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“ORYANTAL ZM”
ZM” ÜZER NE
B R ‘G R /’ DE
DENEMES

Hilmi YAVUZ*

AN INTRODUCTORY ESSAY TO ORIENTALISM
Orientalism is a science from one point of view, is an ideology for another.
It is possible to say that orientalism is comprehended as an ideology in Turkey.
Westernization an modernization stay behind this mental comprehension.
As a civilization project, Westernization was not being a European but it was a project insisting to be like a European. If We ask the question of Shakespeare’s famous
character changing like, the main problem was to be or like to be.
To be a European means to take possession of a civilization for oneself
wholly. To be like a European means to take possession of only one part of that
civilization for oneself. To take possession of being a European wholly means to be
aware of civilization is constructed by concepts. Whereas to take possession of being like a European partially, by symbols! Reformists admit that playing piano for a
women and speaking French for men are sufficient to be a European.
Whereas, these are just symbols and these indicate not to be a European
but like a European. Unfortunately, it is so lately realized that to be a European is
not signified by such symbols, but it is signified with a few concepts such as “Human Rights”, “Democracy” and “Civil society”.

U

zun bir süredir ‘Oryantalizm’ üzerine yaz yorum. Bu yaz lar, bizim insan m z n bilinç d nda yap lanm olan bir ideolojinin zihinsel arka plan n ara t rmak amac n ta yorlar.
‘
Oryantalizm’ bir aç dan bak ld I nda bilim, bir aç dan bak ld I ndaysa, ideoloji.
‘Oryantalizm’in Türkiye’de bir ideoloji olarak al mland I n söylemek mümkün. Bu
al mlaman n zihinsel arka plan nda, Bat l la ma veya Modernle me duruyor. Bat l la ma, bir ‘medeniyet projesi’ olarak, ‘Avrupal olma’y deIil, ‘Avrupal gibi olma’y dayatan bir projeydi. Shakespeare’in o ünlü kahraman n n sorusunu deIi tirerek söylersek, as l mesele, ‘olmak’ m , yoksa ‘gibi olmak’ m meselesi idi.
‘Avrupal olmak’, bir medeniyeti bütünüyle temellük etmek manas na gelir; ‘Avrupal gibi olmak’sa, o medeniyetin bir parças n temellük etmek! Bütünüyle temellük
etmek, bir medeniyetin kavramlarla in a edildiIinin idrakinde olmakt r; parçal temel*
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lük ise, simgelerle! Tanzimatç lar kad nlar için piyano çalmay , erkekler içinse Frans zca konu may ‘Avrupal olmak’ için yeterli say yorlard . Oysa, birer simgeydi bunlar ve
‘Avrupal olma’y deIil, ‘Avrupal gibi olma’y i aret ediyorlard . ‘Avrupal olma’n n bu
neviden simgelerle deIil, ‘/nsan Haklar ’, ‘Demokrasi’, ‘Sivil Toplum’ gibi birtak m
kavramlarla ifade edildiIi, maalesef, çok geç idrak edilmi tir.
Oryantalizm, i te tastamam burada devreye girdi ve gerçek manada Bat l la ma
(Avrupal la ma, Modernle me) sürecinin yerini alarak onu ikame etti; ‘Avrupal olmak’ n yerini, ‘Avrupal gibi olmak’ n ald I bir zihinsel süreç...Bilinç d m zda yap lanan ve entelektüel cehd ile deconstruction’a tabi tutulmas gereken bir süreç...
Ayd n m za, önce kendi zihinsel hamulesini temizlemekten ba layan radikal bir
entelektüel tasfiye görevi dü üyor. Bu say s yla ‘Marife’, bu manada hay rl bir ba lang çt r.

