin “bi-
limsel” araflt›rmalar›yla desteklenecek ve art›k ‹slam dünyas›n›n özellik-
le ikinci dönemi taklit ça¤› olarak adland›r›lacakt›r. ‹çtihat kap›s›n›n ka-
panmas› olarak nitelenen bu olgu etraf›nda oryantalist edebiyat bize ‹s-
lam’›n ilk üç yüz y›l›ndan sonra içtihat edilmedi¤ini otoritesiyle göster-
dikten sonra bize bunu sorgulamak düflmezdi; kald› ki biz de zaten
medresi bilginin skolastik karakterini vurgulam›yor muyduk? Mezhep
taassubu içine düflmüfl ‹slam düflüncesi kendisini yenileyememifl, ak›l
ve bilimin yolundan sapm›flt›. Bat›’da ekoller, okullar, ço¤ulculu¤un ör-
nekleri olarak gösterilirken ‹slam’›n mezhepleri ayr›l›k, kavga, ba¤naz-
l›k vs. ile efllefltiriliyordu. Hukuktan edebiyata, dinden siyasete art›k her
alanda içtihat etmek yerine geçmifli taklit eden, özgün üretime önem
vermeyen ve dolay›s›yla Bat› karfl›s›nda yenilmeye mahkum bir tarihin
a¤›rl›¤› alt›nda acilen parlak içtihat asr›na dönmemizi isteyen hem içer-
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den hem de d›flardan sürekli bir propaganda alt›nda din araflt›rmalar›
söz konusu tarihsel anlat›y› kabullenmifltir. Art›k ilk ça¤lar›n mutlak
müçtehitlerinin asr›ndan sonraki dönem, günümüz Müslüman din arafl-
t›rmalar› aç›s›ndan da karanl›k bir dönemdir; buray› rahatl›kla en kötü
anlam›yla taklit asr› olarak niteleyebiliriz. Bu öyle bir taklitçiliktir ki her
geçen zaman etkisi biraz daha güçlenecek ve sonuçta tam manas›yla bir
taklitçilik ve nakilcilikle gerilememizin, hatta iktisadi, askerî ve siyasi
anlamda yenilgimizin de sorumlusu olacakt›r. Art›k bize en yak›n ola-
n›n en geri oldu¤u çizgisel bir gerileme ve modernitenin dikte etti¤i ba-
k›fl aç›s›yla da Bat›’n›n ise çizgisel bir ilerleme içinde oldu¤u tezine bir
flekilde kap›y› aralam›flt›r. Bu flartlar alt›nda modern Müslüman ayd›n›-
m›z/araflt›rmac›m›z da kendisini selefin yolunu yeniden keflfeden bir
konuma yerlefltirirken asl›nda modernizmin verdi¤i bir öz güvenle ken-
disinin geleneksel olandan farkl› oldu¤unu hissediyor ve gelene¤e “mo-
dern” bir konumdan bak›yordu. Sürekli kötüye giden tarih yazg›s› mo-
dern ayd›n›m›zda bir flekilde durdurulmufltu. Ancak modern Müslüman
araflt›rmac›n›n körü körüne bir Bat›c›l›¤a düflmesi söz konusu olmaya-
ca¤›na göre bunun ‹slami söylemle de bir flekilde uzlaflt›r›lmas› gereki-
yordu. ‹flte selefî bak›fl aç›s› bu noktada modern Müslümana bir f›rsat
sunmufltur. Daha önce salt bir reaksiyon, antirasyonel bir tav›r olan se-
lefîli¤in yerleflik ‹slami paradigmaya olan tepkisini sürekli içtihat fikriy-
le destekledi¤i fark edilmifl ve ‹bn Temiyye’den, Muhammed b. Abdül-
vehhab’a, fievkani’den fiah Veliyyullah ed-Dehlevi’ye selefî söylem sa-
hiplerine yeni bir gözle bak›lmaya bafllanm›flt›r. Metinlerden hareketle
‹slam düflüncesini yeniden kurma fikri Said’in dedi¤i gibi sosyal yap›lar,
iktisat, insan unsuru, tarihsel dinamikler tüm bunlardan soyutlanm›fl
bir ‹slam tasavvuru do¤uracakt›r. Çerçevesini ve ana yönelimini Bat›l›
modern kurumlar›n belirledi¤i, içeri¤ini kitap, sünnet, ve gelenekten
yap›lan keyfî seçmelerin doldurdu¤u ‹slam hukuku, ‹slam iktisad›, ‹s-
lam anayasas›, ‹slam devleti gibi inceleme alanlar›, sanki Müslümanla-
r›n bir hukuk tarihi, bir iktisat tarihi, bir siyaset tarihi yokmuflças›na
metin merkezli kurulmaya giriflildi. 

‹slam düflüncesinin içine girdi¤i sözde duraklama ve gerilemenin bu fle-
kilde ‹çtihat taklit gibi klasik ‹slam terminolojisinde kullan›lan bir kav-
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ram çiftiyle ba¤lant›l› olarak ele al›nmas› modern dönemde bu kavram-
lara yüklenen anlamla klasik anlam aras›nda bir süreklilik oldu¤u veh-
mi do¤urmufltur. Kendi ba¤lam›nda içtihat ve taklit kavramlar› bugün
oldu¤u gibi biri iyi di¤eri kötü olan iki olguya iflaret etmiyordu; aksine
bu kavram geleneksel terminolojide özellikle hukuk alan›nda uygulana-
cak kural›n tespitinde izlenecek bir hiyerarfliyi kurmay› amaçlayan iki
meflru yol ve yöntemi anlat›yordu. Klasik terminolojide içtihat kap›s›-
n›n kapal› olmas›ndan söz eden bir kifli bununla sistemin parametrele-
rinin korunmas› ve sistemde süreklili¤i sa¤lamak istiyordu. Modern za-
manlarda ise içtihat özgür düflünce, ak›lc›l›k, bilimsellik, ayd›nlanma
gibi müspet nitelemeleri akla getirirken taklit ise nakilcilik, gelenekçi-
lik, hür düflünce düflmanl›¤› vs. gibi olumsuz nitelemeleri ça¤r›flt›rmak-
tayd›. Ancak bu z›tl›k kurulduktan sonra içtihat kap›s›n›n aç›lmas› yo-
lunda propaganda meflru hâle gelebildi. Yirminci yüzy›l›n bafl›ndan iti-
baren içtihad›n övülerek taklidin yerilmesi ‹slam din araflt›rmalar›n›n
da birinci gündemini oluflturacakt›r (Gerçi bu gündemin bizi pek de is-
tenen sonuçlar› elde etmeye götürdü¤ü söylenemez). Bunun önemli so-
nuçlar›ndan biri ‹slam tarihinin büyük bir bölümünün taklit asr› olarak
damgalanmas› ve bu ça¤da üretilen bilgi ve düflüncelere karfl› güven ve
dolay›s›yla sayg›n›n kaybedilmesi olmufltur. Yeri geldi¤inde kelam, f›-
k›h, tefsir, hadis ve tasavvuf gibi temel dinî bilgi faaliyetleri alan›nda ha-
masi duygularla adlar›n› pefl pefle s›ralad›¤›m›z flaheserlerin tümünün
taklit asr› diye nitelenen ça¤larda üretilmifl olmas› büyük yarg›m›z› ra-
hats›z etmiyordu. Art›k din araflt›rmac›s›n›n, mesela taklit asr›n›n zirve-
sinde yer alan Osmanl› ça¤›nda üretilmifl bir malzemeye ondan bir fley
ö¤renmek üzere bakmas› gerekmiyordu. Belki onlar›, ne kadar geri kal-
m›fl ve dejenere olmufl -ne kadar düflünceden uzak ve nakilci bir karak-
tere sahip olduklar›- gereksiz ayr›nt›larla u¤raflan flerh ve hafliye üreti-
mine nas›l dönüfltükleri ve benzeri de¤erlendirmeleri hakl› ç›karmak
için okuyabilirdi. Bir metne böyle bir ön yarg›yla yaklaflan zihnin o met-
ni anlamas› ne kadar mümkün olabilir? Bir toplumun yüzlerce y›ll›k dü-
flünsel/biliflsel haf›zas›n› bir anda çöp sepetine atan böyle bir bak›fl aç›-
s›n›n ard›ndan bu toplumun ayd›nlar›n›n “yeni” ve “özgün” bir fley söy-
lemesi düflünülebilir mi? Bugün ‹slam dünyas›n›n din araflt›rmalar›nda
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selefîlik hastal›¤› diyebilece¤imiz türden bir flarkiyatç›l›¤a maruz kald›-
¤› anlafl›l›yor. Din araflt›rmalar›nda bilimsel argümanlar›n üzerine otur-
tulabilece¤i teorik zemin çökmüfl, bu ilim dallar›nda uygulanan yön-
temler unutulmufl durumdad›r. Osmanl›n›n mirasç›s› olan Türkiye’nin
harf devrimiyle geçmiflle ba¤›n› koparmas› burada en önemli faktör gi-
bi görünse de asl›nda harf devrimini yapmayan ve Türkiye gibi sert bir
laiklik politikas› izlemeyen di¤er ‹slam ülkelerinde de durumun farkl›
olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Burada sorun siyasal politikalardan çok tarihi
ve geçmiflimizi flarkiyatç› bir bak›fl aç›s›yla okumam›zdan ve kültürel ve
entelektüel miras›m›z› modernlikten nasibini almam›fl geleneksel ve do-
lay›s›yla eski ve ifle yaramaz olarak görmemizden kaynaklanm›flt›r. 
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Edward Said’in hat›ras›na hürmeten düzenlenen Uluslararas› fiarkiyat
Sempozyumu’nun aç›l›fl konuflmas›nda Prof. fierif Mardin, John Hop-
kins Hastanesinde tedavi gören Prof. Said’i ziyarete giden bir Türk ö¤-
rencinin hikâyesini nakleder. Çal›flmalar›n› kapsaml› bir flekilde aç›kça
yapm›fl olan hevesli talebeyi dinler ve ona tavsiyede bulunarak “Bana
bunlar› okuma, sen kendi kültürünü oku.” der. 

Prof. Mardin daha sonar flarkiyatç›l›¤›n nas›l ele al›nmas› gerekti¤i üze-
rine kendi önerilerini ortaya koymufltur. Konuyu üç parçaya ay›rm›flt›r:
Ontolojik düzey (“oryantalizmden kendini ay›rmak”); epistemolojik
düzey (“kendini bilmek için çaba göstermek”) ve üçüncü düzey, bir
kültürü anlamak için do¤ru metodolojiyi ortaya ç›karmak. Oryantalizm
ile karfl›l›kl› iletiflime nas›l geçilece¤i hakk›ndaki benim tavr›m ise Müs-
lümanlar›n müsteflrik araflt›rmalar›n›n otoritesini reddetmeleri gerekti-
¤i fleklindedir. Bu fikir ne Edward Said’in ne de fierif Mardin’in ki -iki-
sine de sayg›m sonsuzdur- görüfllerinden ç›kar›lm›flt›r. Bu fakir Nere-
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deyse yar›m yüzy›ld›r müsteflriklerin Kur’an, hadis, tefsir, siret ve f›k›h
üzerine yapt›klar› çal›flmalar›n titizlikle gözden geçirilmesi neticesinde
do¤mufltur. Bu yüzden Said’in “Kendi kültürünü oku.” nasihat›na ilave
ediyor ve diyorum ki “Kendi dinini kendi gözlerinle kendi akl›nla ve
kendi yüre¤inle” oku. 

Edward Said’in oryantalizm ve hedefleri hakk›ndaki kanaati “fiakla -
fiark hakk›nda saptamalar yaparak, ona iliflkin görüflleri meflrulaflt›ra-
rak, onu betimleyerek, ö¤reterek, oraya yerleflerek, onu yöneterek- u¤-
raflan ortak kurum” fleklinde özetlenebilir (Said, 1979: 3). Bu bilimsel
bir teflebbüs olmaktan ziyade siyasi bir araçt›r. “Ben, Avrupa veya Ame-
rika tarihinde Orta Ça¤’dan bu yana ‹slam’›n genel olarak tutku, ön yar-
g› ve siyasi ihtiraslar›n d›fl›nda tutularak tart›fl›ld›¤› ya da tasavvur edil-
di¤i herhangi bir dönem bulamad›m.” diyerek üzüntüsünü ifade eden
Edward Said oryantalizmin bir organizasyon oldu¤unu ifade eder (Said,
1979: 23). 

Oryantalizm hakk›ndaki bu tav›r, flüphesiz ki baz›lar›n›n öfkesini art›-
r›r; son günlerdeki bir makalede Teitelbaum ve Litvak (2006: 23-43) es-
ki araflt›rmalar ›rk merkezci, ›rkç› ve/ya ‹slam karfl›t› unsurlar› içerse de
Said’in bunlar› evrenselmifl gibi gösterdi¤ini ve sonuçlar› abartt›¤›n›
söyleyerek onu suçlarlar. Yazarlar kendi görüfllerini ispatlamak için
1800 ve 1950 y›llar› aras›nda Bat›’da Do¤u hakk›nda yaz›lm›fl altm›fl
binden fazla kitaptan sadece birkaç örnek seçti¤ini iddia ederek Said’i
suçlamaktad›rlar (Teitelbaum, & Litvak, 2006: 27). Böyle bir elefltiri-
nin, konu hakk›nda yazabilmek için binlerce cilt referans› kitab›n okun-
mas›n› gerektirdi¤i düflücesinden beslenir ki bu elefltirinin böylesi bir
mevzu hakk›nda yaz›lar yazan kifli için yap›lmas› çok yanl›flt›r. Çünkü
bir insan›n bu kadar fazla kitab› okumas› mümkün de¤ildir. Dolay›s›y-
la alan hakk›nda yazarken ancak ç›¤›r aç›c› eserler ele al›nabilir ve bu
eserlerden yola ç›karak kifli kendi argüman›n› infla edebilir. 

Irk merkezci ve ‹slam karfl›t› unsurlar gerçekten geçmiflin bir parças› ol-
mufllar m›d›r? Benim iddiam bu konuda bir geliflme olmad›¤› fleklinde-
dir. Hatta daha da kötüye do¤ru gitti¤i bile söylenebilir. Bu yüzden ön-
celikle tarihe bir göz atmak zaruridir. 
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Üç Safha

Bat›’daki ‹slam çal›flmalar› üç safhaya ayr›labilir.

Birinci Safha

‹slam’›n do¤uflundan bafllayarak hicri on üçüncü yüzy›la (miladi 7-18.
yüzy›l aras›) kadar bu yeni inanc›n Bat› çal›flmalar›na ilk yans›mas› ‹s-
lam’›n verimli hilal, Kuzey Afrika ve ‹spanya’daki h›zl› yükselifline kar-
fl› Hristiyanlar›n etraf›na koruyucu çitler yerlefltirmek fleklinde tezahür
etmifltir. Bu tür çal›flmalar› yapan fiaml› John (John of Damascus, 675-
750), Sayg›de¤er Peter (Peter the Venerable, 1084-1156) ve Kettonlu
Robert (Robert of Ketton) gibi tan›nm›fl zatlara Martin Luther (1483-
1546) ismini de ekleyebiliriz. Luther’›n en büyük korkusu Orta Avru-
pa’n›n Türk istilas›na u¤ramas› ve Hristiyanlardan oluflan genifl kitle-
nin ‹slam’a geçiflleriydi (Bobzin, 1996: 162). Luther Türkleri (ve onla-
r›n peygamberini) ve Papa’y› deccalin iki bafl› olarak göstermifltir (Bob-
zin, 1996: 167). 

‹kinci Safha

On sekizinci yüzy›l ve daha sonraki as›rlarda sömürgecili¤in baflar›s› ve
siyasi talihteki de¤iflimin uzant›s› olarak bu ikinci safha savunma konu-
mundan hücum pozisyonuna geçifle tan›kl›k eder. Bundan böyle Hristi-
yanlar›n kitleler hâlinde ‹slam’a girmelerinden korkmaks›z›n Müslü-
manlar›n Hristiyan olmalar› arzuland› veya en az›ndan Allah’a imandan
do¤an güç ve gururun tahribine yönelik çabalara giriflildi. “Bat›l›lara gö-
re “Do¤ulular›n geri kalm›fll›k tezleri” ›rk eflitsizli¤inin biyolojik temel-
leri hakk›ndaki fikirlerle on dokuzuncu yüzy›l›n bafllar›nda daha kolay-
l›kla imtizaç etmelerini sa¤lam›flt›r.” der Said. “Bu yüzden emperyaliz-
min bütün iddias› geliflmifl ve ilkel ›rklar (halklar), kültürler ve toplum-
lar›n ikili tipolojisine dayanmaktad›r.” (Said, 1979: 206) Abraham Gei-
ger’in 1833’de yazd›¤› Was hat Mohammed aus den Judentum aufgenom-
men? (Muhammed Yahudilikten Ne Ald›?) adl› kitab› Kur’an üzerinde-
ki genifl tesirler, Kur’an’› ‹ncil’in kötü bir taklidi oldu¤u ve takipçileri-
nin de gerçe¤i göremeyecek kadar kör ya da e¤itimsiz olduklar› iddiala-
r›n› içeren say›s›z esere öncülük etti. Bu safha günümüzde de geçerlidir.
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Üçüncü Safha

Yirminci yüzy›l›n ortalar›nda yeni bir etken ortaya ç›kt›: S›¤›nma kamp-
lar›nda toplat›lan Filistinli yerleflimcileri yerlerinden ederek oluflturulan
Yahudi memleketinin mevcudiyeti. Sadece yüz elli y›l öncesine kadar
Almanya’da yaflayan Yahudiler hukuki olarak insan bile say›lm›yorlard›;
onlar kral›n kiflisel mülküydüler. “Di¤er serfler gibi Yahudiler bir flehir-
den baflka bir flehre göç edemezler ve izinsiz evlenemezler ve izinsiz bir-
den fazla çocuk sahibi de olamazlard›.” (Fischman, 1991: 26) New Jer-
sey’deki Emanuel Tap›na¤›n›n Haham› ve Columbia Üniversitesi Tarih
Bölümü üyesi Dr. Hertzberg’e gore:

Yahudi modernitesi de e¤er Avrupa’n›n Orta Ça¤ geçmifli yok edilebilirse Yahudi-
ler ve Yahudi olmayanlar herfleye eflit flartlar alt›nda yeniden bafllayacaklard›r, ka-
n›s›yla ortaya ç›kar. Yahudiler, bütünüyle serbestiyet haklar›na, Bat›’daki getonun
d›fl›na ç›kmaya, mitleri, sembolleri ve katedralleriyle Hristiyanl›kla dolu olan Bat›
gelene¤inin ortak kurucular› olmaya taliptirler (Hertzberg, 1977: 128) (Vurgular

sonradan eklenmifltir.). 

David Frost’a verdi¤i bir mülakatta ‹srail eski Baflbakan› fiimon Peres’in
sözleri bu görüflü aç›kl›¤a kavuflturur. Peres der ki: Yahudi toplulu¤u en
az›ndan iki yüzy›l› antisemitizmin meydana getirdi¤i problemlerle bo¤u-
flarak geçirdi. Bu durum da iki farkl› fikrin ortaya ç›kmas›na sebep oldu:

Birinci cevap, “Dünya yanl›fl oldu¤u için bizim dünyay› de¤ifltirmemiz gerekli.” Di-
¤eri ise “Biz yanl›fl yolday›z ve kendimizi de¤ifltirmeliyiz.” Mesela komünist olan
Yahudiler, nefret dolu dünyay› de¤ifltirdiler. “Hadi, di¤er insanlar›n kinini ayaklan-
d›ran ulussuz, s›n›fs›z, dinsiz, Allah’s›z bir dünya infla edelim.” (Peres, 1996: 5) (Vur-

gular sonradan eklenmifltir.)

Yahudiler Avrupal›lar›n Orta Ça¤ geçmiflini etkisiz hâle getirerek önce-
den kendi getolar›nda mahpusken sonradan tam bir vatandafl olmufllar
ve elit s›n›f›na kat›lm›fllard›r. Yeni Ahit’in yeni tercümelerinde olumsuz
Yahudi betimlemelerini azaltarak veya ortadan kald›rmak 2000 y›l son-
ra ellerine bulaflan ‹sa’n›n kan›n› temizlemifllerdir. Böylece, düflmanl›k,
vehim ve yayg›n kültürel söylemden d›fllanmalar›yla geçen 2000 y›ldan
sonra Yahudi ve Hristiyan mefhumlar›n›n daima bir ve ayn› oldu¤unun
alt›n› çizen “Yahudi-Hristiyan Medeniyeti” kavram› do¤mufltur.
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Ancak flimdi yeni getolar Orta Ça¤ Avrupas›’nda hiçbir rolü olmayan in-
sanlar için oluflturulmaktad›r. Yeni Yahudi devleti Yahudi uyuflmazl›¤›-
n› s›kl›kla aktaran bir Kutsal Kitab’›n takipçisi olan Müslüman toplu-
luklar taraf›ndan kuflat›lm›flt›r. Bunlar›n hepsi Hristiyan geçmifline ya-
p›ld›¤› gibi özellikle Müslüman kaynaklarda Yahudilere karfl› olan tüm
düflmanca imalar› yok ederek hristiyan geçmifle yap›ld›¤› gibi flimdiki
Müslümanl›¤› etkisizlefltirme u¤rafl›n› ortaya ç›karmaktad›r.

Bat›’n›n ‹slam üzerine yapt›¤› çal›flmalar›ndan oluflturan ikinci safha,
yüzy›llard›r hâlâ geçerlili¤ini korumakta olup yavafl ilerlemektedir. Bu
evrenin bahsedilen konu hakk›ndaki baflar›s›, en iyi hâliyle bile yeterin-
ce aç›k de¤ildir. Prof. Wansbrough’un bafl›n› çekti¤i revizyon okulu ta-
mam›yla farkl› bir tarz› benimseyen ikinci safhadan kurtulmaya yönelik
bir ç›kar yol aramaktad›r. Art›k Kur’an ‹ncil’den bölümler araklayan bir
kiflinin eseri olmaktan ç›k›p birkaç yüzy›la yay›lan toplumsal bir çaba-
n›n sonucu olarak geçmiflte yarat›lm›fl farazi bir yer-zaman›n ürünü ola-
rak görülmeye bafllanm›flt›r. Buna göre Müslüman kaynaklar›n ileri sür-
dükleri mevcut uydurmalar haricinde dinin kökeni hakk›nda hiçbir fley
bilinemez. Müslüman olmayan kaynaklar ise bir ‹slam tarihi olufltur-
mak için bile olsun kullan›lamazlar. … ‹kinci safha bir balyozla ‹slam
binas›n› oda oda y›karak ilerletmekle meflgulken revizyon okulu kolay-
l›kla bir buldozerle binan›n temelini hedef alarak ve onun parçalanma-
s›n› sa¤lamaya yönelmifltir. 

Oryantalizm ve Delillerin Ön Yarg›l› Seçimi

Her yönüyle siyasi ve dinî niyetlerle bzenmifl bir kurum olarak oryanta-
lizm do¤al olarak dindar bir Müslüman›n itirazlar›yla karfl›lafl›r. Tama-
m›yla teolojik bir kökene dayanan böyle bir reddedifl, bu kadarla s›n›rl›
de¤ildir. Bat›l› bilim adamlar› ‹slami mevzularla ve kendi din ve tarihî
kökleriyle alakal› olan konularla meflgul olduklar› zaman göstermifl ol-
duklar› aç›k çifte standartlar›n yo¤unlu¤u bizleri ürkütür. Bu çifte stan-
dartlar müsteflrik hedeflerin desteklenmesine ve bu destek de itirazlar›n
güç kazanmas›na yard›mc› olur. Birkaç örnek bu mevzunun ayd›nlan-
mas› için yararl› olacakt›r. Fakat zaman ve mekân k›s›tlamas› bu konu-
nun tüm detaylar›yla ifade edilmesine engel olmaktad›r.
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Wansbrough, Gruendler ve Ölü Deniz Metinleri

Yahudi âlim Prof. Wansbrough’un daha önce de¤indi¤im görüflleri her-
kes taraf›ndan gayet iyi bilinmektedir. O, aksini kan›tlayan haricî ve dâ-
hilî delilleri görmezlikten gelerek, Kur’an’›n bütün bir toplumun ortak
bir ürünü oldu¤unu ve günümüzdeki fleklini Hicri üçüncü yüzy›l›n bafl-
lar›nda ald›¤›n› iddia etmektedir (Humphreys, 1991: 84)1 Hicri 72 y›l›n-
da tamamlanan Kubbetü’s-Sahra’n›n iç yaz›lar›n›n tümü, ilk yüzy›ldan
itibaren Kur’an ayetlerinin kaydedildi¤i Hicaz ve Filistin (el-Azami,
2003: 123, 126-127; Ayr›ca bk. er-Raflid, ty.) boyunca serpifltirilen kaya
yaz›lar›n›n tarihi, ‹slam’›n ilk yüzy›l›ndaki çal›flmalarda Kur’an al›nt›la-
r›n›n s›kl›kla kullan›lmas›, mesela Magazi’nin “Urve”si; ilk as›r tefsirle-
ri, Mücahid Tefsiri gibi herhangi bir konu üzerinde ittifak etmeleri im-
kâns›z olan ve daha ‹slam’›n ilk dönemlerinde birbirlerinden kopmufl
olan rakip mezheplerin ayn› Kur’an metinlerini kabul etmeleri, aç›kça
gösterir ki Wansbrough çifte standartl› bir yaklafl›m içindedir. ‹lk as›r-
da hicazi hatt›yla yaz›lm›fl birçok parçaya bölünmüfl, baz› durumlarda
çok büyük parçalara bölünmüfl pek çok mushaf hâlâ elimizde mevcut-
tur. (Örne¤in bk. Deroche, & Noseda, (1998)) 

Gruendler’in “Bütün kufi hatla yaz›lm›fl mushaflar ikinci veya üçüncü
yüzy›la aittir, ilk yüzy›la de¤il.” iddias› da Wansbrough’unki gibi zorla-
ma bir argümand›r (Gruendler, 1993: 134-135). Bu iddialar›nda Gruend-
ler, ilk yüzy›l›n ortalar›nda da kufi hatt›n›n bilindi¤ini gösteren tarihlen-
dirilmifl baz› yaz›lar› gözden kaç›rmaktad›r (Bu yaz›lar›n en eskisi M›-
s›r’daki hicri 31 senesine ait bir mezar tafl›d›r.) (Hamidullah, 1986: 69). 

fiimdi de Ölü Deniz metinlerine gelelim. 1947’den bafllayarak Kum-
ran’›n içindeki ve çevresindeki ma¤aralarda Eski Ahit’in bölümlerini
içeren ve bilim adamlar›n›n sahip olduklar› herhangi bir materyalden
bile daha eski as›rlara ait olan parçalar bulunmufltur. Bu ma¤aralar mi-
ladi 135 y›l›nda Roma birlikleri taraf›ndan mühürlendi¤i düflünülmek-
te ve bu yüzden Eski Ahit’in bulunan bölümlerinin bu tarihten öncesin-
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de ma¤araya sakland›¤› iddia edilmekteydi (Wurthwein, 1995: 164).
Fakat bu tarihî olay›n do¤rulu¤u hakk›nda baz› tereddütler vard›r. Bi-
rincisi, bu ma¤aralar ulafl›lmaz de¤ildi, zira genç bir bedevi ya¤murdan
korunmak için ma¤araya girmifl ve herhangi bir kazma ifline gerek duy-
maks›z›n yazmalar› bulmufltu. ‹kincisi, baz› yazmalar çok geliflmifl bir
hatla yaz›lm›flt›r, hatta öyle ki “Orta Ça¤ el yazmalar›yla aralar›ndaki
benzerlikler flaflk›nl›k vericidir” (Wurthwein, 1995: 164). Üçüncüsü ve
en ehemmiyetlisi, bu yazmalar aras›nda bulunan Arapça bölümlerinin
mevcudiyetidir (Eisenman, & Robinson, 1991; plaket no: 294. Daha
fazla örnek için bk. plaket no. 643-648). Dahas› bu pasajlardan birinin
hicri 327 (miladi 938) tarihini tafl›d›¤› gayet aç›kt›r. Bildi¤im kadar›yla
da bu bölüm bütün yazmalar içinde tarih k›sm›n›n en belirli oldu¤u pa-
sajd›r. Bu bölüm flu flekilde okunabilir (el-Abidi, 1967: 343): 

fiu flekilde tercüme edile-
bilir: 

Rahman ve Rahim olan
Allah’›n ad›yla. Ebu Gas-
san’›n varislerinden üç
yüz yirmi yedi senesi için
Sanun mülküne gereken
bir dinar›n üçte biri ve se-
kizde biri tutar›ndaki vergileri toplad›m. Hammaz o¤lu ‹brahim taraf›n-
dan ayn› y›l›n Rebiu’l-evvel ay›nda yaz›lm›flt›r, iman›m ancak Allahad›r.

Böylece maddi kan›tlar› tahlil ederken uygulanan çifte standart ortaya
ç›km›fl oldu. ‹srail Ölü Deniz Metinleri Komitesi milattan sonra onuncu
yüzy›la ait olan, bu tür pasajlara rahatl›kla gözlerini kapat›rlar. Böyle bir
sonucun getireceklerinden de çekinmezler, tabi ki onu ilan da etmezler.
Bilimsel tabanl› komite, milattan sonra 135 senesi bütün sakl› Eski Ahit
pasajlar› için bir dönüm noktas›d›r ortak görüflünü elde etmifltir. Di¤er
yandan Wansbrough ilk yüzy›ldaki eserler, aktar›mlar ve yaz›larla ken-
dini gösteren Kur’ani maddi delillerine gözlerini kapatarak revizyoncu
okulu dahilinde hicri üçüncü yüzy›ldan evvel Kur’an’›n var olmad›¤›
fikrini ileri sürer. 
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Nevo ve Bizans ‹mparatorlu¤u

Baflka bir Yahudi âlimi olan Yehuda Nevo, Ürdün ve Arap Yar›mada-
s›’n›n flafl›rt›c› sonuçlar› olan arkeolojik tetkiklerine revizyonist bir yak-
lafl›mla kat›l›r. Di¤er iddialar› bir yana Nevo, Peygamber’in sahabeleri-
nin Do¤u Akdeniz ülkelerini fethinin bir faraziye oldu¤unu iddia eder:
Bizans ‹mparatorlu¤u bir bölgeyi verimsiz olarak gördü ve ona büyük
bir önem vermedi. Araplar geldi¤i zaman Bizans birlikleri bir yüzy›l ev-
velinde zaten oradan çekilmifllerdi. Yerel milisler seksen y›ldan fazla bir
süredir hizmet d›fl›yd›. Bölge topraklar›na bir belirsizlik hâkimdi ve her
kim ilgilenirse zaten bu yerler ona aitti. Yeni ülkelerin fethiyle kendile-
rinden geçmifl durumdaki Araplar, bir savafl hikâyesi uydurdular ve ye-
ni ganimetlerine ihtiflam katmak için bir elin parma¤›n› geçmeyecek sa-
y›daki küçük çarp›flmalar› abartt›lar (Nevo, & Koren, 2003: 10, 17).
Hâlbuki ne kahramanl›k ne de görkem söz konusudur, der Nevo. 

Bu bölgenin el de¤ifltirmesi gerçekten savafls›z m› gerçekleflmifltir?
1910’da Çin’deki ‹slamiyet: ‹hmale U¤rayan bir Problem ad›yla bir kitap
bas›lm›fl ve Edinburgh Dünya Misyonerlik Konferans›’nda tan›t›lm›flt›r.
Müslüman Çin toplumununun di¤er dünya Müslümanlar›ndan izole
olmufllu¤unun Hristiyan misyonerlerin menfaatleri için nas›l kullana-
bileceklerine odaklan›rken yazar ayr›ca Çinli T’ang Hanedan›’n›n (Mi-
laddan sonra 618-907) resmî tarihinden Islam’›n dalga dalga geniflle-
mesini aktar›r.

Pek çok elçiyle beraber … ‹ranl› Yezdegerd’den bir elçi geldi. T’ang Hanedan›’n›n
resmî kay›tlar›na göre y›l milattan sonra 638 idi veya Peygamber’in Medine’ye gö-
mülmesinden sonraki alt›nc› y›l civar›yd›. Befl y›l sonra bu sefer Roma ‹mparator-
lu¤u’ndan baflka bir elçi, Araplar taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›klar›n› ve haraç öde-

meye mecbur b›rak›ld›klar›n› ifade etti (Broomhall, 1987: 12). 

Afla¤› yukar› milattan sonra 660 y›l›nda yaz›lm›fl olan Huzistan Kronik-
leri, Romal›larla Müslümanlar aras›ndaki çat›flmadan bahseder.

Araplar Bizans topraklar›na geldiler, ya¤ma ve tahrip için Suriye bölgesine girdiler.
Bizans kral› Herakliyus ordular›n› Araplara karfl› gönderdi. Fakat Araplar Herakli-

yus’un yüz binden fazla askerini öldürdü (Hoyland, 1998: 186).
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Zaman›n en kuvvetli güçlerinden birisinin gönüllü olarak topraklar›n-

dan vazgeçmesi gibi bir olay› tarih kroniklerinde hiç kimse rastlayamaz.

Kim en küçük toprak parças›n› terkedebilir; verimli hilalin uçsuz bu-

caks›z zenginli¤inden kendi iste¤iyle gelecek olan için vazgeçmeyi kim

ister. Ayr›ca Nevo’nun çat›flma faraziyesinin yerine oturmas› için yüz

bin askerin ölümünün de aç›klanmas› gerekmektedir. Araplar›n ayak ta-

k›m›n›n kolayl›kla Suriye’ye girdiklerini ve flereflerini art›rmak için bü-

yük çapta çarp›flma uydurmacalar›n› kurduklar›n› iddia eden Nevo’nun

teorisi, bu yüz bin askerin ölümünü izah edemedi¤i sürece bir temele

oturmayacakt›r. 

‹snad Zincirleri: Yahudilik, Hristiyanl›k ve ‹slam

Rivayet silsileleri veya isnad, ‹slami kültürün dayanak noktas›d›r. ‹snad

elefltirisi, Müslüman geleneksel ekolünde âlimin herhangi bir hadisin

asl›n› ortaya ç›karmas›na, bir hadis ifadesinin ne kadar güvenilir oldu-

¤u hakk›ndaki prensipleri saptamas›na izin verir. ‹snad bu yüzden bir

koruyucudur, bir çittir ve bir hadisin orijinallik derecesini belirlemek

için bir araç›r. Yirminci yüzy›lda Schacht, önceki çal›flmalar üzerinden

bütün hadislerin gerçekte bir faraziye oldu¤u sonucunu ç›kar›r. Örne-

¤in f›kha dair hadisler milattan sonra 110 senesinden itibaren uydurul-

maya bafllanm›fl, f›k›hç›lar›n belirli bir konu üzerindeki görüfllerini mefl-

rulaflt›rma görevini yapm›fllard›r. Schacht’›n elde etti¤i neticelerin teme-

li ve kendi görüflünü ispatlama teflebbüsleri ayn› misaller kullan›larak

kolayl›kla yürürlükten kald›r›labilir (el-Azami, 1985).

Schacht’›n teorisine karfl› oluflturulan elefltirilere aflina olan Juynboll,

devaml› bir flekilde geleneksel isnad de¤erlendirmesinin önüne ilave en-

geller koyarak Schacht’›n formülünü tadil etmeye çal›flm›flt›r.

Schacht’›nkilerden çok daha fazla talepkâr olan Junboll’un engel ak›nt›-

s›n› geçemeyen isnadlar, Juynboll’a ve onun okuluna hadisin uydurma

olup olmad›¤›n› göstermektedir. Bu teknik kullan›larak elde edilen ge-

nel sonuç Schacht’›n bütün hadislerin katiyetle reddedilmesi fikriyle

uyum gösterir. 
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Buna ra¤men 1980’lerde “müflterek ba¤” teorisini oluflturan (Juynboll,
1989: 341-384) Juynboll’un metodolojisi istikrarl› de¤ildir. Hadis faali-
yetinin ilk dönemlerinde hadislerin intikali için her ö¤reticinin en az›n-
dan iki talebeye sahip olmas› gerekiyordu. Birçok talebeye bu ilmi ö¤ret-
me zorunlulu¤u olan e¤itimci, rivayet zincirinin en üstteki halkas›yd› ya-
ni hadis uyduran as›l kifli. Bu sistem de “müflterek ba¤” teorisini olufltu-
ruyordu. Bu metodla bile ortada Juynboll’un görüfllerini sarsmaya yete-
cek miktarda önemli bir hadis külliyat› vard›r. Müflterek ba¤ teorisi,
Schacht’›n vurgulad›¤› gibi bütün hadislerin ikinci yüzy›lda uyduruldu-
¤unu ispat etmeyi amaçlamaktad›r. Ancak müflterek ba¤›n ilk yüzy›la ge-
ri gitti¤ine dair pek çok örnekler vard›r. Böylece önceki metot birkaç y›l
sonra daha fazla titizlik içerecek flekilde tadil edildi (Juynboll, 1993: 207-
244): Sadece ilk nesillerin ikili bir hoca-talebe iletiflimi kurmalar› yeterli
de¤ildi. Buhârî gibi klasik eserlerin bir derlemesini elde edinceye kadar
her hadis için, bütün nesiller benzer bir modeli -genellikle alt›-sekiz ne-
sillik bir silsile- takip etmifllerdir. fiu hâlde bir hadisin kendisini Buhâ-
rî’de bulmas› için sekiz nesillik bir ravi zincirine ihtiyac› vard›r. Müflte-
rek ba¤ teorisi için en az›ndan toplam iki yüz elli befl ravi ikili tarzda ki-
taba dâhil edilmelidir. Böylece uydurma hadisi katan kifli ortaya ç›kar. Bu
uzun halkadaki herhangi bir ba¤lant› bu ikili koflulla buluflmuyorsa uy-
durukçu zincirin alt k›sm›na, yani birinci yüzy›ldan uza¤a düfler.

Juynboll yeni teorisini f›tr sadakas› hakk›ndaki ünlü hadis üzerinde test
etmeyi seçti¤i zaman (Ramazan bayram› esnas›nda mecburi sadakalar
verilir) ‹mam Malik (ö. hicri 179) hadisesi özellikle Juynboll için s›k›n-
t› oluflturur. ‹mam Malik’i müflterek ba¤ olmakla suçlarken ‹mam Ma-
lik’in di¤er ça¤dafllar› Juynboll’un yeni ve kat› testini geçmifllerdir. Bu
testi geçenler Juynboll’un teorisi ›fl›¤›nda müflterek ba¤ kavram›na uy-
gundurlar. Malik ve ça¤dafllar› Nafi’nin vesayeti alt›nda henüz talebey-
ken esas›nda Nafi (ö. hicri 117) müflterek ba¤›n ta kendisiydi. Netice iti-
bar›yla bu durum birinci yüzy›la tehlikeli bir biçimde yaklafl›r. Böyle bir
vaziyetle karfl› karfl›ya kalan Juynboll yeni teorisini kolayl›kla düzeltme
çabas›na giriflir: Malik’in olay›nda Nafi’yi gerçek müflterek ba¤ olarak ta-
n›mlamak için iki ilave müflterek ba¤ daha gerekir. Bu da ravi say›s›n›n
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ikili silsilede befl yüz on yerine hadisi “uyduran” kifliden evvel birinci
yüzy›lda yaflad›¤› kabul edilebilen 765’e ç›kmas› anlam›na gelir. Bu tezi-
ni güçlendirmek için de hadisle ilgili isnad halkalar›n›n sadece üçte bi-
rini listeye ald›, geri kalan üçte ikisini görmezlikten geldi.

E¤er bütün delilleri gün ›fl›¤›na ç›kar›rsak neler olur? Hakikatte Nafi’nin
iki veya üç tane de¤il pek çok talebesi var ve onlar›n her biri Juynboll’un
ikili titiz engel serisini tamamlar. ‹bn Ömer (ö. hicri 74) taraf›ndan kayde-
dilmifl bir hadis kitab›na sahip olan Nafi, bu hadisleri talebelerine aktar-
m›flt›r. Talebeler hocalar›n› bir yandan dinlerken bir yandan da duydukla-
r›n› yaz›yorlard›. Sonuç olarak kendileri için yedek kopyalar› ka¤›da dök-
tüler. Bu flekilde isimleri ravi silsilesinde yer ald›. Yazd›klar› kopyalar da
bas›ld›. Afla¤›daki metin f›tr sadakas› hakk›ndad›r (Sahih-i Müslim): 

Onun hadisine yap›lan ilk referanslar aras›nda Ubeydullah bin Ömer’in
(ö. hicri 145); Cüveyriye’nin (ö. hicri 173); Malik bin Enes’in (ö. hicri
179); ve Nafi’den e¤itim gören Musa’n›n bir ö¤rencisi olan ‹brahim bin
Tahman’›n (ö. hicri 162) derlemeleri vard›r (el-Azami, 1976: 119-121,
170-171, 213, 215-217, 290-291, 298-300) (bkz. Resim1). Bu ba¤lant›-
lar kendi içlerinde müflterek ba¤ kriterini tamamlar, bundan dolay› Na-
fi müflterek ba¤ olarak belirlendi2 (bkz. Resim 2). ‹kinci ve üçüncü yüz-
y›l eserlerinde yaln›zca bu hadis neredeyse yüz referansla Afganis-
tan’dan ‹spanya’ya ve Türkiye’den Yemen’e bütün dünyay› dolaflarak
gün yüzüne ç›kmaktad›r. Sahip oldu¤u tam bir kan›tla klasik dönem ya-
zarlar› için bir köprü hükmündeki yüz binlerce ravi taraf›ndan destek-
lenen müflterek ba¤ birinci yüzy›la kararl› bir biçimde yerleflir. 
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miyiz? Fakat Nafi’nin de içinde oldu¤u tarihi olarak inand›r›c› müflterek ba¤›n hiçbirisinde
1088 isnad bulunamaz. [Juynboll, 1993: 227-228].



Bundan dolay› bir hadis 200-800 raviye ve alt›-sekiz kufla¤› kapsayan bir
listeye sahipse, Juynboll’un son teorisinden önce hicri birinci yüzy›ldan
do¤maktad›r. Hazreti Peygamber’den de¤il birinci yüzy›l uydurukçula-
r›ndan. Juynboll’un geçersiz hadisleri kolayl›kla bulan ve böylece
Schacht’›n bulgular›n› destekleyen metodu kusursuz ve karmafl›k olarak
düflünülür.

Ya biz bu karmafl›k silah› Eski ve Yeni Ahit’e karfl› kullan›rsak? Eski
Ahit’in yaz›l› formu en az›ndan alt› yüz y›ld›r kay›p. Kan›tlar ayr›ca Es-
ki Ahit’in sözlü aktar›mlarla geldi¤ini de göstermez. Ölü Deniz Yazma-
lar› aras›nda yedi kopyas› bulunan fiam dokümanlar›na göre Tora Joshu-
a (milattan önce 1200) döneminden Kral Josia (milattan önce 7. as›r)
devrine kadar as›rlarca gizli yerlerde kapal› kald›. Bu geçen alt› yüz y›l
boyunca Tora insanlar taraf›ndan bilinmiyordu. Hatta hahamlar bile To-
ra’n›n muhteviyat› hakk›nda bilgiye sahip de¤illerdi. Dolay›s›yla dinî bir
hukuk da infla edemediler (Anderson, 1996: 43, Ayr›ca bk. 2/ Krallar,
22). Josia’n›n hükümranl›¤› s›ras›nda Tora sürpriz bir flekilde yeniden
keflfedilince Josia halk›n›n ne kadar sapm›fl oldu¤unu görerek sars›ld› ve
sapk›nl›klar› ortadan kald›rmak üzerine bir programa giriflti.

Mabet bütün putperest sunaklardan ve putlardan temizlendi. Bilhassa
Asurlulara ait olan günefl, ay ve y›ld›zlardan oluflan putlar tasfiye edildi.
Çocuk kurban etme uygulamas› sona erdirildi. Bundan sonra Molech’e
sunmak için hiç kimse o¤lunu veya k›z›n› yakmayacakt›. (2 kg 23:10).
Putperest din adamlar› öldürüldü, erkek fahiflelerin putperest evleri im-
ha edildi ve Kudüs d›fl›ndaki yerel mabetler y›k›ld› ve içleri yanm›fl in-
san kemikleriyle dolduruldu (Comay, & Brownrigg, 1980: 243). 

Bu günahlar genel ‹srailli fluurunda Tora’n›n yoklu¤unun alt›n› daha da
önemle çizer. Josiah’›n küçük o¤lu hükümdarl›¤› ele geçirmeyi baflard›
fakat ancak üç ay sürdü. Bunun üzerine Josiah’›n Peygamber Uriah’› öl-
dürmekle kalmay›p halk›n› putperest bir toplum hâline getiren büyük
o¤lu kral oldu (Myers, 1996: 558-559). Eski Ahit iki yüzy›l daha orta-
larda görünmedi. Geleneksel Yahudi kaynaklar›na göre yaz›l› hukuk Sü-
leyman’›n ‹lk Mabet’iyle birlikte yak›ld› (milattan önce 586) ve Ezra’n›n
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(milattan önce 449) dönemine kadar yeniden yaz›lmas› için bir giriflim-
de bulunulmad› (Myers: 1996: 370). Buna göre milattan önce 1200 ve
450 y›llar› aras›nda geçen yedi yüz elli y›l boyunca hukukun yaz›l› for-
munun bilindi¤i en uzun süre en fazla otuz befl sene idi. (milattan önce
621-586). Bütün bunlara ra¤men Eski Ahit âlimleri Tora’y› kabul ettiler
ve tarihsel kökenini de hiç araflt›rmamay› tercih ettiler. 

Yeni Ahit’e bakacak olursak ‹ncil’e ilk referanslar milattan sonra ikinci
yüzy›l ortalar›nda kaleme al›nm›flt›r. Bu referanslar Papias (k›sa bir fle-
kilde 150 civar›nda yazd›), Irenaeus (140-211), ‹skenderiyeli Clement
(150-215), ‹skenderiyeli Origen (185-254) ve Muratorian Fragment’›
(200 civar›) içerir. Bu befl eserden sadece sonuncusu hayatta kalm›flt›r.
Di¤er dördü Eusebius (265-340) taraf›ndan k›saca aktar›lm›flt›r. Hiç
kimse yazar nüshas›n› gördü¤ünü iddia edemez (Hoskyns, & Davey,
1931: 184-186). Bu yüzden ikinci yüzy›l kitaplar›ndan pasajlar aktaran,
dördüncü asr›n ilk yar›s›nda yaflam›fl bir yazara sahibiz. Muhafazakâr
veya liberal, imanl›, agnostik veya ateist diye bakmaks›z›n ‹ncille ilgile-
nen âlimler Eusebius’un al›nt›lar›n›n tarihselli¤ini do¤rularlar. Eusebi-
us’un al›nt›lar›n›n kesinli¤i veya bu metinlerdeki detaylar›n onun abar-
t›s› ya da uydurmas› oldu¤u hakk›nda hiçbir soru yoktur. Hâlbuki bun-
lar›n hepsi hâlihaz›rda ‹ncil hakk›nda en eski ve hâlâ geçerlili¤ini koru-
yan referanslar olarak temel bir önem arz eder.

Herhangi bir sözlü muhafaza olmaks›z›n 600-700 y›l hiçbir iflaret b›rak-
madan ortadan kaybolmufl olan Tora’n›n tarihselli¤ini rasyonel bir bi-
çimde kabul eden Bat› gelene¤inde do¤mufl bilginler var. Ayr›ca bu Ba-
t›l› bilginler, onlar›n ne kadar güvenilir olduklar› ya da el yazmalar› na-
s›l elde ettikleri hakk›nda hiçbir bilginin olmad›¤› iki as›rdan fazla bir
süre hakk›ndaki kaynaklar› aktarmada ilk kilise liderlerinin titizli¤ini
kabullenmifllerdir. Buna ra¤men Müslüman gelene¤inin tek bir hadis
için yaklafl›k 800 ravi halkas›n›n varl›¤›n› gerekli k›lmas›, Hazret-i Pey-
gamber’den de¤il kendi görüfllerini “ilahî” diye yutturmak isteyen birin-
ci yüzy›l›n ahlaks›z uydurukçular›ndan kurtulmak fleklinde aç›klanabi-
lir. Çifte standart terimi bu durumda iltifat yerine geçer.
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Vurgudaki De¤iflim

Bir zamanlar Frans›z köylüleri için Karl Marx, “Onlar kendilerini tem-
sil edemezler; temsil edilmeleri gerekir” (Said, 1979: 13) demifltir. Müs-
teflriklerin önde gelenlerinden olan Wellhausen ve Nöldeke gibileri ha-
yatlar›n›n çal›flmas› olarak seçtikleri birçok mevzunun afla¤›lanmas›nda
çok kesin ifadeler kullanm›fllard›r. Ve onlar bu mevzuyu (fiark’›) daha
fazla tecessüse de¤er bulmazlar. “Bu yüzden Nöldeke 1887’de bir müs-
teflrik olarak çal›flmalar›n›n toplam özetini, Do¤ulu insanlar›n onun “al-
çak görüfllerini” onaylamas›n› sa¤lamak fleklinde ifade etmifltir.” (Said,
1979: 209) Bu sald›r› ‹slam’›n “aç›kça belli olmayan baya¤›l›¤›n›” do¤-
rulamak içindi. (Said, 1979: 209) Fakat birçoklar› için bu yeterli de¤il-
di: ‹slam’›n zaaflar›na iflaret etmek, e¤er bu dinin ba¤l›lar› taraf›ndan ta-
kibinde kökten bir de¤iflimle el ele gitmiyorsa art›k yeterli de¤ildir.
Müsteflrikler için teoriler art›k bir kitap veya bir makaleyle s›n›rl› kal-
mamal›d›r. Samimi bir de¤iflimi gün yüzüne ç›karmak do¤rudan Müslü-
man toplumuna hitap etmeyi gerektirir. Hatta bu bazen siyasi bir bask›
ile Müslümanlar›n günlük hayatlar›na yabanc› ‹slami kavramlar› sok-
mak fleklinde tezahür etmelidir.

Kutsal metni yorumlamak için ayr›cal›kl› bir hak iddia ederek pek çok
müsteflrik bu konu hakk›ndaki ilk dönem Müslümanlar›n eserleri kü-
çümserler. Buna sebep olarak da Kur’an’a bir kutsal kitap gözüyle bakan
Müslümanlar›n onu anlamada problem yaflad›klar›n›, oysa ki bu s›n›rla-
madan muaf olan Bat›l› âlimlerin Kur’an’› bir Müslümandan daha iyi yo-
rumlayabildikleri görüflünü ileri sürerler (Smith, 1980: 498). Romal›
Katolik bir teolog olan Hans Kung 1980’lerin sonlar›nda ç›kmazda olan
bir ‹slam söylemi bulmufl ve Müslümanlar›n kutsal kitaplarindaki insa-
ni unsurlar›n kökenlerini kabul etmelerini ö¤ütlemifltir (Ford, 1993:
156). Basetti-Sani ve Youakim Moubarac her ikisi de tefsirin “Hristiyan-
l›¤›n hakikatiyle” örtüflmesi gerekti¤i konusunda ›srarl›d›rlar. W. C.
Smith ve Kenneth Cragg taraf›ndan da bu hissiyat desteklenir (Ford,
1993: 151-153). Bir Anglikan piskoposu olan Cragg, Müslümanlar›,
“Dinler aras› diyalog kapsam›nda günümüz ço¤ulculuk ruhu içinde” ge-
leneksel ‹slami bir kavram olan vahiy üzerinde yeniden düflünmeye da-
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vet eder (Cragg, 1992, s. 3’ten al›nt›layan A. Saeed, t.y.: 93). Cragg ay-
r›ca Kur’an’›n siyasi ve f›khi konulara iflaret eden medenî ayetlerinin
nesh edilmesi gerekti¤ini söyler. Bununla beraber temel imani konulara
odaklanan Mekke ayetlerini destekleyerek siyasi ‹slam’›n Roma huku-
kunun hâkim oldu¤u seküler dünya demokrasilerinde bir yere lay›k ol-
mad›¤›n›n alt›n› çizer. Cragg’›n söylemeye cesaret etti¤i bu nesih, Müs-
lüman âlimlerin görüflleri kolayl›kla es geçilerek ayn› fikirdeki laiklere
cazip hâle getirilmifl ve uygulama safhas›na konmufltur (Cragg, 1992, s.
3’ten al›nt›layan A. Saeed, t.y.: 81-92). F›k›h ve tefsir alan›ndan olma-
yan pek çok siyasi ak›m ve yay›n Kur’an’›n belli ayetlerinin ç›kar›lmas›
fikrine kat›ld›klar› bir s›r de¤ildir. ‹slami okul müfredat›ndaki bu ögele-
rin ç›kar›lmas› ekonomik yard›mlar için bir önflar olagelmifltir. Bu mo-
dele intibak edemeyen yönetimlere karfl› askerî tehdit müdahalesi de
devam etmektedir.

Sonuç

Birkaç y›l önce Dr. Wadad al-Qadi Kahire’de Müslümanlar›n kendi din-
lerine karfl› göstermedikleri ilgiyi Bat›l›lar›n yüzlerce dergiyle ve say›s›z
ansiklopediyle yapt›klar›na iflaret ederek ‹slam üzerine yap›lan Bat›l›
araflt›rmalar›n “otorite”sinin kabul edilmesi gerekti¤ini savunan bir bil-
diri sundu. Gerçekte Müslümanlar›n on dört as›rdan fazla bir süredir
yapageldikleri karfl› konulmaz çal›flmalar› Bat›l›lar›n bu verimlili¤ini
gölgede b›rakmaktad›r. Büyük bir derinlik ve anlay›flla Arapça’ya olan
hâkimiyetleriyle ve hakikate verdikleri de¤erle Allah’a (herfleye gücü ye-
tene) karfl› sorumlu olduklar› inanc›n› çok iyi bilerek yapt›klar› üretim-
leri müsteflrikli¤in hedefledi¤i noktan›n çok çok üstüne ç›km›flt›r. Hat-
ta Urduca ve Türkçe yaz›lm›fl ‹slam ansiklopedileri müsteflrik emsalle-
riyle mukayese bile edilemez. 

Kim, Kur’an ve sünnet üzerine otoritedir diye bir ünvana sahiptir ya da
genel manada ‹slam ve onun say›s›z yönleri hakk›nda yazar? Elbette, bi-
ri bilgsayar›n bafl›na oturur ve ‹slam hakk›nda yazmaya bafllayabilir. An-
cak sadece samimi bir Müslüman ‹slam ve onunla alakal› konular üze-
rine yazmak için meflru imtiyaza sahiptir. Birileri bunun ön yarg›l› bir
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hüküm oldu¤unu düflünecektir, fakat kim ön yarg›lardan ba¤›ms›zd›r
ki? Müsteflrik çal›flmalar bir tarafs›zl›k ve ayd›nlanm›fl bir yabanc›n›n il-
gilendi¤i konuyu daha keskin bir göz ve daha derin bir mant›kla idrak
edebilece¤i öncülü üzerine kurulmufltur. Bu varsay›m›n a¤›rl›¤›n› kabul
etmemiz mümkün de¤ildir. 

Bu görüflün do¤rulu¤unun olup olmad›¤›n› anlamak için oryantalizmi
en az›ndan onun inançlar› ve mizac›yla alakal› olarak incelemeliyiz.
Herhangi bir iltifata yer vermeyecek flekilde oryantalizmin geçmiflini ve
bugününü ele almal›y›z. “Benim iddiam” der Edward Said, “Oryanta-
lizm esas›nda do¤uya hükmetmek temennisinde olan siyasi bir ö¤reti-
dir. Çünkü Do¤u, Bat›’dan daha zay›ft›r.” (Said, 1979: 204). 

Oryantalizmin temel ilkesi, Hazreti Peygamber’in halk›n› bafltan beri
kand›ran bir aldat›c›, halüsinasyonlar gören hasta bir insan oldu¤unu
veya tüm bir tarih içinde iyi düzenlenen bir oyunda toplum taraf›ndan
yarat›lan hayalî biri oldu¤unu insanlara inand›rmaya çal›flmakt›r. Müs-
lümanlar için ancak dindar bir Müslüman taraf›ndan kaleme al›nm›fl
herhangi bir eser kabule flayand›r. Yeter ki gere¤ince tart›fl›lm›fl ve de-
¤erlendirilmifl olsun. Kendi çekiflmeci fikirlerini gelifltirmek için oryan-
talizm taraf›ndan giriflilen her teflebbüs mutlaka terk edilmelidir. Bu se-
çicilik ‹bn Sirin’in (ö. hicri 110 / miladi 728) alt›n kural›n› hat›rlat›r: 

“Bu bilgi senin dinini oluflturur, bu yüzden dinini kimden ald›¤›na dik-
kat et.” (‹bn Hibban, 21-23) 
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ba¤lant›lar
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E¤er Juynboll bütün delilleri kullansayd› tablo
böyle görünecekti. Müflterek ba¤lar ——— ile
gösterilmifltir.

Resim 2: Tablo Üzerine Mülahazalar›m
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Edward Said’in miras›, kültürler aras› karfl›laflmalarla ilgilenen kültür
tarihçilerinin zihinlerini meflgul etmeye devam ediyor.1 Büyük kitab›
Oryantalizm, görsel sanatlarla ilgili olmasa da konuya tarihsel elefltiri
bak›fl aç›s›ndan yaklaflan sanat tarihçileri üzerinde silinmez bir iz b›rak-
t›. Benim durumumda ise Said, yirminci yüzy›l modern sanat›ndaki
önemli bir an›n, Henri Matisse’nin 1911-1912’de Fas’a yapt›¤› seyahat-
lerin, kültürel ve ideolojik ba¤lam›n› anlamama yard›mc› oldu. 1980’le-
rin sonlar›nda Amerikan, ‹ngiliz ve Frans›z oryantalist sanat uzmanlar›-
n›n ço¤u, sanat›n siyasi okumalar› dedikleri fleye karfl› düflmanca bir ta-
v›r tak›nm›fllard›: Sömürgecili¤in yükü onlar için özellikle de Fransa’da,

Cezayir Liman› : Haf›zan›n ve Gücün Topo¤rafyalar›

Prof. Dr. Roger Benjamin
Sydney Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Cezayir Liman›:
Haf›zan›n ve Gücün Topo¤rafyalar›

1 Edward Said’in an›s›na düzenlenen bu konferansa beni davet eden ve böylece eflimle beraber
Türkiye’yi ilk defa görmemize vesile olan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne, Lütfi Sunar’a ve ta-
k›m arkadafllar›na teflekkür ediyorum. Bu makale, Zeynep Çelik ve Frances Terpak taraf›ndan
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hâlâ fazla a¤›rd›. Araflt›rmalar›n› 1990’larda yapt›¤›m Oryantalist Estetik
adl› kitab›mda Said’in örne¤i, “söylemsel bir alan” olarak oryantalist
görsel kültürü fikrini oluflturmama yard›mc› olmufltu. Bireysel sanatsal
esinlenmenin yan› s›ra kurumlar›n, akademik kurulufllar›n ve sömürge
bürokrasisinin iflleyiflini de Frans›z oryantalist sanat›na ve hatta esteti-
¤ine flekil veren bir faktör olarak görmeye bafllam›flt›m.

Ancak o zamana kadar oryantalist bak›fl›n nesneleri olarak kabul edilen
insanlar› dikkate almaya çal›flan postkolonyal kuram›n ak›fl›na uyarak
Said’in özgün görüflünün ötesine geçmeye ve araflt›rmam› resimlerin
Ma¤rib’in yerlisi insanlarla yap›lan pazarl›klar›n bir sonucu olmas› olgu-
suna ve yerel sanatç›lar›n çal›flmalar›na yönlendirmeye çal›flt›m.2 Özel-
likle dikkatimi çeken iki kifli vard›: Birincisi, Berberi kabilesi Kabil’e
mensup ve Frankofil tarzda bir peyzajc› olan, Türk ressam Osman Ham-
di Bey’inkilere benzer yorum konular› yaratan okul ö¤retmeni Azouao-
u Mammeri di¤eri ise Safevi, Mo¤ol ve Osmanl› minyatürlerine dayana-
rak bir tür yeni-gelenekçi resim icat eden minyatürcü Mohammed Ra-
cim. Racim’e bu makalenin son k›s›mlar›nda de¤inilecektir.3

Roger Benjamin

254

2 Burada öncelikle Spivak ve Bhabha’n›n çal›flmalar›n› kastediyorum. bk. Bhabha, (1994); Spivak,
(1988).

3 Bu konudaki makalem için bk. (Benjamin, 2002: 43-78). Kitab›m için bk. (Benjamin, 2003).

Resim 1. Cezayir’in Amirallik binas›ndan bir görünüflü, posta kart›, tahmini 1900



Oryantalist sanat›n sömürgecinin bütün izleri silinmifl gibi davrand›¤›
tezini test ederek bafllamak istiyorum. Saidçi bir fikir olan bu tez sanat
tarihi için ilk defa Linda Nochlin taraf›ndan dile getirilmiflti (Nochlin,
1983: 33-59). Frans›z etnolog Francois Pouillon’un ifadesiyle “oryanta-
list sanat›n özü... toplumu bakire olarak sunmas›d›r -sanki gelinin yü-
zünün ilk defa aç›lmas› gibi- tarihin kirletmesi ve yabanc›yla karfl›lafl-
man›n etkileri sistematik olarak silinmifltir.” (Pouillon, 1993: 18) Bu te-
zi test etmek için Frans›zlar taraf›ndan 1830’da ele geçirilen ve muaz-
zam mimari de¤iflikliklere maruz b›rak›lan -düzinelerce medrese ve ca-
minin y›k›lmas›, eski flehrin içinde ve yan›nda yeni bir flehrin infla edil-
mesi- Cezayir flehrinden daha iyi bir yer olamazd›.

‹stanbul gibi Cezayir de, bir k›sm› 1830’da Frans›z ordusuyla beraber ge-
len ressamlar e bask›c›lar için güçlü bir m›knat›st›. Bu resimleri yorumlar-
ken bak›fl›n kontrol edilmesine dayal› bir yaklafl›m kullanaca¤›m. Bir tür
“görsel egemenlik” fikri gelifltirmek istiyorum: Belli bir siyasi kontrol al-
t›nda olan yerlerin nas›l temsil edilece¤ini belirleme gücü. Cezayir örne-
¤inde bu görsel egemenlik flehrin iflgali, yerleflime ve yeniden infla edilme-
ye maruz b›rak›lmas› ve bunlar›n yan›nda silahl› direnifl, pasif müsamaha
ve 1950’lerdeki özgürlük savafl›nda karfl›-sald›r› eflli¤inde gerçekleflti. 
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Resim 2. Alexandre Genet, Port d’Alger: La Darse, tafl bask›, 1843



Frans›z sömürgesi dönemindeki Cezayir odakl› araflt›rmam, perspektif
temelli görsel sistemlerin zaferini inceliyor: Planimetrik harita; tek-nok-
tal› perspektif kullanan topo¤rafya çizimi; karanl›k odan›n mekanik gö-
rüntüsü ve 1850’den sonra foto¤raf görüntüsü. ‹flgalden önce Avrupal›-
lardaki Cezayir imaj›, gemiden bakan ve flehre bir korsan›n esiri olarak
girmenin d›fl›nda eriflimi olmayan bir adam›n gözünden, deniz k›y›s›n-
da yükselen düflman bir flehir görüntüsüdür. 1830’dan sonra dil konu-
sundaki zorlamalar -Arapça yer isimlerinin yerine Frans›zca isimlerin
verilmesi- asker ve yerleflimcilerin toprak üzerindeki iddialar›yla bera-

ber geliflti.4 Bat›l› bir görsel tavr›n da -perspektif resim- bu sürecin bir
parças› oldu¤una inan›yorum. Cezayir’in mimari dönüflümü sanatç›la-
r›n bir aidiyet hissini ifade etmeleri için yeni bir imkân yaratt›: Frans›z-
lar›n, la terre latinein bir parças› olarak sahiplik iddias›nda bulundukla-
r› Ma¤ribî antikitenin yan› bafl›na infla ettikleri fleyi resmetmek.

‹stanbul, Cezayir liman›yla karfl›laflt›rmak için elveriflli bir örnek sunu-
yor. Cezayir’in küçük nüfusuna ve kartografik muhtasarl›¤›na karfl›n ‹s-
tanbul, resim gelene¤i en az›ndan Avrupa Rönesans›’na kadar giden bü-
yük bir metropolis. Germaner ve ‹nankur’un gösterdi¤i gibi on sekizin-
ci ve on dokuzuncu yüzy›llarda Osmanl› ayan› ve yeni Avrupal› büyük
tur seyyahlar› için ‹stanbul’un camilerini, limanlar›n› ve sahillerini res-
me dökme kabiliyetine sahip Avrupal› sanatç›lar Bo¤aziçi ekolünü olufl-
turmufltu (Germaner & ‹nankur, 2004). Bu ekolün önemli isimlerinden
biri Nobel ödülü sahibi Orhan Pamuk’un nostaljisini tetikleyen özenli
tablolar› yapan Antoine Melling idi (Pamuk, 2005). Pamuk, ‹stanbul
yerlisi bir Türk’ün mekân ve aidiyet de¤erleri üzerine bir tefekkürü ve
hüzünle dolu farkl› bir ba¤l›l›¤›n tetiklenmesini sunuyor. Bu yar› ac›-ya-
r› tatl› kederli özdeflleflme, eski imparatorluk baflkentinin mimari ve si-
yasi ihtiyarlamas›na flahit olmaktan geliyor.

Pamuk’un tespitleri Cezayir’de mekân› okumak için bir model sunuyor.
‹stanbul’u temsil etmenin kültürel siyaseti Cezayir’inkinden oldukça
farkl›yd›: ‹stanbul hiç sömürge olmad› ve yöneticilerinin resmetme hak-
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k›n› Avrupal›lara da bahfletti¤i egemen bir baflkent olarak kald›. ‹stan-
bul ayr›ca ‹ran minyatür ›fl›kland›rmas› paradigmas›n› kullanan minya-
tür ressamlar›n›n oluflturdu¤u yerli bir gelene¤e de sahipti. Bu gelenek,
perspektifçi küçültmeye de¤il dikey düzeyselli¤e ve sembolik ölçe¤e sa-
hipti ve Osmanl› saray› için haz›rlanan ilk ‹stanbul resimlerinde kulla-
n›lm›flt›. On dokuzuncu yüzy›l›n yar›s›nda askerî okul ressamlar› ordu
modernleflmesinin bir parças› olarak topo¤rafya ve haritac›l›k da ö¤ren-
mifllerdi, bu sayede ‹stanbul’da Cezayir’den çok önce yerli peyzaj mi-
marlar›ndan oluflan önemli bir okul ortaya ç›km›flt›.

Dört bir taraf› suyla ve denize uzanan burunlarla kapl› karmafl›k co¤raf-
yas›yla ‹stanbul, resimde tekrar edecek bask›n bir motif sunmuyordu;
flehrin binalar›yla iliflki içindeki su görüntüsü bask›n bir motife en ya-
k›n fleydi. Cezayir’de ise görüntü daha tekildi ve her fleyden çok Ceza-
yir Liman›’na odaklanm›fl hâldeydi. Liman›n cazibesini aç›klamak için
öncelikle Akdeniz’in karfl› k›y›s›ndan veya komflu k›y›lardan gemiyle
gelen bütün yolcular›n yaklafl›rken gördükleri ilk fleyin liman ve arka-
s›ndaki flehir oldu¤unu belirtmemiz laz›m. Bütün milletlerden yazarlar
ve günlük yazarlar›, ünlü küp biçimli binalar› ve denize uzanan beyaz
badanal› duvarlar›yla muhteflem Cezayir sahil fleridine güzellemeler ya-
z›yorlard›. ‹kinci olarak liman insani ve maddi s›n›rlar›n birbirine girdi-
¤i, Osmanl› ve Frans›z hukukuna göre yap›lan sosyal ve ekonomik ifl-
lemlerin mezc oldu¤u bir bölgeydi. Bu kat›flma gümrük kontrolü, ka-
rantina ve eflyan›n, hayvanlar›n ve insanlar›n hareketi vas›tas›yla olu-
yordu (Reisler döneminde insan hareketlili¤inin bir k›sm›n› korsanlar›n
Avrupal› esirleri oluflturuyordu). Üçüncü olarak deniz kenar›ndaki ya-
p›lanma devaml› bir dönüflüm içindeydi - devaml› y›k›lan ve tekrar ya-
p›lan hisarlar ve dalgak›ranlar, el yap›m› tafl, devasa beton kütle, keres-
te parças› ve sütun y›¤›nlar›. Modern makine hâkimiyetine giren liman-
da klaksonlar zamanla Cezayir’i ilk ziyaret eden Avrupal›lar› ürküten
her dilden ba¤r›flmalar›n yerini ald›.

‹stanbul’da oldu¤u gibi Cezayir’de de deniz flehrin tarihini önemli ölçü-
de flekillendirmiflti. Daha Roma ‹mparatorlu¤u zaman›nda “Icosium” li-
man› Cezayir burnunun hemen ucundaki küçük adac›klar taraf›ndan
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korunuyordu (Arapça “adalar” anlam›ndaki Cezayir ismi de buradan
gelir). On beflinci yüzy›l›n sonlar›nda ‹spanyollar Penon ad›nda daha
sonra Osmanl› amirali Oruç Reis taraf›ndan 1516’da ele geçirilecek olan
büyük bir hisar infla ettiler. Kardefli Barbaros Hayrettin Pafla liman hav-
zas›n› ilk defa surlarla kuflatan kifliydi ve yapt›¤› surlar sonraki üç yüz-
y›l boyunca korsan flehrini d›fl sald›r›lara karfl› korudu.

Osmanl› reisleri zaman›nda Cezayir’in Avrupa’daki imaj› siyasi ve aske-
rî haberlerle flekilleniyordu: Aç›k denizde ve Kuzey Akdeniz sahilinde-
ki bask›nlarla Türk ve Cezayir güçleri taraf›ndan ele geçirilen binlerce
rehinenin haberleriyle. Avrupa’dan kilise delegeleri fidye ödeyip rehine-
leri kurtarmak için s›k s›k Cezayir’e gidiyorlard›. Her seferinde baflar›s›z
olan k›y›dan bombalama denemeleri ile ‹mparator Charles V taraf›ndan
1541’de Cezayir’e gönderilen devasa donanman›n f›rt›nada yok olmas›
ise haber de¤eri daha yüksek olaylard›.

Avrupal›lar›n reisler dönemindeki Cezayir imaj› genellikle flehirdeki bi-
nalar hakk›nda bilinenleri yans›tan yar› perspektife-dayal› topo¤rafyalar
ile yar› planimetrik haritalardan olufluyordu. ‹stanbul’un tersine burada
tasvir gelene¤i yoktu: Hadisin kat› bir yorumu geçerliydi, imparatorluk
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Resim 3. Anonim, Blocus d’Alger, 1830, tahta kal›p bask›s›



saray› da yoktu. Esirlerin resim çizmesine izin verilmiyordu: fiehir hak-
k›ndaki bilgiler sözle tafl›nmak zorundayd›. Bir dönem orada yaflayan
bir papaz, serbest b›rak›ld›ktan sonra akl›nda kalanlara dayanarak baz›
resimler yapt›; Cervantes, Lepanto Savafl›’ndan sonra befl y›l esir kalan
bu papaz›n hikâyesini Don Kiflot’ta “Esirin Öyküsü” bafll›¤›yla anlat›r.
Avrupa’da 1830 öncesinde çizilen Cezayir resimlerinin bir ortak özelli-
¤i vard›r: Hepsi de k›y›dan uzakta bir geminin güvertesinde dikilen,
düflman bir flehire bakan bir adam›n gözünden çizilmifllerdir.

Blocus d’Alger flehrin 1830’da Frans›zlar taraf›ndan iflgal edilip ele geçi-
rilmesi esnas›nda dolafl›mda olan birçok tahta kal›p bask›s› resimden,
Images d’Epinal resimlerinden biridir. fiehrin iflgali ‹ngiliz bombard›ma-
n› flehri zay›flatt›ktan sonra harekete geçen ve Day› Hüseyin Pafla’n›n
kuvvetlerini k›sa sürede etkisiz hâle getiren tam teçhizatl› modern bir
ordu taraf›ndan gerçeklefltirilmiflti. Bu dönemde bask› için haz›rlanan
resimlerden siparifl üzere haz›rlanan ya¤l› boya tablolara, Albay Langlo-
is taraf›ndan haz›rlanan ve Paris’te sergilenen devasa boyuttaki dairesel
Cezayir Panoramas›’na kadar birbirinden farkl› birçok görsel kültür ça-
l›flmas› üretildi (Zarobell, 2003: 638-668). 

Langlois’in panoramas› ilk defa olarak flehrin “kusursuz” bir görsel tas-
virini üretti; bu panorama yüksek bir hisardan yap›lan karanl›k oda gö-
rüntülerine dayal› zahmetli bir süreç sonras›nda oluflturulmufltu. Sanat-
ç› Cezayir’in merkezinde dikilmekle kalm›yor, ayn› zamanda muzaffer
bir ordunun subay› olarak sembolik görsel egemenli¤e de sahip oluyor-
du: kentsel mekân›n kontrolü ve temsil etmek için gerekli resim tekni-
¤i elindeydi.

Yani eskiden sahile d›flar›dan bakan panoramalar varken flimdi içeriden
bakan panoramalar vard›. Cezayir Liman› tasvirlerinde bu iki perspek-
tif hâkimdi. Seyyahlar›n edebî tasvirlerinde de bu ikisi vard›: Akde-
niz’den gemiyle yanaflma an› ve Bayot’un Terasses d’Alger’inde (Resim 4)
oldu¤u gibi su boyunca teraslar ve çat›lar aras›ndan ilerleyen manzara. 

Liman›n ekseninin bu flekilde ikiye ayr›lmas›ndan baflka fleyler de var-
d›. Sanatç›y› do¤rudan topra¤›n mecazi sahibi konumuna yerlefltiren,
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benim çapraz panorama dedi¤im fley de vard›.5 Yak›n geçmiflte mukim-
lerinin Hristiyan varl›¤›n› reddetti¤i flehir flimdi onlar›n perspektife da-
yal› temsil sistemi karfl›s›nda savunmas›zd›. Bu süreç, büyük köflklerin
ellerinden al›nmas›, topra¤›n bölünmesi, y›k›mlar ve yeni binalar›n infla
edilmesiyle paralel gelifliyordu.6 Lessore’nin bask›s›nda ise bunlar›n
hiçbiri hissedilmiyor: Beyaz terasl› flehir ana temas› resmin sanki iflgal-
den onlarca y›l önce çizildi¤i hissini veriyor: Resim tarih d›fl› veya Said-
ci anlamda anakronistik.

William Wyld’›n ‹sraillilerin Kutsal Topra¤a Do¤ru Yola Ç›k›fl› (Resim 5)
isimli tablosunda limana yak›ndan bakt›¤›m›zda ünlü Cami’ül-Cedid di-
¤er ad›yla Bal›kç›lar Camisi etraf›ndaki bölgeyi görebiliyoruz. Cezayir k›-
y›s› hem mimarisiyle görkemli bir flekilde hem de düzensiz, iyilefltirme
gerektirir flekilde çizilmifl. Bu hâliyle resim, Frans›z mühendisli¤inin
müdahalesinden önceki liman› gösteriyor. Uzun bir dönüflüm sürecinde
ard› arkas› gelmez kemerler, rampalar ve raylar bu resimde merkezde yer
alan Cami’ül-Cedid hariç her fleyin yerini ald›. Geride yer alan amirallik
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5 Mesela bk. Lessore ve William Wyld’›n 1835 tarihli tafl bask›s›, Orientalist Aesthetics kitab›mda-
ki resim 2, (2003a: 14)

6 Bu süreç için bk. Çelik, (1997), Cohen, (2003).

Resim 4. Bayot, Terrasses d’Alger, tafl bask›, tahminî 1843



binas› veya iç liman (Resim 2) tarihî önemi olan bir bölgeydi: Penon’un
ortadan kalkmas›ndan sonraki dönemde, Kaptan Reis’in veya Cezayirli
amiralin ofisi en uçta yer alan kemerli binada yer al›rd›; iskelede ise ele
geçirilen gemilerin ganimetini saklamak için depolar vard›. 1830’dan
sonra korsan kalyonlar›n›n yerini Resim 2’de sa¤da yer alan Frans›z fir-
kateynleri ald›. Daha sonra bölge askerî yap›lanmalardan ar›t›ld›: On do-
kuzuncu yüzy›l›n sonlar›na do¤ru havzada sadece geleneksel bal›kç›l›k
filosu, bu filonun sahildeki bal›k pazar›na ve camiye gitmeye ihtiyac›
olan iflçileri ve baz› Frans›z e¤lence gemileri kald› (Vidal-Bué, 2000).

Önde gelen Frans›z akademisyen sanatç›lardan Albert Besnard 1894’te
Cezayir’i ziyaret etti¤inde çizmek için seçti¤i manzara buydu. Amirallik
binas›n›n iki üç farkl› resmini çizdi, aralar›nda en iyisi (Resim 6) elli y›l
önce donanma tafl bask›c›s› Genet’in seçti¤i bak›fl aç›s›yla neredeyse bi-
re bir örtüflüyor. Bölge yar› dokunulmaz gibiydi yap›lan de¤ifliklikler sa-
dece kozmetik de¤iflikliklerdi. Batan güneflin ›fl›klar› alt›ndaki amirallik
binas›na Besnard’›n yapt›¤› coflkulu güzelleme liman›n farkl› bir flekilde
estetize edilmesinin haberini veriyor. Yani amirallik havzas› bir zaman-
lar Frans›zlar›n kendilerini evde hissettikleri huzurlu bir yer olarak gö-
rülüyordu, sonra daha soyut bir yat›r›ma uygun hâle geldi. Renkler,
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Resim 5. William Wyld, Le départ des Israélites pour la Terre Sainte
tuval üzerine ya¤l› boya, tahminî 1841



yans›yan ›fl›klar›n oyunu, f›r-
ça ifli çal›flman›n duygusal
tonlar› amirallik binas›n›
uyum içinde bir manzaraya
dönüfltürmüfl.

Bu estetize etme Albert Lebo-
urg’un erken-izlenimci resim
serisinde de görülebilece¤i
üzere 1879 gibi erken bir ta-
rihte bafllam›flt›. Bir sanat
elefltirmeninin de belirtti¤i
gibi “Lebourg… gök mavisi
dalgalar›n yalad›¤› amirallik
binas›n› ve di¤er donanma bi-
nalar›n›... ayn› aç›dan birçok
sefer, her havada, gün ortas›n-
da gün do¤umunda gün bat›-

m›nda çizdi.” Claude Monet’in daha sonraki seri resimlerinde de oldu-
¤u gibi “[Lebourg] tek bir temadan birbirine benzer ama ayn› zamanda
birbirinden farkl› bir dizi resim çizdi.” (Benjamin 2003a:50’de Marx’tan
-“Albert Lebourg”, 1903- al›nt›lanm›flt›r.) 

Frans›z idaresi alt›nda Cezayir Liman› ulusun ikonlaflt›r›lmas›nda
önemli bir rol oynamaya bafllad›. Bunun en belirgin oldu¤u yer ise kit-
le kültürünün bir arac› olan tafl bask› posterlerdi, özellikle de “Di¤er
Fransa”n›n zenginli¤ini uluslararas› bir izleyiciler kitlesine reklam et-
mek için haz›rlanan sömürge sergileri için haz›rlanan posterler. Bu alan-
da ise önce Arapça ö¤renen, sonra Arap kültürüne âfl›k olan, sonra da
Müslüman olan, vaha kenti Bu-Saâde’nin ressam› Etienne Dinet en gü-
zel eserleri vermifltir. Oulde-Nayl kabilesinden genç bir k›z deniz rüzgâ-
r›nda dalgalanan bir Frans›z bayra¤›n› tafl›yan bir kürekli bir sandal›n
pruvas›nda bütün güzelli¤iyle dikilmektedir. Genç kad›n adeta Fran-
sa’n›n ulusal sembolü Marianne gibidir, Cezayir ulusunun vücuda gel-
mifl hâlidir. Esmer tenlidir, ama sadakati Fransa’yad›r. O günlerin sö-
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Resim 6. Albert Besnard, Port d’Alger
tuval üzerine ya¤l› boya, 1894



mürgeci özür dilemecili¤ini
benimseyenlerin la France
Musulmane -Müslüman Fran-
sa- dedikleri fleyi sembolize
etmektedir.

Ressamlar›n modernleflmifl li-
man› sistematik bir flekilde
konu edinmeleri ancak
1920’lerde gerçekleflti. Matis-
se’nin dostu Albert Marquet
Cezayirli bir Frans›zla evlen-
mifl ve Cezayir’e her y›l gel-
meye bafllam›flt›. Marquet Ce-
zayir flehir merkezinin ve li-
man›n art›k öncelikle Avru-
pal› bir mekân hâline geldi¤i,
Cami’ül-Cedid gibi eski bina-
lar›n modern çevre içinde s›-
k›fl›p kald›¤› gerçe¤ini kabul-
lenmiflti. Gelip geçenlerin ta-

k›m elbise ve flapka giydi¤i, iskeleye ba¤l› buharl› gemilerin oldu¤u, par-
lak renkli tramvaylar›n on yedinci yüzy›ldan kalma camiyi yalayarak
geçti¤i bir manzara. Marguet’in genifl renkli aç›kl›klar içeren iktisatl› sti-
linin Cezayir’de çal›flan yeni nesil sanatç›lar üzerinde büyük etkisi oldu.

Birinci Dünya Savafl›’n›n sonuna gelindi¤inde Cezayir’de az say›da Ce-
zayirli ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü bir güzel sanatlar okulu aç›lm›flt›. Bu
okuldan yetiflenler aras›nda en dikkat çekenlerden biri resim hocas›
olan oryantalist figür ressam› ve poster tasar›mc›s› Léon Cauvy’nin sti-
lini benimseyen Tlemcen’li genç sanatç› Abdelhalim Hemche idi. Hemc-
he’nin Femmes d’Alger isimli çal›flmas›nda (Eugène Delacroix’n›n 1834
tarihli meflhur harem tablosuna gönderme yapar) Cezayirli kad›nlar pa-
zardan al›flverifl yapmak, kalabal›k sahile bakan kald›r›mda oturarak
mallar›n› satmak gibi gündelik ifller yaparlar (Resim 9). Hemche flehir
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Resim 7. Etienne Dinet, Algérie
Marsilya Sömürge Sergisi, tafl bask› poster, 1906



hayat›n›n çok kültürlü yap›s›n› detayland›r›r: Dindar kad›nlar hâlâ haik
giymektedir, saçlar›n› s›k›ca yapt›rm›fl baflka bir milletten kad›nlar ise
etraflar›nda çocuklar› ve kocalar›yla yumurta sepetleri satmaktad›r.
Hemche’nin oda¤›nda ça¤dafl Cezayir’in kofluflturmacas› vard›r, yerli
Cezayirliler bu pazar kofluflturmacas›n›n içinde hem de kurucu bir un-
sur olarak yer al›rlar. Bu yönüyle Hemche, hem teknik olarak hem de
kültür olarak inceleyece¤im son ve en önemli yerli ressam olan Moham-
med Racim’den ayr›l›r.

1920’lerde minyatür paradigmas› Mohammed Racim’in çok tutulan ye-
ni-gelenekçi minyatürleriyle Bat›l› perspektifçili¤e bir alternatif olarak
ortaya ç›kmaya bafllad›. Racim’in Cezayir’e, sosyal geleneklerine, k›ya-
fetlerine ve Frans›zlar taraf›ndan yok edilen binalar›na yerli bir ba¤l›l›-
¤› vard›. Racim bize liman›n ve tetikledi¤i kültürel haf›zan›n tamamen
farkl› bir kullan›m›n› sunar. Sayfa büyüklü¤ünde alt›n kabartma zamk-
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Resim 8. Abdelhalim Hemche, Les Femmes d’Alger, zamkl› sulu boya, tahmini 1930



l› sulu boya iflleri olan çal›fl-
malar›, memleketinin tarihin-
den zengin yans›malar içerir.
Racim Türk as›ll› süsleme sa-
natç›lar›n›n oldu¤u önde ge-
len ailelerden birinin çocu¤u-
dur. Kabartma mobilya ve
mezar tafllar› yapan aile iflin-
de e¤itim gördükten sonra bir
Frans›z okuluna gider, genç-
lik ça¤lar›nda Cezayir’in süs-
leme sanatlar› sanayisini bes-
leyen devlete ait bir imalatha-
nede arabesk tasar›mlar ya-
par. ‹ran, Mo¤ol ve Osmanl›
minyatürlerini kendi çal›flma-
lar›yla ö¤renen Racim, oryan-

talist ressam Dinet’ten de figür
ressaml›¤› konusunda tavsiye-

ler al›r. Minyatür resmini perspektif kullanarak “modernlefltiren”, ama
konuya göre perspektifi bozarak sembolik bir form elde eden Racim bu
flekilde karmafl›k melez bir stil oluflturmufltur. Pamuk’un hüznünün
melankolik gözlemlerine z›t olarak Racim mekân sanat›yla flehri vatan-
sever bir restorasyona tabi tutmufltur. 

Racim milli kütüphanede tutulan eski Cezayir hakk›ndaki tarihî kaynak-
lar› kullanarak reislik döneminden manzaralar› yeniden yaratan tek sa-
natç›yd›. Sömürge öncesi dönemin bozulmam›fl, saf Cezayir’ine ve Türk
reislerin kad›rgalar›n›n Akdeniz’e hâkim oldu¤u ihtiflaml› günlere özlem
duydu. Battle of Muslim & Christian Fleets off El-Djezaïr (Cezayir Aç›kla-
r›nda Müslüman ve Hristiyan Donanmalar›n›n Çat›flmas›) isimli çal›flma-
s›nda üç yüz y›l önceki Hollandal› deniz ressamlar›n›n deniz çat›flmas›
manzaralar›n› yeniden canland›rd›. Racim’in F›rt›nadan Kaçan Kad›rgalar
isimli çal›flmas› ‹spanya ve Hollanda’dan ayr›lan Türk ve Cezayir gemile-
rini gösteren on yedinci yüzy›l gravürlerinden esinlenmifltir (Resim 10).
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Resim 9. Racim, Galleys Fleeing the Storm (F›rt›nadan
Kaçan Kad›rgalar), zamkl› sulu boya, tahminî 1930.



Bence Racim görsel tarihçili¤i kullanarak sömürge öncesi bir dönemi ha-
yal eden, böylece Frans›z hâkimiyetinin olmayaca¤› bir zamanda ortaya
ç›kabilecek olan yeni bir Cezayir siyasas›n› tahayyül eden yar› milliyetçi
bir kiflilik olarak kabul edilebilir. Racim’i, 1920’lerde ve 1930’larda eser-
lerini sat›n alan Frans›z ‹slamc› çevrenin ideallerine uygun bir flekilde
nostalji yapan apolitik bir kiflilik olarak görenler de vard›r. Racim deniz-
cilik kabiliyetleriyle reisli¤i ayakta tutan komutanlar› kahramanlaflt›r›r:
birden fazla resimde bir kahraman olarak çizilen Barbaros Hayrettin Pa-
fla ve on sekizinci yüzy›l›n sonlar›nda yaflayan ve modern bir firkateynin
önünde upuzun çizilen da¤l› Kabil kabilesinden Hamidu Reis gibi.

Racim ayr›ca Cezayir’deki gündelik hayat›, dü¤ünleri, dansç›lar› ve so-
kak pazarlar›n› gösteren resimleriyle de bilinir. Reislik döneminde gün-
delik hayat›n bir parças› olan esirler, tutsaklar ve dilenciler bu ar›nd›r›l-
m›fl, tatland›r›lm›fl güzel hayatta nadiren gözükürler. Racim’in bu tarz
baz› tablolar›nda Cezayir Liman›’na ve denize üstten bakan çat› katlar›
ve köfleli teraslar vard›r. Femmes sur la terrasse bu tarz resimlerinden bi-
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Resim 10. Mohammed Racim, Femmes sur la terrasse, Alger, zamkl› suluboya, tahmini 1930.



ridir: Bu minyatürün uzak merkezinde amirallik görünür (Resim 11). Bu
manzara zamans›z bir manzarad›r, Mohammed Racim’in küçük bir ço-
cukken gördü¤ü partileri ve yemekleri hat›rlat›r. Ama apaç›k bir anak-
ronizm de içerir: Merkezde kubbeleri görünen Cezayir Abdurrahman
Medresesi’nin beyaz binas›. Bu bina asl›nda 1904’te Frans›z genel valisi
Charles Jonnart’›n iste¤i üzerine yap›lm›fl, Frans›z devlet mimar› Henri
Petit taraf›ndan “neoMa¤ribi” tarzda tasarlanm›fl modern bir binad›r.7

Bu görsel anakronizmden ne anlamal›? Siyasi olarak de¤iflik flekillerde
yorumlanabilir: ‹lk olarak Racim’in Frans›z varl›¤›na boyun e¤mesi,
flehrin en önemli dinî figürüne adanan Abdurrahman m›nt›kas›n›n
Frans›zlar taraf›ndan tamamlanmas›n› kabullenmesi. Ama on dokuzun-
cu yüzy›lda Frans›zlar›n düzinelerce cami ve medreseyi kapatt›¤›n›, y›k-
t›¤›n› veya amac› d›fl›nda kulland›¤›n› hat›rlarsak bu yorum biraz uy-
gunsuz kaçar. Yoksa bu bir gelecek hayalî midir: Racim Frans›z-Müslü-
man yak›nlaflmas›n›n yaflanaca¤›, geleneksel Türk yaflam tarz›n›n kabul
edilece¤i ve ‹slam’›n seküler bir Cezayir hükûmeti taraf›ndan destekle-
nece¤i ideal bir gelece¤i mi hayal etmektedir? Cezayir Liman› yorum
için bize gerekli ipucunu vermektedir: Dikkatli bak›l›rsa Racim’in, gele-
neksel yana yat›k bal›kç› tekneleriyle ve amirallik binas›n›n oldu¤u gibi
duran eski teçhizat›yla “bakire”, sömürge öncesi liman› gösterdi¤i görü-
lebilir. Baflta bahsetti¤im “görsel egemenlik” anlam›nda Racim modern
Avrupal› varl›¤›n› reddeder ve flehrin yeniden yerli ve Türk bir idare ta-
raf›ndan yönetilmesini savunur.

Bu tamamen bir fantezi de¤ildir: 1950’lerde Frans›zlar› en zengin sö-
mürgelerinden ç›karmak için bafllayan uzun ve kanl› mücadele, 1957
Cezayir Savafl› ve 1962’de Avrupal›lar›n kitleler hâlinde Cezayir’i terk
etmesiyle sonlan›r. Bütün bu olaylara Mohammed Racim ve efli ilerlemifl
yafllar›nda tan›k olur. fiiirde oldu¤u gibi resim alan›nda da tahayyül,
geçmifle duyulan bir özlemi dile getirebilece¤i gibi gelecekte kurulacak
bir toplumun infla edilmesini de sa¤layabilir.
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7 Bu binan›n ve yak›n›nda yer alan Abdurrahman Camisi’nin daha ayr›nt›l› bir tart›flmas› için bk.
David Prochaska’n›n bir makalesini de içeren Renoir and Algeria (2003: 44-58) isimli kitab›m.
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1872 y›l›n›n Kas›m ay›nda Osmanl›-M›s›r Prensesi Nazl› Han›m, baba-
s›n›n ‹stanbul’daki hareminden ressam Elisabeth Jerichau-Baumann’›n
k›z›na bir mektup yazd›. Bir genç kad›ndan di¤erine yaz›lan bu mektu-
bun tonu, içten bir arkadafll›¤›n s›k› ba¤lar›n› ve yazar›n›n gençlik he-
veslerini aç›¤a ç›karmaktad›r. Nazl›, yak›nda gerekleflecek evlili¤inden
k›saca bahsederek muhatab›n›n da kendi dü¤ününde mutlu olmas›n› di-
lemektedir. O, içindeki seyahat etme arzusunu ifade ederek flöyle yazar
“Ülkemin d›fl›na hiç ç›kmad›m. Lakin mutlulu¤un benim için bir yerler-
de sakl› oldu¤unu ümit ediyorum. Roma, Paris ve Londra’y› görmeyi o
kadar çok isterim ki!” (Prenses Nazl› Han›m’dan “Sevgili Matmazele”
mektup, Stamboul, 26 November 1872) Kopenhag’taki kraliyet kütüp-
hanesinin sanatç› Elisabeth Jerichau-Baumann evrak› aras›nda tutul-
makta olan bu k›sa mektup, Prenses Nazl›’n›n kartviziti mesabesindeki

Karfl›tl›klar: Said, Sanat Tarihi ve 19. Yüzy›l ‹stanbul’unda Osmanl› Kimli¤ini Yeniden Keflfetmek

Dr. Mary Roberts
Sydney Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Karfl›tl›klar*:
Said, Sanat Tarihi ve

19. Yüzy›l ‹stanbul’unda
Osmanl› Kimli¤ini
Yeniden Keflfetmek

.* Yazar burada counterpoints kelimesini kullan›yor. Bu kelime musikide, bir na¤meye bafl-
ka bir na¤me ilavesi yahut muhtelif melodileri birbirine uydurma manas›na gelir. [çn]
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ayn› hususi imzay› tafl›makta-
d›r. Mezkûr kartvizit hâlâ sa-
natç›n›n Danimarka’daki aile-
sinin kolleksiyonunda tutul-
maktad›r. (Resim 1.) Bu fo-
tografik tasvir, genç Osmanl›-
M›s›r Prensesi’nin babas›n›n
hareminde 1869 y›l›nda üç
adet portresini yapan Jericha-
u-Baumann’a Nazl›’dan bir
arma¤and›. Üç y›l sonra kale-
me al›nan bu mektup Pren-
ses, sanatç› ve onun k›z› ara-
s›nda geçen pek çok yaz›flma-
dan elimizde kalan tek parça
olsa da Avrupal› sanatç›n›n
1869 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i
ziyaretin Prenses Nazl›’n›n
muhayyilesini seyahat arzu-
suyla ne derece doldurdu¤u-
nu göstermesi aç›s›ndan ma-

nidard›r. Pekâlâ, mektuptaki bu notun ve Osmanl› haremi içerisinde ye-
tiflen genç bir kad›n taraf›ndan vazifelendirilmek ve yetkilendirilmek
suretiyle ortaya ç›kan bu foto¤rafik portrenin, bizim on dokuzuncu yüz-
y›l oryantalist görsel kültürümüzdeki yeri ne olmal›d›r? Bu zaman zar-
f›nda Osmanl›lar ve oryantalistler aras›nda gerçekleflen de¤ifl tokufllar
dikkate al›nd›¤›nda bir karfl›laflman›n bu örnekleri, görsel kültürün ro-
lü hakk›ndaki anlay›fl›m›za nas›l meydan okur? 

Edward Said bu konuda bize, mezkûr meseleleri irdeleyebilece¤imiz bir
mercek sa¤lamaktad›r. Son otuz y›l boyunca Said’in yazd›klar›, oryanta-
list görsel kültürü yeniden yorumlamak için teflvik edici olmufltur. Said
sanat hakk›nda yazmad›. Onun disipliner sadakati edebî çal›flmalara
karfl›yd›. Ancak onun çal›flmalar›, Bat› görsel kültürünün kendi tan›m›y-
la “oryantalizmin tutars›z alan›”nda (discursive field of orientalism) na-
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Resim 1. P. Sébah, Princess Nazl› Han›m, n.d. carte de
visite. Denmark: Private Collection Denmark.



s›l yer etti¤ini düflünebilmemizi sa¤layacak bir modeli de bize sunmak-
tad›r.1 Said’in Oryantalizm adl› eserinden sanat tarihi alan›na yap›lan ilk
aktarma olan Linda Nochlin’in 1983 y›l›nda yay›mlanan sars›c› deneme-
sinden beri Said’in yaz›lar› Bat› imgelemindeki Do¤u hakk›nda analiz ve
elefltiri yapabilmek için önemli bir taslak niteli¤i tafl›r hâle gelmifltir
(Nochlin, 1983: 118-31, 187-91). Son zamanlarda sanat tarihçileri, Or-
ta Do¤u ve Kuzey Afrika’da üretien sanatlara iliflkin Bat›l› tasvir külliya-
t›n› yeniden konumland›rmak ve yerel ve Avrupal› artistler aras›nda vu-
ku bulan de¤ifl tokuflun kültürel formlar›n› tekrar gözden geçirmek su-
retiyle bu meydan okumaya tepki gösterdiler. 

Osmanl› resim ve sanat hamili¤i üzerine yap›lan çal›flmalar ve on doku-
zuncu yüzy›l ‹stanbul’unda Osmanl›lar ve oryantalistler aras›ndaki etki-
leflimlerin yeniden gözden geçirilmesi, bu alan›n tekrar de¤erlendiril-
mesinde merkezî bir rol oynamaktad›r.2 Sanat tarihi tart›flmalar›ndaki
bu her iki yönelim de Said’in yeni ufuklar açan metni, Oryantalizm’i
mihver edinmektedir. Ancak ne Said’in dönüm noktas› olan bu kitab› ne
de onun edebî çal›flmalar›, müzik üzerine yazd›klar› kadar kültürler ara-
s› de¤ifl tokufllara iliflkin sorulara alternatif bir yaklafl›m getirebilmifltir.

Said’in bazen bir piyanist bazense bir müzik elefltirmeni olarak hayat›
boyunca tutkuyla ba¤l› oldu¤u klasik Bat› müzi¤i, kültür ve gücün mik-
ropolitikas› üzerine yap›¤› en özenli arac›l›klardan birine imkân vermifl-
tir. Klasik müzi¤e olan aflk› Bat›l› ilkelere alternatif bir yaklafl›ma yönel-
mesini teflvik etmifltir. Bu düflünceyi sanat tarihi alan›na aktar›rken
özellikle onun s›n›rlar› aflan nitelendirmeleri ve okuma kavram› ile kon-
trapuntal olarak meflgul olmak istiyorum. 

Foucault’nun güç mekânizmas› üzerine yap›lan tart›flmalar ba¤lam›nda
de¤erlendirildi¤inde “Müzikte S›n›r› Aflan Unsurlar Üzerine” bafll›kl›
denemesi klasik müzi¤in Bat›l› ilkelerindeki içerim ve efektlere dair top-
tanlaflt›r›c› e¤ilimi “Her zaman s›n›rlar› aflma ihtimali vard›r.” diyerek

Karfl›tl›klar: Said, Sanat Tarihi ve 19. Yüzy›l ‹stanbul’unda Osmanl› Kimli¤ini Yeniden Keflfetmek

271

1 W. J. T. Mitchell ile bir söylefli esnas›nda Said görsel sanatlar›n “biraz dili tutuk” oldu¤u-
nu kabul etmektedir (Mitchell, 1998: 11).

2 bk. Germaner & ‹nankur, (2002); Çelik, (2002: 19-41).



reddeder. Said s›n›rlar› aflmay› “bir alandan di¤erine hareket etmek, hu-
dutlar› denemek ve zorlamak, farkl›l›klar› birbirine kar›flt›rmak, beklen-
tilere muhalif olmak, öngörülemez zevkler sa¤lamak, keflifler yapmak
ve tecrübe edinmek” (Said, 1911: 55) olarak tarif etmektedir. Said’in
makalesindeki kontrapuntal biçim, müzisyen Glen Gould’un çal›flmala-
r›nda örneklendirildi¤i gibi bir çeflit s›n›rlar› aflmad›r. Tek dize na¤me
ve onun vokali aras›ndaki hiyerarflik iliflki olarak tan›mlanan müzik ya-
p›s›na (Said, 1991: 102) karfl›n kontrapuntal biçim bir müzikal dizenin
di¤er birço¤uyla birleflerek “seslerin birbirlerine karfl› ve birbirleriyle
beraber” ç›kabilece¤i ve hiçbir parçan›n ikinci plana at›lmad›¤› çok ses-
li bir üslup önerir (Said, 1983: 98). Said’in kontrapuntal forma olan il-
gisi ve kontrapuntal okumas› ahlaki bir boyut ortaya ç›kar›r, çünkü
“Böylece müzik öyle bir sanat hâline gelir ki burada ne yazar›n gücü ne
de sosyal otorite öncelikli ve yegâne belirleyici olma pozisyonlar›n› ko-
ruyabilirler. Dahas› bu çeflit bir düflünce tarz›, insanlar›n kültürel pra-
tiklerindeki yekpare çeflitlilikleri cömertçe ve zorlamadan ortaya ç›ka-
r›r.” (Said, 191: 105) Said bu terimin daha kapsaml› bir uygulama ala-
n›na kavuflmas›n› arzu etti. Bunun için kontrapuntal okuman›n kavram-
lar›n› kanonik edebî metinlerle iliflkili olarak aç›klad›.3 Ancak nedense
görsel sanatlar›n yorumlanmas›nda bu kavram›n içerimlerini kullanmak
henüz pek akla gelmedi. Binaenaleyh Said’in kontrpuan kavram› Pren-
ses Nazl›’n›n görsel kültürle iliflkisi hakk›ndaki düflüncelerime aç›kl›k
getirdi ve böylece prensesin eylemini bize daha tan›d›k gelen Avrupal›
oryantalistlerin ve Osmanl›lar›n on dokuzuncu yüzy›l görsel kültürüne
olan katk›lar›n› diflil bir kontrpuan örne¤iyle de¤erlendirme imkân› ver-
di. Bu çal›flmada, Osmanl› ve Bat›l› e¤ilimleri test edip do¤ruluklar›n›
sorgulamak amac›yla Nazl›’n›n bir seri foto¤rafik portresine odaklana-
rak onun bu imajlar› hangi yollarla konuflland›rd›¤›n› çeflitli kültürel
ba¤lamlar dâhilinde analiz edece¤im.

Prenses Nazl› 1872 y›l›nda henüz on dokuz yafl›ndayken Tanzimat’›n
ünlü devlet adam›, diplomat› ve sanat kolleksiyoncusu olan Halil fierif
Pafla ile evlendi. 1872 y›l›n›n son aylar›nda ‹stanbul’da gerçekleflen ev-
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lilikleri, pek çok elit tabaka mensubu-
nunki gibiydi ve Nazl›’n›n babas› Mustafa
Faz›l Pafla ile y›l›n erken bir zaman›nda
Viyana’daki diplomatik görevinden dö-
nen Halil Pafla aras›ndaki ittifak› destekli-
yordu. Fazlas›yla Bat›l›laflm›fl Tanzimat
elitlerinden olan Nazl›’n›n babas›, M›s›r
Hidiv ailesinin varl›kl› ve nüfuzlu men-
suplar›ndand›. ‹mparatorluktaki meflruti
hükûmetin savunucular›ndan biriydi.
Özellikle 1867 y›l›nda Paris’te ikamet et-
ti¤i s›rada Sultan Abdülaziz’e yazd›¤›
mektup vesilesiyle hat›rlanmaktad›r.
Nazl›’n›n kendisi ise derin bir Avrupa
kültürü bilgisiyle yetifltirilmifl ve bir ‹ngi-
liz mürebbiye taraf›ndan e¤itilmiflti. Fran-
s›zca, ‹ngilizce, Osmanl›ca ve Arapçay› fa-

sih ve beli¤ olarak konuflabiliyordu.4 Evliliklerinden hat›ra kalan foto¤-
rafta (Resim 2) Nazl›’n›n Bat›l› tarzda bir gelinli¤i tercih etti¤ini gör-
mekteyiz. Dantel ve f›rf›rlarla fazlaca süslenmifl katmanlar›n oldukça
belirgin bir flekilde öne ç›kt›¤› bu gelinlik, erken 1870’lerde Osmanl› sa-
ray ve elit kad›nlar› aras›nda yay›lmakta olan Avrupa’daki dü¤ün giysi-
lerinin göz kamaflt›r›c› örneklerinden birisiydi. fiüphesiz Prenses Naz-
l›’n›n bu tercihi mezkûr Avrupa modas›n›n imparatorluk merkezindeki
bu yay›lmaya öncülük yapt›¤›n› gösteriyordu (Davis, 1986: 61-86; Saka-
o¤lu, 1992: 168-173; Saz, 1995: 169-208; Topkap› Saray›, 1993-1994:
256-258). 25 Ekim ve 14 Aral›k 1872 tarihinde Levant Herald gazetesin-
de nikaha dair ç›kan haberler, resmî tören ve bunu takip eden di¤er me-
rasimler ve Nazl›’n›n gelinli¤inin detaylar› hakk›nda bilgi veriyordu.
Prenses, Osmanl› gelinlerinin tercih etti¤i etti¤i geleneksel k›rm›z›y› de-
¤il Avrupa modas›n›n öne ç›kan trendi olan zengin aç›k mavi ipek ve
yo¤un ifllemeli pembe kadifeyi tercih ediyordu (The Levant Herald, Oc-
tober 25, 1872: 174; The Levant Herald, December 14, 1872: 254). Naz-
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4 Mustafa Faz›l Pafla hakk›nda bk. Mardin, (2000). 

Resim 2. M›s›rl› Prenses Nazl›, (Kun-
tay, M. C. (1944). Nam›k Kemal. Dev-
rinin insanlar› ve olaylar› aras›nda. Is-

tanbul: Maarif Matbaas›)



l›’n›n dü¤ünü geleneksel Osmanl› evlilik ritüellerinin mükellef silsilesi-
ni takip ediyordu. Ancak ‹stanbul’daki Avrupa diplomasi camias›n›n
önde gelen kad›nlar›n›n ifltirakleri, bu dü¤ünü Nazl›’n›n akranlar›n›n-
kinden farkl› k›l›yordu. Yerel ‹ngilizce ve Frans›zca gazeteler merasim-
leri, onun elbisesini ve haremini detayl› tasvirlerle naklediyordu. Nazl›
“do¤umu, güzelli¤i, e¤itimi ve konumu dolay›s›yla Türk kad›n toplu-
munun önde gelen han›mefendisi olarak” övülüyor ve “ülkesinin sosyal
tarihinde önemli bir yeri tutmas› hasebiyle” (The Levant Herald, Decem-
ber 14, 1872: 254) di¤erlerinden ayr› tutuluyordu. Büyük ihtimalle dü-
¤üne kat›lan Avrupal› kad›nlar›n aç›klamalar›na binaen gerçeklefltirilen
bu “umumi” habercilik, Sultan Abdülaziz’in annesi Valide Sultan’›n söz-
de k›zg›nl›¤›na sebep olmufl ve bundan ileri gelen memnuniyetsizli¤ini
Osmanl› saray›ndan gelen hediyeleri esirgemek vas›tas›yla ifade etmiflti
(Davison, 1986: 61). Hayat›n›n bu erken döneminde bile Nazl›’n›n Os-
manl› geleneklerinin s›n›rlar› d›fl›na ç›kmaya çal›flt›¤›n› görüyoruz.

Nazl›’n›n Halil Pafla ile olan evlili¤ine kadarki süreçte siparifl etti¤i üç adet
portre, onun zaten Bat›l› resim sanat›n›n patronlar›ndan biri oldu¤unu
gösteriyordu. Bu, görsel sanatlarla hayat boyu sürecek olan iliflkinin bafl-
lang›c›yd›. Ancak bu katk›s›na ra¤men ismi sanat tarihi kay›tlar›nda hiç
zikredilmemifltir. Nazl›’n›n sanatlara olan ilgisi tamamen gözden kaç›r›l-
sa da efline seçkin bir konum bahfledilmifltir. Kendisi 1860’larda Paris’te-
ki en önemli sanat kolleksiyoncular›ndan biri olarak ünlenmifltir. Bunun-
la birlikte en sayg›nlar› Francis Heskel, Zeynep ‹nankur ve Michéle Had-
dad olmak kayd›yla birçok önemli akademisyen onun sanatsal ilgileriyle
yakinen meflgul olmufltur (Haddad, 2001; Haskell, 1987: 175-185; ‹nan-
kur, 1996: 72-80). Evlendiklerinde Halil fierif art›k muhteflem bir kollek-
siyonun sahibi de¤ildi. Maddi zorluklar nedeniyle toplad›¤› eserleri 1868
y›l›n›n Ocak ay›nda Paris’ten ayr›lmas›ndan dört y›l evvel bir müzayede
de sat›fla ç›karmak zorunda kalm›flt›.5 Hayat›n›n son yedi y›l› boyunca sa-
nat dünyas›yla aktif bir flekilde meflgul oldu¤u mu¤lak olmakla birlikte
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5 Fransa’da ona Halil Bey diye hitap ediliyordu. (1871 y›l›nda ‘Bey’likten ‘Pafla’l›¤a yüksel-
miflti.) Paris’teki sanat dünyas›yla olan iliflkisi ve ‹kinci Paris ‹mparatorlu¤u’ndaki flöhre-
ti hakk›nda bk. Haskell, (1987: 175-185). Halil fierif Pafla’n›n siyasal kariyeri hakk›nda
Davison’›n yazd›¤› iki makale kapsaml› bir bak›fl aç›s› sa¤lamaktad›r: Davison, (1981: 203-
221; 1986: 47-65).



Nazl›’n›n bu dünya ile olan
meflguliyeti çok barizdir.6

Dü¤üne gelen ‹sveç ‹stanbul
büyükelçisinin efli Madame
d’Ehrenhoff, ressam Elisabeth
Jerichau-Baumann’› üç y›l ön-
ce Prenses Nazl›’y› babas›n›n
Kandilli’deki hareminde ziya-
ret etmekle görevlendiren ki-
fliydi. Kandilli’deki bu mekân,
Jerichau-Baumann’›n üslendi-
¤i en s›ra d›fl› portre vazifesi
olan, genç Osmanl›-M›s›r
Prensesini resmedece¤i me-
kând›. Nazl›, Avrupal› hü-
kümdarlar›n portrelerini yap-
makla meflhur böylesi bir sa-
natç›n›n görevlendirilmifl ol-
mas›ndan hususi bir heyecan

duyuyor ve ressamla bizzat ilgileniyordu. Elisabeth Jerichau-Baumann,
Avrupal› patronunun mührünün ona sa¤lad›¤› prestijin fark›ndayd› ve
Galler Prensesi Alexandra’dan bir tan›flma mektubu getirmek suretiyle
bu ba¤lant›dan istifade ediyordu. Danimarka Kral› 10. Cristian’›n k›z›
Prenses Alexandra, 1863’te Britanya taht›n›n varisine efl olarak Windsor
ailesine gelin gitti¤i için iki Avrupal› kraliyet ailesine birden mensup bu-
lunuyordu (The Danish Royal Collections. Amalienborg Christian VIII’s
Palace, 1994). Nazl›, Galler’in genç prensesiyle 1869 y›l›nda Britanya
kraliyet mensuplar›n›n Osmanl›’y› ziyaretleri esnas›nda hareminde ona
yapt›¤› ev sahipli¤i vesilesiyle tan›flm›flt›; (Resim 3) Prenses Alexan-
dra’n›n ‹stanbul’da oldu¤u s›rada Abdullah Fréres stüdyosunda çekilmifl
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6 Villemessant, Halil Pafla’y› 1870 ve 1872 y›llar› aras›nda Viyana ikameti esnas›nda ziyaret
etti¤inde, bu Osmanl› diplomat›n›n Frans›z resim ve heykel sanat› ile aile portrelerinin
özenli parçalar›na sahip oldu¤unu gözlemlemiflti. Büyük ihtimalle bu eserleri Prenses
Nazl› ile evlendi¤i y›l olan 1872’de Viyana’dan ‹stanbul’a seyahat ederken getirmiflti. bk.
Villemessant, (1876: 106).

Resim 3. Abdullah Frères, Alexandra Princess of Wa-
les, 1869, (Öztuncay, B. (2005). Hât›ra-› uhuvvet. Por-
tre foto¤raflarin cazibesi: 1846-1950. ‹stanbul: Aygaz)



foto¤raf›n› göstermektedir. M›s›rl› hükümdar ailesinin ve Osmanl› bü-
rokrasisinin k›demli mensuplar›ndan olan Mustafa Faz›l, Avrupa eflraf›-
n› ‹stanbul’a geldiklerinde s›k s›k ziyaret ediyor ve bazen bu Avrupal›la-
r›n han›mlar› da ailesinin sayg›n kad›nlar›yla tan›flt›r›lmak üzere davet
ediliyordu.

Babas›n›n evindeki en güçlü kad›n olmasa da Nazl›’n›n büyük evlerinde
kendine ait bir nüfuz alan› vard›. ‹kinci kat›n tamam› onun kullan›m›-
na tahsis edilmiflti. Emri alt›nda on befl kad›n köle vard›. Dahas› mun-
tazaman misafirlerini kabul etti¤i bir resepsiyon, büyük bir kütüphane
ve kristal avizeler, oyma iskemleler, bir org ve bir de Erhard piyano ile
Avrupa modas›na uygun özenle döflenmifl bir konser salonuna sahipti
(Jerichau-Baumann, 1881: 21). Elisabeth Jerichau-Baumann onu ilk zi-
yaret etti¤inde Nazl› zaten yüksek elit tabakaya mensup yerli ve yaban-
c› kad›nlar› misafir etti¤i gece toplant›lar›yla tan›nmaya bafllam›flt›. Do¤-
rusu Prenses Nazl› 1869 y›l›nda çok meflguldü. Çünkü o sene Prenses
Alexandra ve Frans›z imparatoriçesi Eugénie’i misafir etmifl ve bir ‹tal-
yan kontesi onuruna konser tertip etmiflti.

M›s›r hanedanl›¤›n›n statüsünün Avrupa kraliyeti gibi elit yabanc›lar ta-
raf›ndan tasdiki, meflruiyetlerini pekifltirmenin yollar›ndan biriydi. Naz-
l›, M›s›rl› Hidiv ailesinin üyelerindendi ve bu ailenin Osmanl› kültürün-
de M›s›r’›n yönetici ailesi statüsüyle tan›nmas› görece yeniydi. Onun
büyük büyükbabas› Muhammed Ali Pafla ‘kal›tsal hakka binaen yöne-
tim’ ilkesini ancak 1841 y›l›nda tesis etmiflti. Bu yüzden M›s›r’›n hü-
kümran sülalesi Osmanl›lar›n saltanat hanedanl›¤› gibi yüzlerce y›ll›k
bir meflruiyete sahip de¤ildi.7 Muhammed Ali ailesi meflruiyet ve otono-
milerini sa¤lamak için Osmanl›larla mücadele etmeye devam ediyor;
bununla birlikte hanedanl›k ailesini yap›land›r›rken ‹stanbul’daki Os-
manl› saray›n› model al›yorlard›. Elbette ba¤›ms›z statülerini meflrulafl-
t›racak alternatif bir dil gelifltirmeye çal›fl›yorlard› ve portrecilik sanat›
bunu yapabilmenin yollar›ndan biriydi.
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7 Muhammed Ali Pafla hanedanl›¤›n›n yönetimi hakk›nda bk. al-Sayyid Marsot, (1984,
1985); Toledano, (1990).



Bu statü meselesi Nazl›’n›n
ailesi için de hassas bir ko-
nuydu. Babas› ‹stanbul’da
sürgünde yafl›yordu. Çünkü
varis olarak M›s›r yöneticili¤i
hakk›, emir buyurulan kanu-
nu takiben Sultan Abdüla-
ziz’in primogenitür prensibi-
ni M›s›r yönetici hanedanl›¤›-
na uygulamas›ndan dolay›
hükümsüz kalm›flt›. Nazl›’n›n
bu ba¤lamda, Britanya taht›
varisinin kar›s› taraf›ndan
aç›k bir flekilde prenses ola-
rak tan›nmas› kendi statüsü-
nü teyit ediyordu. Benzer fle-
kilde kufla¤›n›n herhangi bir
Osmanl› elit kad›n› için en s›-
ra d›fl› ad›m olarak görülebile-
cek olan Avrupa kraliyetinin

önemli bir portre ressam›yla ilgilenmek, onun elit sosyal duruflunu da
tasdik ediyordu. Nazl›’n›n Kahire’deki müteakip faaliyetleri, yani evinin
oturma odas›n› hayat› boyunca tan›flt›¤› yönetici devlet reisleri ve ya-
banc› kraliyet ailelerinin portreleriyle doldurmas›, bu iddiay› destekle-
mektedir. Britanyal› ziyaretçilerin anlatt›klar›, Nazl›’n›n yaflad›¤› mekâ-
n› foto¤raflar ve gazete küpürleriyle doldurdu¤unu kaydetmektedir. Bu
ömür boyunca devam etmifl birikim Viktorya döneminin resim odalar›-
n›n karmaflas›na aflina olanlar taraf›ndan bile ‘afl›r›’ olarak telakki edile-
bilecek bir dolulu¤un sergilenmesidir (Storrs, 1972: 98).

Sanatç›n›n bu ilk portrelerinden bugüne kalan kay›tlar Nazl›’n›n sadece
resmedilmekten de¤il ayn› zamanda resim sanat›n›n kendisinden de et-
kilendi¤ini göstermektedir. Jerichau-Baumann Nazl›’n›n s›k s›k yan›na
oturup resim yaparken kendisini izledi¤ini yazmaktad›r (Jerichau-Bau-
mann, 1881: 25). 1880’de kocas›n›n ölümünden sonra Nazl›’n›n sanat›
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Resim 4. Osman Hamdi Bey, ‹ki Müzisyen K›z, 1880.
tuval üzerine ya¤l› boya, 58 x 39 cm, Suna ve Inan K›-

raç Kolleksiyonu, ‹stanbul.



herkes taraf›ndan bilinir hâle gelmiflti. Bo¤aziçi ve Kostantinapol Artist-
leri (BKA) Derne¤i’nin aç›l›fl sergisinde dört “still life paintings” sergile-
di (Öner, 1991, 1992: 58-77). Aralar›nda Amadeo Preziosi’nin Çarfl›da-
ki Türk Kad›n› ve Osman Hamdi Bey’in ‹ki Müzisyen K›z (Resim 4) gibi
eserlerinin de bulundu¤u Avrupal› ve Osmanl› ressamlar›n çal›flmalar›-
n› bir araya getiren bu salon Tarabya’da, Bo¤az’›n k›y›s›ndaki Rum K›z
Okulu’nda tutulmufltu. Bu olay, hem Nazl›’n›n bu sanat muhiti ile aç›k
bir ba¤› hem de Osmanl› ‹stanbul’unda sehpa ressaml›¤›n›n geliflmesi
için düzenlenen kayda de¤er sergi dizilerinden biri idi (Öner, 1991,
1992: 58-77).

Öte yandan Elisabeth Jerichau-Baumann Avrupa’ya döndü¤ü 1875’te, il-
ham›n› bu ziyaretten ald›¤› eseri, Prenses Nazl› Han›m’› (Resim 5) tamam-
lamaya devam etti. Nazl› bu tabloda, oryantalistlerin bilinen odal›k klifle-
si ile yani flehvet uyand›ran, kendisini seyircisine sunan ve onu erotik
oyunlara davet eden bir flekilde resmedilmiflti.8 Gerçekte bu resim, sanat-
ç›n›n Nazl› ile müfltereken ortaya koydu¤u önceki onur verici portreleri-
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8 Bu resimlerin tahlili için bk. Larsen, (1997); Folsach, (1996: 86). 

Resim 5. Elisabeth Jerichau-Baumann, The Princess Nazili Hanum, 1875. tuval üzerine ya¤l› boya,
132 x 158 cm, Private Collection, Photo Jenni Carter.



ne tamamen z›tt›r. ‹flte bu, Nazl›’n›n bir sonraki foto¤raf›nda da (Resim
6) görülece¤i üzere tam bir Bat› oryantalist harem kad›n› kliflesi idi.

Bildi¤im kadar›yla Nazl› ressaml›k kariyerine devam etmedi - ancak iz
b›rakmadan kaybolmad› da. O, ilk eflinin ölümünden sonra Kahire’ye
tafl›n›p bu flehrin kültürel hayat›na aktif flekilde kat›ld›. On dokuzuncu
yüzy›l›n sonu ve yirminci yüzy›l›n bafl›nda kad›n haklar› savunucusu
Arap milliyetçilerinin, Kitchener ve Cromer gibi ‹ngiliz sömürgecileri-
nin ve toplumun di¤er seçkinlerinin kabul edildi¤i ünlü bir salonun
idaresini üstlendi. Bu dönem M›s›r toplumunda ald›¤› rol yaz›lan M›s›r
feminist tarihlerinde yeni do¤an M›s›r kad›n hareketinin öncüllerinden
biri olarak geçmesini sa¤lad›.9 Bu dönemin birçok kayna¤›nda Naz-
l›’dan bahsedilmektedir. Bunlardan biri 1897 y›l›nda Nazl›’n›n son ç›-
kan kitab›ndan övgüyle bahseden bir makelenin yay›mland›¤› Arapça
al-Muqtataf dergisidir.10
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9 bk. Allen, (1969-1970); Badran, (1995); Raccagni, (1983: 81-83). 
10 Afaf Lutfi al-Sayyid Prenses Nazl›’n›n salonunu on dokuzuncu yüzy›l›n sonunda Kahire’de

siyasi faaliyetlerle ifltigal emareleri tafl›yan üç meflhur salondan biri olarak gösterir (al-Say-
yid, 1968: 95).

Resim 6. Foto¤rafç›s› bilinmiyor, Princess Nazl› Han›m , n.d. photograph
Staffordshire Record Office.



Hayat›n›n bu bölümünde, muhtemelen 1880’lerde, Nazl› en s›ra d›fl› fo-
to¤rafik portrelerini üretti (Bu foto¤raflar›n bir çifti ‹ngiltere’deki Staf-
fordshire Record bürosunda anonim bir albümde tutulmaktad›r.). Ze-
mininde piramid ve palmiye a¤açlar›n›n bulundu¤u bu portrelerde M›-
s›rl› prenses iki farkl› temsili birlefltirdi: solda modern Avrupa-
i tarzda giyinmifl onur verici bir portre, sa¤da ise karfl› cinsin elbiseleri-
ni giyinmifl Bat› harem kliflesinin parodisi vard›.

Sol resimde Nazl›’n›n dik duruflu ve do¤rudan bak›fl›, rahatl›¤›n› ve iz-
leyiciyle diyalog kurma iste¤ini gösteren bir güveni ifade ediyordu. Bu-
radaki öz güven sahibi kad›n izleyicisine onunla eflit oldu¤unu söyle-
mektedir. Önceki kartvizitleri gibi Nazl›’n›n onursal portresi onun izle-
yicisiyle iletiflime girme arzusunu ifade etmektedir. Ancak bu portreye
çok farkl› bir foto¤rafik düzen efllik etmektedir. Bu foto¤rafta Nazl› bir
Osmanl› beyefendisi gibi giyinmifl iken di¤er foto¤rafta M›s›rl› bir çöm-
lek sat›c›s›n›n elbiseleri içindedir. Bu, Nazl›’n›n hayalî hareminin bir
parças› olarak Bat›l› harem kliflesinin parodik bir flekilde yeniden sahne-
lenifli olmas›na ra¤men oldukça flafl›rt›c›d›r. Her iki foto¤raf›n üretildi¤i
flartlar bir s›r olarak kalsa da bizi üzerlerinde düflünmeye davet etmek-
tedir. Kim bilir Nazl›, belki de soldaki onur verici portreyi yapmas› için
foto¤rafç›n›n stüdyosunu ziyaret etmifl ve orada buldu¤u sahne dona-
n›mlar› ile oynamaya karar vermiflti. Ya da resmin çekildi¤i bu stüdyo-
da üretilen di¤er “harem” foto¤raflar›n› parodilefltiriyordu. Nazl› bura-
da hem boyal› perde karfl›s›nda harem efendisi rolünü oynamakta hem
de temsilî bu iki resim ile klifleleflmifl oryantalist “harem” foto¤raf›n›n
yapmac›kl›¤›n› hicvetmekteydi. Bu hürmetsiz temsiliyet Prenses Naz-
l›’n›n failli¤inin güçlü bir göstergesidir ve Avrupa’da oldukça popüler
olan harem kad›n› imgesine daha yak›n duran Osmanl›-M›s›r kad›n›n
pasifli¤i ve sessizli¤i fikrine derinden bir baflkald›r›d›r.

Bu hediye arac›l›¤›yla Nazl›, ‹ngiltere’ye Bat›’n›n s›n›r tan›mayan Os-
manl› harem dairesi fikrini parodilefltiren bir hiciv mektubu göndermifl
olmakta ve böylece egemen skopik rejime karfl› bir direnç figürü olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bununla birlikte kendisini de klifleleflmifl oryan-
talist görsel kültür kodlar›n› y›kan ve yerine yenisini koyan tahsilli ve
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sofistike bir ayd›n fleklinde
sunmaktad›r. Peki o bu flaka-
y› kiminle paylaflm›flt›? Ke-
sinlikle foto¤raftaki ifl birlik-
çileriyle ve büyük ihtimalle
hicivlerinden hofllanan di¤er
Osmanl›-M›s›r seçin kad›nla-
r›yla... Asl›nda bunlar, kendi
foto¤raf› ayn› albüm sayfas›
üzerinde Nazl›’n›n bir çift
resmi alt›nda yer alan bir ‹n-
giliz arkadafl, “Bayan Laing”e
verilmifl hediyeydi. Bu yüz-
den bu foto¤raflar›, harem
dairesi kliflesini kabullenme-
ye meyyal di¤er Avrupal›lara
karfl› ortaklafla haz›rlanm›fl
bir flaka fleklinde düflünmek
mümkündür. Herhâlükârda
bu foto¤raf, diyalogtan mono-

lo¤a dönen ve M›s›rl› prensesi Bat› “harem odas›” fantezisinin meta› hâ-
line getiren Bat›l› tavra karfl› olan sab›rs›zl›¤›n göstergesidir. 

Nazl›’n›n biyografisini Osmanl› siyasal tarihiyle iliflkilendiren son foto¤-
raf (Resim 7) farkl› bir ittifaklar dizisini ortaya ç›karmaktad›r. Mulnier’in
Paris foto¤raf stüdyosunda çerçeve panoya ilifltirilen bu kart›n bas›l› im-
zas› göstermektedir ki benim bu makaleyi yazmaya bafllad›¤›m mektup
olan Nazl›’n›n yirmi iki y›l önceki mektubunda aç›klad›¤› gibi o Paris’i
ziyaret etme arzusunu gerçeklefltirmiflti. Bu foto¤rafta Ahmet R›za Bey’le
yan yana modaya uygun ekoseli ceket ve tüy sorguçlu bir flapkayla res-
medilmiflti. Candan iki dostun foto¤raf› olsa da, Osmanl›-M›s›r kad›n›-
n›n o zamanki geleneklerine uymayan bir foto¤raft›. Bu di¤erlerine naza-
ran siyasal ittifak›n› daha do¤rudan ifade eden bir kartt›. Çünkü burada
kendisine efllik eden kifli, Sultan II. Abdülhamid yönetimini elefltiren ve
ona karfl› ç›kan Genç Tükler’in Paris flubesinin lideriydi. Nazl›, babas›n›n
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Resim 7. Ferdinand Mulnier, Ahmed Riza Bey and
Princess Nazl› Han›m, Paris, c. 1896. (Öztuncay, B.

(2005). Hât›ra-› Uhuvvet. Portre foto¤raflar›n cazibesi:
1846-1950. ‹stanbul: Aygaz.)



1860’ta Paris’te Genç Osmanl›lara olan deste¤ini hat›rlatacak flekilde
1896 y›l›nda gene Paris’te bu sefer Genç Türklerin komite toplant›s›na
kat›ld›. Bu toplant›dan sonra, Sultan’a gönderdi¤i sert ifadelerle dolu
mektupla flöhret kazand› (Blind, 1896). Tahminen Ahmet R›za Bey ile
Nazl› Han›m’›n ifl birli¤inin ürünü olan bu foto¤raf tam da bu zaman zar-
f›nda çekilmiflti. Ressam Elisabeth Jerichau-Baumann’a daha önceden he-
diye etti¤i portrenin yan›nda, Nazl› bu kart› kendi el yaz›s› ile imzalam›fl-
t›. Fakat bu sefer ortada, biri Latince di¤eri Osmanl›ca olmak üzere iki
farkl› alfabeyle yaz›lm›fl ve iki farkl› kifliye ait imza vard›. Peki, bu farkl›
seçim ne manaya gelmekteydi? ‹mzan›n çok nadiren kullan›ld›¤› Osman-
l› ‹slam gelene¤inden geldikleri hâlde bu seçimleri önemliydi; çünkü Ed-
hem Eldem’in de iddia etti¤i gibi onlardaki “modernlefltirme arzusu”nu
göstermekteydi (Eldem, 1993: 63-74). Nazl›’n›n önceki foto¤rafik imza-
s›, Avrupal› ressam arkadafl›na hediye etti¤i portreyi kiflisellefltirilmesine
ve onu Latin harfleriyle imzalamas› ise 1. resimde görüldü¤ü gibi, Bat›
kültürel âdetlerine olan yak›nl›¤›na iflaret ediyordu. Son foto¤raf (7. Re-
sim), Osmanl› al›c›s› için tahsis edilmifle benzemektedir. Mamafih imza-
lar her iki figürün de e¤itimli Osmanl› ve Osmanl›-M›s›r elit tabakas›na
mensubiyetlerinin onlara verdi¤i ay›rt edici özelli¤i vurgularken Avrupa
kültürüyle olan aflinal›klar›na da delalet etmektedir. Onlar› farkl› k›lan
bu hususiyet, Bat› pozitivizmiyle antiemperyalizmi birlefltiren Genç
Türklerin temel prensibiyle uyum içindeydi.11

Hepsi birlikte düflünüldü¤ünde hayat›n›n de¤iflik safhalar›nda Nazl›’n›n
siparifl etti¤i bu portreler dizisindeki en göze çarp›c› fley, onlar›n s›n›rla-
r› aflan yarat›c›l›¤›d›r (Transgressive inventiveness). Bu, Said’in vurgulu
bir flekilde tarif etti¤i s›n›rlar› çi¤nemek, limitleri deneyip zorlamak ve
beklentilere muhalif olmak bab›ndaki s›n›r afl›m›d›r. Nazl›’n›n yarat›c›l›-
¤› iki flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Bir taraftan foto¤raf›n görsel kodlar›y-
la zarif tecrübesi bunu aflikâr k›lmaktad›r ki önde geleni Staffordshire al-
büm foto¤raflar›ndaki nefleli edimsel ikili¤inin sayg›de¤er tasviri ve ha-
rem parodisidir. Di¤er taraftan da bu yarat›c›l›k, kendi kültürü ve Avru-
pal› muhataplar›yla iliflkili olarak kültürel de¤ifl tokuflun sembolü olma-
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s› meyan›nda çeflitli yollarla konuflland›rd›¤› portrelerin düzeninde aç›¤a
ç›kmaktad›r. Nazl›’n›n stratejik u¤rafl›s›n›n bu görsel teknolojiyle yap›lan
analizi, s›kl›kla birbirinden ayr› de¤erlendirilen alanlar olan yükselen
M›s›r milliyetçili¤i, Osmanl› siyasal reform hareketleri, Bat› oryantalist
sanat› ve geç on dokuzuncu yüzy›l M›s›r kad›n tarihinin protofeminist
unsurlar›n› bir arada düflünmemizi zorunlu k›lmaktad›r. Nazl›’n›n Avru-
pa portre gelene¤iyle olan iliflkisi karfl› ç›k›fl olmaktan çok Saidçi bir ba-
k›flla kimi zaman di¤erlerine karfl› kimi zamansa di¤erleriyle birlikte ç›-
kan seslerin efl zamanl› birlikteli¤i manas›na gelen bir kontrapuand›r.
Görüldü¤ü gibi Nazl›’n›n muhalif bir durufl benimsemeye tamam›yla yat-
k›n olmas›na ra¤men meflguliyetleriyle olan iliflki tarz›n› karakterize
eden iki unsur diyalo¤a aç›k olmas› ve kontrapuntal tarza ba¤l›l›¤›d›r. 

Bu çal›flman›n ana bölümünde ve farkl› kültürel alanlar aras›nda izle-
mekte oldu¤um olaylar›n tarihî anlat›s›, Elisabeth Jerichau-Baumann’›n
Prenses Nazl›’y› resmetme fantezisinin Osmanl› elit kad›nlar›n›n alterna-
tif imajlar›n› üretmekle u¤raflan Avrupal› artistlere faydal› bir hat›rlatma
oldu¤una iflaret ederken bu küçültücü harem kliflelerinin sürdürüldü¤ü-
nü de göstermektedir. Geç on dokuzuncu yüzy›lda Osmanl› ve oryanta-
list görsel kültürleri aras›ndaki kesiflmelere dair anlay›fl›m›z ve bunun gi-
bi kültürel de¤ifl tokuflun daha ayr›nt›l› ve ifltirakçi modelleri bize, Bat›l›
fantezinin devam eden gücünün ve Said’in ufuk aç›c› metni Oryanta-
lizm’de serdetti¤i önceki eleflrilerinin ak›lda tutulmas› gerekti¤ini hat›r-
latmaktad›r. Ayn› zamanda, Prenses Nazl›’n›n bu hatal› klifleleri gözden
geçirmekteki ›srarl› çabas›, bu elefltirinin sadece yirminci ve yirmi birin-
ci yüzy›llara ait bir fenomen de¤il ayn› zamanda bu tarz kinayelerin mu-
hatab› olmufl baz› kad›nlar› k›flk›rtan eden on dokuzuncu yüzy›l görsel
kültürü içerisinde ortaya ç›km›fl bir fenomen oldu¤unu göstermektedir.
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Oryantalist ressamlar›n önde gelen konular›ndan biri Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u’nun baflkenti ‹stanbul’un görünümleridir. Pitoreski ‹slam mi-
marisi ile do¤al güzelliklerin uyumunda bulan Avrupal› sanatç›lar›n bu
kent görünümleri, bir sanat yap›t› olmalar›n›n yan› s›ra birer belge ola-
rak da çok büyük önem tafl›rlar. Nitekim foto¤raf›n ve Türk ya¤l› boya
resminin ortaya ç›k›fl›na kadar ‹stanbul’u bu resimler ve gravürler saye-
sinde tan›r›z. ‹stanbul’un an›tlar›n›, tiplerini ve törenlerini günlük ya-
flam sahneleri kapsam›nda resimleyen sanatç›lar yap›tlar›nda kentin bu-
gün kaybolmufl olan co¤rafi ve sosyal topo¤rafyas›n› günümüze ulaflt›r-
m›fllard›r. Ancak ‹stanbul manzaralar›n› kente hiç gelmeden, s›rf onun-
la ilgili foto¤raf ve gravürlere bakarak yapan ve öncelikle bir Do¤u at-
mosferi yans›tmay› amaçlayan ressamlar›n yan› s›ra ‹stanbul’a gelmifl
olan ama kentin hofluna giden pitoresk köflelerini bir “kapris” anlay›fl›y-
la ayn› resimde bir araya getiren ressamlar da vard›r. 

‹stanbul Kaprisleri

Prof. Dr. Zeynep ‹nankur
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü
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‹talyanca’da kapris ya da fantezi anlam›na gelen “capriccio” terimi on
sekizinci yüzy›ldan bu yana gerçek ve hayalî yap›lar›n pitoresk bir or-
tam içinde bir arada yer ald›¤› mimari fantezileri tan›mlamak için kul-
lan›lm›flt›r. “Capriccio” on sekizinci yüzy›lda çok sevilen bir resim türü
olmufl, görgü ve bilgilerini artt›rmak için Büyük Avrupa turuna ç›kan
soylu ve varl›kl› turistlerin ülkelerine dönerken en çok sat›n ald›klar›
gezi an›lar›ndan biri hâline gelmifltir. On dokuzuncu yüzy›l›n oryanta-
list ressamlar› da bu türü benimsemifller, resimlerinde bazen gerçek ya-
p›lar›n yan›nda hayalî olanlara yer vermifller bazen de gerçek yap›lar› ve
nesneleri farkl› ortamlara tafl›m›fl ve keyfî flekilde birlefltirmifllerdir. Or-
yantalist sanatç›lar›n böyle bir tercih yapmalar›ndaki en büyük neden
mümkün oldu¤u kadar egzotik ve de¤iflik ögeyi bir arada göstererek Av-
rupal› müflterilerinin zihnindeki Do¤u imgesine cevap verebilmektir.

Frans›z ressam Jean-Léon Gérôme 1870 tarihli “Köflk’te Harem” ile
1883 tarihli “Sultan ve ‹ki Muhaf›z›” adl› tablolar›nda Topkap› Sara-
y›’ndaki ‹ftariye Kasr›’n› betimlemifltir. Sultan ‹brahim taraf›ndan yap›-
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Resim 1. Jean-Léon Gérôme, Sultan ve ‹ki Muhaf›z›
tuval üzerine ya¤l›boya, 1883, 81x121cm., kay›p.



lan “‹ftariye Kasr›” saray›n harem bölümünde Ba¤dat Köflkü ile Sünnet
Odas› aras›nda yer alan teras›n Haliç’e bakan k›sm›ndaki d›flar› taflk›n
bir bahçe köflkü ya da taht›d›r. Sultan, ‹stanbul’da tek örnek olan bu
bahçe köflkünde “ramazan” aylar›nda orucunu açt›¤› için buraya “iftari-
ye” ad› verilmifl olmal›d›r. Yaz aylar›na rastlayan bayram törenlerinde de
sultan›n enderunlular›n bayram tebriklerini burada kabul etti¤i kaynak-
lardan anlafl›l›r. Konsollar üzerine kurulmufl ve hava koflullar›na daya-
n›kl› olmas› için madenden yap›lm›fl bu köflk Gérôme’un “Sultan ve ‹ki
Muhaf›z›” (Resim 1) adl› tablosunda gerçeklere sad›k biçimde betimlen-
mifltir. Gérôme’un bu tabloyu yapt›¤› y›llarda saray halk› Dolmabah-
çe’ye tafl›nm›fl, Topkap› Saray› art›k yafll› harem a¤alar›n›n ve saray ka-
d›nlar›n›n yaflad›¤› bir yer olmufltur. Ama bu saray halâ Bat›l›lar›n ha-
yallerinde yaflatt›klar› saray ve harem kavram›n›n bir simgesi oldu¤un-
dan Gérôme harem resimleri için Topkap›’y› kullanm›flt›r. Her ne kadar
terk edilmifl olsa da Gérôme’un o tarihlerde Topkap› Saray›’n›n haremi-
ni görmesine olanak yoktur. Buna karfl›l›k yak›n dostlar› Osmanl› sara-
y›n›n foto¤rafç›lar› Abdullah Biraderler’in muhtemelen de Kevork’un

‹stanbul Kaprisleri

289

Resim 2. Jean-Léon Gérôme, Köflk’de Harem
tuval üzerine ya¤l›boya, 1870, 76,2x11,7cm.,özel koleksiyon. 



Gérôme’a yazd›¤› 14 Kas›m 1877 tarihli mektuptan onun için ‹stan-
bul’da foto¤raf çekti¤ini ö¤reniyoruz (Ackermann, 1986: 108, 339). Do-
lay›s›yla “Sultan’›n Muhaf›zlar›”ndaki ‹ftariye Köflkü de Abdullah Bira-
derler’in çekti¤i bir foto¤raftan yap›lm›fl olmal›d›r.

Gérôme 1870’li y›llarda yapm›fl oldu¤u “Köflk’te Harem”de (Resim 2)
ayn› ortam› bir kapris havas›nda verir. ‹ftariye Kasr› genel hatlar›yla ilk
bak›flta tan›nsa da tombaklanm›fl bak›rdan yap›lm›fl çat›s› ve çat›y› tafl›-
yan ayaklar›n say›s›, alemin boyutu ve parmakl›klar gerçe¤inden farkl›-
d›r. Asl›nda saray bahçeleri üstünde yer alan yap› deniz k›y›s›na tafl›n-
m›fl, k›y› boyunca uzanan ve Rumeli Hisar›’n› an›msatan sur duvarlar›-
n›n arkas›na da gerek mimarisi gerekse topografyas›yla ‹stanbul’dan çok
farkl› bir kent görünümü yerlefltirilmifltir. Padiflah›n Haliç’i seyretti¤i bu
kas›r, resimde renk renk feraceli harem kad›nlar›n›n ve çocuklar›n›n ha-
rem a¤alar›n›n eflli¤inde denizi seyretti¤i bir yere dönüflürken ön plan-
daki ürkütücü muhaf›z figürü sanki izleyiciyinin bu mahrem alana yak-
laflmas›n› önlemektedir. Zincir enselikli Hint Pers mi¤feri, belindeki si-
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Resim 3. Rudolf Ernst, Sultan Selim Türbesi, tuval üzerine ya¤l›boya, özel koleksiyon.



lahl›¤›, elindeki ucu topuzlu m›zra¤›yla bu figür Avusturyal› oryantalist
Ludwig Deutsch’un resimlerinde de s›k rastlanan saray muhaf›zlar›n›
hat›rlat›r. A. E Duranton’un Gérôme’un Paris’teki atölyesini yans›tan
tablosunda da görülece¤i gibi gerek Deutsch gerek Gérôme Do¤u gezi-
lerinden Paris’teki atölyelerine getirdikleri k›l›ç, mi¤fer gibi bu tür pek
çok aksesuar› resimlerinde kullanm›fllar ve böylece resimlerine daha
otantik bir hava kazand›rm›fllard›r. 

Paris’teki evini Osmanl› tarz›nda döfleyen ve Do¤u gezilerinden toplad›-
¤› objeleri resimlerinde s›k s›k kullanan bir di¤er sanatç› Rudolf
Ernst’dir. Viyana do¤umlu sanatç› 1876 y›l›nda Paris’e yerleflmifl, 1880’li
y›llar›n sonunda ‹stanbul’a gelerek burada bir süre kalm›flt›r. Gérôme’un
foto¤rafik realizminden çok etkilenmifl olan Ernst resimlerinde özellikle
‹slam dininin vurguland›¤› cami ve ibadet sahnelerine a¤›rl›k vermifltir.
Ernst ‹stanbul’da foto¤raf çekmesine izin verilmeyince amatör bir foto¤-
rafç› olmas›na ra¤men acele taslaklar yapm›flt›r ama daha sonra ‹slam sa-
nat› ve mimarisi konusunda yay›mlanm›fl olan foto¤raflardan yararlan-
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Resim 4. Rudolf Ernst, Sultan Selim Türbesi, Konstantinopolis
tuval üzerine ya¤l›boya, 72,4x92,1cm.,özel koleksiyon.



m›flt›r (Thornton, 1985:
230). Onun en büyük
özelli¤i ‹stanbul’a iliflkin
manzaralar›, yap›lar›, tiple-
ri, kumafllar›, çinileri, ak-
sesuarlar› keyfî bir flekilde
birlefltirmesidir. Walter
Denny “Ottoman Turkish
Art and European Orienta-
list Painting” bafll›kl› ma-
kalesinde, ‹slam sanat›n›
betimleyen pek çok oryan-
talist resmin yerinde yap›-
lan taslaklardan, sanatç›-
n›n kendi foto¤raflar›ndan
ya da ticari foto¤rafç›lar-
dan derlenen pastifller ol-
du¤unu söylerken bunla-
r›n belgesel de¤erlerinin
genellikle s›n›rl› oldu¤una
dikkati çeker (Denny,
1993: 119, 221). 

Ernst kapris türü resimle-
rinden ikisinde Mimar Sinan’›n Ayasofya haziresinde yer alan 1576 ta-
rihli II. Sultan Selim Türbesi’ni (Resim 3 ve 4) betimlemifltir. Sanatç› her
iki resimde de türbeyi deniz k›y›s›na tafl›m›flt›r. Birinci resimde arka
planda oldukça ç›plak bir sahil fleridi uzanmakta ve bir cami yer almak-
tad›r. 1891 Paris Salonu’nda sergilenen “Sultan Selim Türbesi, Konstan-
tinopolis” adl› ikinci resimde ise k›y›da bir yelkenli ve arkada payanda-
lar›yla Ayasofya’ya benzeyen bir yap› görülür. Ernst her iki resimde de
dinî bir mimariyi bir yaflant› sahnesi kapsam›nda vermifl ve türbenin
önüne dört grup figür yerlefltirmifltir. Karpuzcu, eflek arabas›, iki küçük
çocuk, türbeden ç›karken ayakkab›lar›n› giyen bir adam, türbe merdi-
venlerinde oturan sat›c›lar ve müflteri iki resimde de adeta birbirinin
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Resim 5. Rudolf Ernst, Câminin D›fl›nda, tuval üzerine
ya¤l›boya,100x78,5cm., özel koleksiyon.



eflidirler. Ancak sat›c›lar›n mallar›n› sergiledikleri seccadenin yönü ile
motifleri ve sat›fla sunduklar› eflyalar farkl›d›r. Sa¤ köfledeki arzuhâlci
iki resimde birbirine çok benzer ama arzuhâlcinin mektubunu okudu-
¤u kad›n birinci resimde oturmakta, di¤erinde ayakta durmaktad›r. El-
bise renkleri iki resimde baz› farkl›l›klar gösterir. Sultan Selim Türbesi
mimari aç›dan oldukça gerçekçi bir biçimde yans›t›lm›fl ama çini pano-
larda baz› renk ve motif de¤iflikliklikleri yap›lm›flt›r. Ernst türbeyi çok
daha yak›n plandan verdi¤i “Caminin D›fl›nda” (Resim 5) adl› resimde
ise türbeden ç›kan adam, arzuhâlci ve sat›c› gruplar›n› tekrarlam›fl ama
tiplerini de¤ifltirmifl, figür say›s›n› dokuzdan dörde indirmifltir.

Rudolf Ernst’in s›kl›kla kulland›¤› bir di¤er yap› yine Mimar Sinan tara-
f›ndan 1560 dolaylar›nda infla edilen Rüstem Pafla Cami’dir. Ernst’in
“Pafla” (Resim 6) ad›n› tafl›yan ilk resminde yafll› bir bey ile hizmetkâr-
lar›n› caminin on alt›nc› yüzy›l›n en güzel çini örnekleriyle kapl› son ce-
maat yerinde göstermifltir. Sanatç› Rüstem Pafla’n›n içini (Resim 7) gös-
terdi¤i bir baflka resimde yafll› bir hocay› Kuran okurken iki erkek figü-
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Resim 6. Rudolf Ernst, Pafla, tuval üzerine ya¤l›boya, 73,5x92cm., özel koleksiyon.



rünü de mihrab›n önünde namaz k›larken betimler. Mihrap genel hat-
lar› ve çini panolar›n kompozisyon flemas›yla Rüstem Pafla’n›n mihrab›-
n› yans›t›r ancak hocan›n önünde oturdu¤u sedef kakmal› ahflap kürsü
ile çini kapl› köfleli ayak 1661 tarihli Yeni Cami’dendir. Ernst, “Yafll›
Adam ve Ö¤rencisi” (Resim 8) adl› tablosunda ise ahflap sedef kakmal›
kürsüyü gerçek mekân›na yani Yeni Cami’ye tafl›m›fl ama arkadaki aya-
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Resim 7. Rudolf Ernst, Cami ‹çi, Rüstem Pafla, Konstantinopolis,
tuval üzerine ya¤l›boya, 92,5x71,5 cm. özel koleksiyon.



¤›n çini kaplamalar›nda Rüstem Pafla’n›n çinilerini kullanm›flt›r. Farkl›
bir kapris türünü Belçikal› Jacob Jacobs’un 1842 tarihli “‹stanbul Görü-
nümü” (Resim 9) adl› tablosunda görürüz. Jacobs ‹stanbul’a gelen res-
samlar›n en çok betimledikleri Tophane ‹skelesi çevresindeki yap›lar›
vermifl ama ortam› de¤ifltirmifltir. Denizin üstü piyadeler, pazar kay›k-
lar› ve yelkenli teknelerle doludur. K›y›daki çeflme baz› yönlerden Top-
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Resim 8. Rudolf Ernst, Yafll› Adam ve Ö¤rencisi
tuval üzerine ya¤l›boya, 59,7x48,3cm., özel koleksiyon.



hane Çeflmesi’ni an›msatsa da daha çok on sekizinci yüzy›l sebillerinden
bir derleme gibidir. Çeflmenin solundaki Nusretiye Camisi ile K›l›ç Ali
Pafla Camisi aras›ndaki mesafe azalt›lm›fl, Süleymaniye Camisi gerçekte
oldu¤undan daha yükse¤e, Galata Kulesi ve Yeni Cami de çok daha ya-
k›na al›nm›flt›r. Köflklü saltanat kay›¤›ndan yeni inmifl kürk kaftanl› pa-
diflah› selamlayan, önünde secde eden kad›nl› erkekli kalabal›¤›n önün-
de bir efsun askeri durmaktad›r. Çeflmenin önündeki merdivenlere ara-
lar›nda bir de zenci harem a¤as›n›n bulundu¤u kad›nlar s›ralanm›flt›r.
Jacobs resmine daha egzotik ve daha renkli bir hava vermek için bir
yandan çevredeki belli bafll› an›tlar› birbirlerine yaklaflt›rarak ayn› kom-
pozisyon içinde toplam›flt›r öte yandan kalabal›¤›n içine efsun askeri,
zenci harem a¤as›, deveci, Rum k›z› gibi de¤iflik tipleri katm›flt›r.

‹stanbul kaprislerinin en önde gelen temsilcisi 1855’te ‹stanbul’a gelen
ve dört y›l kalan Frans›z ressam Germain Fabius Brest’tir. Onun resim-
lerinin ço¤u ilk bak›flta gerçek bir ‹stanbul görünümü etkisi b›rakan
ama dikkatle incelendi¤inde o görünüme hâkim olan cami, çeflme gibi
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Resim 9. Jacob Jacobs, ‹stanbul Görünümü
tuval üzerine ya¤l›boya., 170x250cm., Koç Holding Koleksiyonu, ‹stanbul.



tarihî an›tlar›n farkl› yap›lardan derlenerek oluflturuldu¤u örneklerdir:
‹stanbul halk›n›n yaflant›s›n› kentin pitoresk köflelerinden seçti¤i kesit-
lerle vermeyi seven Fabius Brest için insanlar›n bir araya geldikleri çefl-
me bafllar› onun resmine uygun bir dekor oluflturuyordu. Sanatç› “Üs-
küdar’dan Manzara” (Resim 10) adl› tablosunda Bo¤az k›y›s›ndaki bir
çeflmeyi betimlemifltir. Çeflme yer yer Üsküdar’daki III. Ahmed Meydan
Çeflmesi’ni hat›rlatsa da Brest’in di¤er yap›tlar›nda oldu¤u gibi do¤ru-
dan gerçe¤i yans›tmay›p bir kapris niteli¤indedir. Sanatç› “Divanyo-
lu’nda Al›flverifl” (Resim 11) adl› tablosunda ise daha farkl› bir yol izle-
mifltir. O bu resimde 1593 tarihinde Davud A¤a taraf›ndan yap›lm›fl Ko-
ca Sinan Pafla Külliyesi’ni resmetmifltir. Demir parmakl›kl› mermer bir
duvar ile çevrili külliyede bir medrese, sebil ve türbe bulunur. Bunlar›n
içinde en ilginci renkli tafltan infla edilmifl olan on alt› köfleli türbe bina-
s›d›r. Brest burada gerek türbedeki ve gerekse önündeki sebilin pence-
re çevresindeki k›rm›z› beyaz tafl iflçili¤ini göstermemeyi ye¤lemifl ve
böylece sokaktan geçen ya da al›flverifl eden halk›n rengini ve canl›l›¤›-
n› iyice öne ç›karm›flt›r. 
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Resim 10. Fabius Brest, Üsküdar’dan Manzara
tuval üzerine ya¤l›boya., 52x75cm, özel koleksiyon, ‹stanbul.



Sonuç olarak kapris ad› alt›nda tan›mlad›¤›m bu resimlerdeki ögeler “ta-
rihsel ve ortamsal aç›dan her zaman do¤ru olmayan bir genel tema”
(Denny, 1993: 221) içinde keyfî bir flekilde bir araya getirilmifl olmakla
birlikte her ögenin kendi içindeki gerçekli¤i yap›t›n bütününe de bir
“gerçeklik etkisi” (Nochlin, 1991’den aktaran Barthes, 1982: 81-90) ve
inand›r›c›l›k kazand›r›r. Bu resimler Avrupa’ya Avrupa’n›n görmek iste-
di¤i egzotik ‹stanbul kentini sunar. ‹lginçtir ki gerçeklerin d›fl›na ç›k›p
yine de gerçek etkisi b›rakan bu ‹stanbul resimlerine talep, gerçeklere
aynen sad›k kalanlardan daha fazla olmufltur.
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Resim 11. Fabius Brest, Divanyolunda Al›flverifl, 1855-59
tuval üzerine ya¤l›boya, 49x34cm., Topkap› Saray› Müzesi, ‹stanbul.



On dokuzuncu yüzy›lda sanayileflmenin olumsuz etkilerinden kaçan ve
Bat›’n›n de¤erlerini sorgulamaya bafllayan Avrupal› sanatç›lar taraf›ndan
Do¤u, do¤al ve saf olana karfl› var olan özlemlerini, egzotizm merakla-
r›n› giderebilecekleri bir yer olarak görülmüfl ve yüceltilmifltir. Bu yüz-
y›lda Orta Do¤u co¤rafyas›ndaki yayg›n konumu ve zengin kültürüyle
Osmanl› ‹mparatorlu¤u edebiyattan resme kadar sanat›n çeflitli dalar›n-
da Bat›l› sanatç›lar›n ilgi oda¤› hâline gelmifltir. 

Bu dönemde çok say›da Bat›l› sanatç› Do¤u’ya gezi yapma imkân›na ka-
vuflmufllar ve yapt›klar› gezilerde bölgede egemen olan ‹slam kültürüy-
le ve onun maddi sanat verileriyle karfl›laflm›fllard›r. Gezgin yazar ve sa-
natç›lar›n an›lar›nda ziyaret edilen ülkelerin coflkulu bir hayranl›kla be-
timlendi¤i ancak örf ve adetlerin yad›rgand›¤› ve elefltirildi¤i görülmek-
tedir. Bu bak›fl aç›s› resim sanat›na da yans›m›flt›r. On dokuzuncu yüz-
y›l›n gezgin ressamlar› hayallerini, coflkular›n›, flaflk›nl›klar›n› ve eleflti-
rilerini resimlerine aktarm›fllard›r (Resim 1).
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On dokuzuncu yüzy›l Avrupa’s›nda Do¤u
üzerine kurulmufl kollektif bir hayal dün-
yas›ndan bahsedilebilir. Sanatç›lar ve gez-
ginler bir Do¤u ülkesinde bulunman›n ay-
r›cal›¤›n›n kan›t› olarak ço¤u kez yerel k›-
yafetler giyerek resimlerini yapt›rm›fllar,
foto¤raflar›n› çektirmifller, yeni bir kimli¤e
bürünerek hayal ettikleri Do¤u’nun bir
parças› olmak istemifllerdir.1

Pierre Loti “Aziyade” adl› roman›nda “
...bak›r zarfl› mini mini fincanlarda Türk
kahvesi içmek; güneflin alt›nda oturmak ve
bir nargile duman› içinde yavaflca kendin-

den geçmek; dervifllerle veya geçenlerle konuflmak; bu hareket ve ›fl›k do-
lu levhan›n flahsen bir parças› olmak, hür, tasas›z ve meçhul olmak” der-
ken bu duygular› dile getirmektedir (Resim 2). 
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1 Bahattin Öztuncay’›n Dersaadet’in Foto¤rafc›lar› 1 adl› kitab›nda Emile-Jean Horace Vernet’nin,
s. 68; ‹ngliz ressamlar William Holman Hunt ve Michael Halliday’in, s. 60; Amerikal› ressam
Miner Kilbourne Kellogg’un, s. 63; Frans›z ressam ve foto¤rafç› Charles Negre’nin, s. 57’de Do-

Resim1. ‹van Aivazovsky, Haliç Gö-
rünümü ,Sanatç›  Desen Çizer-

ken,1880 özel koleksiyon

Resim 2. Lucien Lévy-Dhurmer ,Pierre Loti Portresi,1896, Bayonne , Musée Basque 



Oryantalist resimler bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda bir k›s›m Bat›l› sa-
natç›n›n kendi toplumsal ölçütleriyle Do¤u toplumunun yaflant›s›n› de-
¤erlendiren yap›tlar ürettikleri görülmektedir. Ço¤u kez peflin hüküm-
lere, var say›lan olgulara ve hayal edilenlere dayanan bu tür resimlerde
Bat›l› sanatç›n›n Do¤u’yu kendine göre tan›mlamas› ve Do¤u toplumu
üzerine bir yarg› getirmesi söz konusudur. Bu sanatç›lar Hristiyan Av-
rupa toplumunda al›fl›k olmad›klar›, dolay›s›yla onlara farkl› ve flafl›rt›-
c› gelen sahneler betimlemeye çal›flm›fllard›r. Yap›tlar›n›n ilginç ve çeki-
ci olan yan› da budur. Resimlerde erkek ve kad›n dünyalar› birbirinden
ayr›d›r, erkekler çal›flma ortamlar›nda bile olsalar Bat›’dakinden çok ya-
vafl bir yaflam temposu içinde gösterilirler.

Tablolarda yer alan Do¤ulu kad›n›n baflrolde oldu¤u hamam, harem
(Resim 3), esir pazar› sahneleri ile vahflet görüntülerine (Resim 4) yer
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Resim 3. François-Gabriel Lépaulle, Pafla ve Haremi , özel koleksiyon 



veren, baz› infaz ve savafl tasvir-
leri -t›pk› günümüzde izledi¤i-
miz fliddet ve erotizm içeren
filmlerde oldu¤u gibi- abart›l›
ve al›c›n›n talebine dayal› ör-
neklerdir. Edward Said’in dü-
flüncesine ve bu düflünceden
hareketle oryantalizmi tan›mla-
yan pek çok sanat tarihçisinin
görüflüne göre- üzerinde ide-
olojik yorumlara gidilebilecek
gerçek “oryantalist” niteli¤ini
hak eden yap›tlar bunlard›r.

Oryantalist yap›tlar yaln›zca
ideolojik çarp›tmalar içermez.
Ço¤u zaman do¤ru bilgiler de
içerebilirler. Do¤u ülkelerini zi-
yaret eden, bir süre bu co¤raf-
yada yaflayan ve bu ülkeleri ta-
n›yan sanatç›lar›n büyük bir
bölümü manzara resimleri yap-
m›fllar, o yörelere ait yaflant›
sahneleri betimlenmifllerdir. Bu
örneklerde bafll›ca iki özellik

vurgulan›r. Birincisi resmin yap›ld›¤› yerin do¤al güzelli¤i, iklimi, egzo-
tik bitkileri ve etnik zenginli¤idir. ‹kincisi ise kentlerin yap›s› ya da an-
tik eserlerin ve ‹slam eserlerinin tan›t›lmas›d›r (Resim 5), (Resim 6).

Bu yap›tlar bilgi tafl›yan örneklerdir ve Bat›’ya ‹slam dünyas›n› ve sana-
t›n› tan›tmada önemli rol oynam›fllard›r. Dolay›s›yla oryantalist resimle-
rin bir k›sm› için Do¤u kültürlerinin ve yaflamlar›n›n Bat›’n›nkinden ra-
dikal olarak farkl› ve Bat› normlar›na göre uygar olmayan›, ama ayn› za-
manda gizemli olan› yans›tmaya çal›flt›¤› söylenebilse de di¤er türü olan
manzara örnekleri için böyle bir de¤erlendirme yap›lamamaktad›r.
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Resim 4. Henri Regnault, Yarg›s›z ‹nfaz,1870,Paris,
Musée d’Orsay 



Avrupa’da on sekizinci yüzy›lda bir moda olarak görülen, on dokuzun-
cu yüzy›lda ise daha çok siyasal amaçlara ba¤l› olarak geliflen Do¤u ilgi-
si sanatç›lara yap›tlar›n› satma konusunda yeni olanaklar sa¤lam›flt›r.
Yaln›zca birinci s›n›f sanatç›lar de¤il ama ikinci s›n›f küçük ustalar, tafl-
ra okullar›ndan yetiflme sanatç›lar oluflan bu pazarda sanatlar›n› icra
ederek geçinme ve ayn› zamanda yeni ülkeler görme f›rsat›n› bulmufl-
lard›r. Ancak oryantalist sanatç›n›n do¤rudan egemen ahlak ve siyaset
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Resim 5. Félix Ziem,‹stanbul Görünümü,1866,Ajaccio,Musée Fesch

Resim 6. Auguste Mayer,Haliç K›y›s›nda Kahve,1856, özel koleksiyon



angajmanlar› olan biri gibi görülmesi tek
yanl› bir niteleme olacakt›r. Sanatç›lar›n
bu konulara yönelmeleri daha çok ald›k-
lar› siparifller, ödüller ve sat›fl olanaklar›-
na ba¤l› görünmektedir (Resim 7).

Bat›l› sanatç›lar›n ideolojik nedenlerle ya
da iyi kazanç getirece¤ini düflündükle-
rinden egzotik ve “gizemli” Do¤u’yu ya-
p›tlar›nda bafll›ca tema seçtikleri bu dö-
nemde Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun re-
formlar yaparak Avrupa’ya yönelmifl ol-
mas› ilginç bir rastlant›d›r. ‹mparatorlu-
¤un Bat›l›laflmaya bafllayan yüzü sanat-
ç›lar ve gezginler aras›nda büyük düfl k›-
r›kl›¤› yaratm›flt›r. Miss Pardou II. Mah-
mut’un k›yafette yapt›¤› de¤ifliklikleri

elefltirerek göz kamaflt›r›c› muslin ve kaflmir sar›¤›n yerini neredeyse tü-
müyle alm›fl olan çirkin ve anlams›z fesi her bakt›¤› yerde görmekten
duydu¤u üzüntüyü belirtir ve zarafetten yoksun Avrupa giysisinin kötü
bir karikatürünün benimsenmifl olmas›n› k›nar (Pardoe, 1999: 4).

1874’te Edmondo de Amicis dehflet içinde gelecekteki ‹stanbul’un fiar-
k›n Londra’s› olaca¤›ndan bahseder (Amicis, 1993: 115). Farkl› politi-
kalara sahip, birbirlerine farkl› aç›lardan bakan ama al›flverifl içinde bu-
lunan bu iki kesimin birlikte yaflad›klar› mekânlardan biri ‹stanbul ol-
mufltur. ‹stanbul, Avrupal› sanatç› aç›s›ndan tarihsel iliflkiler sürecinde
sultan, halife, saray, harem, cariye ve zalim yeniçeriler üzerine bir dizi
spekülasyon oluflturulmufl bir imparatorlu¤un merkezidir. Kent yaln›z-
ca bu yönüyle de¤il ama do¤al güzellikleri ve mimari an›tlar›yla da on
dokuzuncu yüzy›l oryantalist ressam› için düflsel bir dekor sa¤lamakta-
d›r. Dolay›s›yla sanatç› yap›t›n› bu veriler üzerine kuracakt›r. Bat›l› sa-
nat eseri al›c›s›n›n da ondan bekledi¤i budur. 

Ancak ayn› y›llarda politika ve ekonomi yan›nda sanat aç›s›ndan da Ba-
t›l› etkilere aç›lan Osmanl› ‹mparatorlu¤undaki beklentiler farkl›d›r. Av-
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Resim 7. 1878 Paris Sergisi’nde Do¤u re-
simleriyle büyük madalya alan 

Alberto Pasini.



rupal› sanatç›lar›n bir k›sm› bu ül-
keye kendi olanaklar›yla oryanta-
list yap›tlar gerçeklefltirmek ama-
c›yla gelirken bir k›sm› da saray ta-
raf›ndan ça¤r›lm›fl ve görevlendi-
rilmifllerdir. Ayn› Avrupal› yöneti-
ciler ve devlet adamlar› gibi kendi
suretlerini ebedi k›lmak isteyen
Osmanl› sultan› ve Tanzimat pafla-
lar› bu sanatç›lara siparifller ver-
mifllerdir (Resim 8) (Resim 9).

Frans›z Pierre Désiré Guillemet,
Polonyal› Stanislaw Chlebowski,
‹talyan Louis Acquarone ve Faus-
to Zonaro gibi sanatç›lara saray
ressam› ünvan› verilmifltir. Ayr›ca
Alberto Pasini, ‹van Konstantino-
viç Aivazovsky, Rudolf Ernst gibi
ressamlar saraydan ve Osmanl›
bürokratlar›ndan siparifl alm›fllar-
d›r. Bu sanatç›lar siparifller d›fl›n-
da Osmanl› yaflant›s›yla ilgili ola-
rak gerçeklefltirdikleri, Paris ve
Londra Salonlar›’nda sergiledikle-
ri tablolarla oryantalist ressamlar
olarak ün kazanm›fllard›r.

Saray›n ‹stanbul’a gelen Bat›l› res-
samlara verdi¤i siparifllerin önem-
li bir bölümü orduda ve k›yafetler-
de yap›lan yenilikleri gösteren tö-
ren sahneleridir. II. Mahmut’un
k›yafet alan›nda gerçeklefltirdi¤i
reformlar sonras›nda bu törenle-
rin geçmifle oranla çok daha sade-
leflti¤i gözlemlenir. Sultan›n ve di-
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Resim 8. Rudolf Ernst, Manuk Azaryan,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u Büyükelçisi,

1890 özel koleksiyon

Resim 9. Rudolf Ernst, Agop Kazasyan,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u Maliye Naz›r›,

1891 özel koleksiyon 



¤er resmî görevlilerin fes ve üniforma giydikleri ancak selaml›k alayla-
r›n› ya da geçit törenlerini izlemeye gelen kad›n ve erkeklerin gelenek-
sel giysiler içinde olduklar› resimlerde s›kça görülmektedir. Osmanl›
sultan›n›, otantik giysileriyle kent halk›n›, cami ve çeflmeleriyle Do¤u
mimarisini gösteren bu resimler bir yandan oryantalist özellikler tafl›r-
ken di¤er yandan da de¤iflim içindeki bir toplumun ilk resimsel belge-
lerini sunarlar. Ayr›ca bu örnekler Bat›l›laflma hareketinin ilk d›fla vuru-
mu olan k›yafetin de¤iflmesi konusunda ve yeni tarz k›yafetleri devlet
erkân›n›n ve ordu mensuplar›n›n tafl›mas› hakk›nda da aç›k fikir verir-
ler (Resim 10), (Resim 11).
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Resim 10. Pavlo Verona, Abdülmecid’in Maiyeti ile Eyüp’ten K›l›ç Alay› Dönüflü
‹stanbul, Topkap› Saray› Müzesi 

Resim 11. François Dubois, Selaml›k Alay›, ‹stanbul, MSÜGSÜ, Resim ve Heykel Müzesi 



Yeni bafltan Bat›l› modellere göre ve modern e¤itim sistemine ba¤l› ola-
rak düzenlenen Osmanl› ordusu da bir resim konusudur. François Du-
bois Dolmabahçe Saray› resim koleksiyonunda bulunan tablosunda
Asakir-i Mansure-i Muhammediye’yi At Meydan›’nda geçit töreninde
betimlemifltir. Resim öncelikle yeni ordunun düzenini göstermeye ve
tan›tmaya yönelik tasarlanm›flt›r.2 At Meydan›’nda Dikilitafl’›n, Sulta-
nahmet Cami’nin ve kompozisyonun sa¤›nda yer alan, töreni seyreden
halk›n varl›¤›na ra¤men resim oryantalist olmaktan çok belgesel bir
özellik kazanm›flt›r (Resim 12).

On dokuzuncu yüzy›lda askerî ve dinî törenler ressam aç›s›ndan Do-
¤u’dan bir sahneyi yans›tt›¤› için ilginçtir. Siparifli veren saray aç›s›ndan
ise yeniliklerin belgelendi¤i bir resim konusudur. Osmanl›n›n Avrupal›
ressamdan beklentisi gerçe¤i yans›tmas›, onu kal›c› k›lmas›d›r. Burada
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Resim 12. François Dubois, Asâki-i Mansûre-i Muhammediye’nin Geçit Töreni, ‹stanbul 
Dolmabahçe Saray› Müzesi

2 Yeniçeri Oca¤›’n›n II. Mahmud taraf›ndan 1826 y›l›nda kald›r›lmas› üzerine onun yerine kuru-
lan yeni askerî düzene, Hz. Peygamber’in ismine izafeten Asakir-i Mansure-i Muhammediye ad›
verilmifltir. K›sa sürede büyüyüp geliflen mansure askerleri için Üsküdar ve Levent’teki k›fllala-
ra yenileri ilave edilmifl, Davutpafla’da yeni bir k›flla yapt›r›lm›fl, Selimiye ve Rami k›fllalar› onar-
t›lm›fl, 1828’den itibaren askere fes giydirilmeye bafllanm›fl ve k›l›k k›yafetlerinde birlik sa¤lan-
m›flt›r. D›flar›dan getirtilen uzmanlarca e¤itilen Asakir-i Mansure-i Muhammediye yaln›z savafl
zaman›ndaki de¤il ama kentin iç güvenli¤inin sa¤lanmas› ve geçici olarak yang›n söndürme gi-
bi bar›fl zaman›ndaki görevleri de üstlenmifltir. Tören ordunun belli bir düzen içinde geçebile-
ce¤i kentin en merkezî yerinde kentteki bu boyutta tek meydan olan At Meydan›’nda panora-
mik bir bak›fl aç›s›yla ele al›nm›flt›r (Germaner & ‹nankur, 2002: 145).



Do¤u’ya dair kal›plaflm›fl düflünceleri olan Bat›l› ressamla ondan gerçek-
çi beklentileri bulunan Osmanl› iflvereni aras›nda bir ikilem mevcuttur. 

Yirminci yüzy›l›n bafllar›na gelindi¤inde oryantalist ögelerin giderek
azald›¤›, resimlerde ‹stanbul’un art›k Do¤ulu kimli¤ini yavafl yavafl
kaybetmeye bafllad›¤› hissedilir. Vurgulanmak istenen oryantalizmden
çok imparatorlu¤un Bat›l›laflan yaflant›s›d›r. Fausto Zonaro’nun, Ertu¤-
rul Suvari Alay›’n›n Galata Köprüsü’nden geçiflini konu alan ve Dolma-
bahçe Saray› koleksiyonunda bulunan tablosunda, Sultan Abdülha-
mid’in hassa alay› tören düzeninde Galata Köprüsü’nden geçerken gös-
terilir (Resim 13).

De¤iflimin ve Bat›l›laflman›n göstergesi olan bu resimler bir bak›ma or-
yantalizm pitoreskinin son buldu¤unu da haber vermektelerdir. Bu ör-
nekler art›k Do¤u’nun gizemli egzotizmini tuvallerine yans›tmay› arzu-
layan ressamlar›n seçimi de¤il ama Bat›l›laflma çabalar›n›n baflar›l› so-
nuçlar›n› göstererek bu hareketi meflru k›lmak isteyen Osmanl› yöneti-
cilerinin sipariflidir.

Oryantalizm yaln›zca Bat›’n›n Do¤u’ya ön yarg›l› bak›fl›n› de¤il bu ön
yarg›n›n de¤iflme sürecini de içermektedir. Bat›l› sanatç›n›n düflsel bek-
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Resim 13. Fausto Zonaro, Ertu¤rul Suvari Alay›’n›n Galata Köprüsünden Geçifli
1901, ‹stanbul,  Dolmabahçe Saray› Müzesi



lentilerle yüklü olarak geldi¤i bu topraklarda farkl› bir inanç ve yaflam
biçimi ile tan›flmas›, ayn› zamanda imparatorlu¤un kültürel dönüflüm
sürecine rastlamas›, baz› düflünce kal›plar›n›n k›r›lmas›na, bak›fl aç›lar›-
n›n de¤iflmesine, resimsel deneyimlerin zenginleflmesine yol açm›flt›r. 

On dokuzuncu yüzy›l boyunca yaflanan tüm bu karfl›laflmalar ve iliflki-
ler yuma¤› Do¤u ve Bat› kültürleri aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflimin ör-
neklerinden ve Bat› modernizmine varan yollardan biri olarak de¤erlen-
dirilebilir.
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