ORYANTAL ZMDEN OKS DANTAL ZME ORYANTAL STLE

ME

Oryantalizm, çoIumuz ay rd nda deIiliz ama, Türkiye’nin zihin ufkunu ku atan,
ba tan ba a ku atan vahim bir ideoloji. Ve bu ideolojinin söylemi bilinç d m zda
derinle ip yap lan yor; gündelik hayat m zda giderek daha fazla yer kapl yor. Birebir
insanî ili kilerimizde oryantalizmi duyumsamamak olanaks z! Ayn tarihi ta yan özneler olarak insanlar n, birbirlerine ‘öteki’ muamelesi yapt klar bir tuhaf yabanc l k!..
Tuhaf ve elbette manidar! Bat l la ma bizi, bir kimlik etiketleme iddias yla giri tiIi o yaralay c i lemle ikiye böldü. DeIi meyen DoIulular, yani Gelenekçiler ve deIien Bat l lar, yani Modernler! Ca rmamak gerek: Bryan Turner’in de belirttiIi gibi,1
oryantalist söylemin temel özelliIi ‘Bat ’n n emsalsizliIini vurgulamak için DoIu’yla
farkl l I n n alt n çizmek’tir. Bu farkl l k, oryantalist söylemde DoIu’nun statikliIinde,
deIi mezliIinde temellenir temellenmesine de, bu deIi mezliIin as l nedeni, /slâm’d r. Uygarl k ‘deIi me’ demektir ve oryantalistlere göre /slâm, bir ‘medeniyet
kurmay hiçbir zaman aslî ve temel bir görev olarak’ görmemi tir. /slâm’ sadece deIi meyen dogma olarak din taraf ile kavray p, onu ayn zamanda deIi en bir uygarl I n kurucusu olarak kabul etmeme, oryantalist söylemin alâmet-i fârikas d r. Bir uygarl ktan deIil, olsa olsa bir dinden söz edilebilir /slâm baIlam nda ve Bat l la ma,
/slâm’a, onda sözümona eksik olan , yani, uygarl I getirecektir!
Oryantalizmin ‘çaIda uygarl k düzeyi’ ile bütünle mesi, i te bu ideolojik dolay mla gerçekle ti. Oryantalizm önce, ‘çaIda uygarl k düzeyi’ söylemine eklemlendi;
sonra, onun yedeIinde, yava yava ve ihtiyatla zihinlere s zd ; s zma i lemi bütün bir
zihniyeti ku at r ku atmaz da, oryantalizm kendisini ‘çaIda uygarl k düzeyi’nin ta
kendisi ilan etti! Türkiye’nin BatHlHlaImasH deNil, oryantalistleImesi süreci böylece tamamland .
Bunun önemli bir saptay m olduIunu dü ünüyorum. Toplumu Bat l la m
(modern) ve Bat l la mam ya da, Bat l la maya ayak diretmi (geleneksel) iki kesime
bölme marifeti oryantalizme aittir ve bunun da ad oryantalistleImedir elbette; Bat l la ma deIil!
Cimdi Türk oryantalizminin ay rt edici özelliIine geliyoruz. Oryantalizm, Türk
‘modern’lerine bir kimlik ve bir ‘aidiyet’ atfederken, Türk gelenekçilerine, deyi yerindeyse ‘negatif bir kimlik’ atfetmeyi de ihmal etmedi; gelenekçileri modern’lerin mef1
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hum-u muhalifiyle tan mlad . Ve bence as l önemlisi, bu iki kimliIin bir arada bulunmalar n olanakl k labilecek yap lar n in as na izin vermedi. Bu iki kesimin birbirine
dü man konumda bulunmalar , oryantalizmin kendini yeniden üretebilmesinin ‘olmazsa olmaz ko ulu’ydu çünkü...
Gelenekçilerle modernlerin bir arada ya amalar n olanakl k lacak zihinsel yap lar, Anthony Giddens’in ‘modernliNin düIünümselliNi’ (reflexivity) diye kavramla t rd I
yap lard r. Yani modernlik, toplumun gündelik hayata ak n n geçmi le olan ‘aslî baIlant s ’n koparsa bile, ‘önceden yap lm olanlarla yeni bilgilerin I nda’ ilkeli bir
biçimde savunulabilecekleri örtü türür. Bunun anlam , Giddens’in ifadesiyle udur:
‘Modern toplumlar n en modernle mi inde bile gelenek, bir rol oynamay sürdürür.’2
Oryantalizm, gerçek bir modernle me anlam na gelmediIi için, geleneIin ‘yeni bilgilerin I nda’ yeniden üretilmesini, ya da icad edilmesini gerçekle tirmek öyle dursun,
geleneIi tasfiye edilmesi gereken lüzumsuz bir zihinsel hamule addederek kar s na
ald ; gerektiIinde hor gördü, gerektiIinde göz ard etti! Bu, oryantalizmin
dü ünümsellik yoksunu olu undand ...
Sorunun bir de öteki yüzü var. Türk modernlerine, Bat l la m öznelere atfedilen (modern) kimliIin, bir Frans z’a, bir /spanyol’a, ya da bir Danimarkal ’ya atfedilen
‘Avrupal ’ kimliIinden muhteva olarak farkl olmad I n dü ünenler fena halde yan ld lar ve bu safdilliklerini çok pahal ödediler. Çünkü bu kimlik, Bat l la maya deIil, sadece ve sadece oryantalistleImeye izin veriyordu: Oryantalistle me, yani kendi toplumunu
bir ‘Avrupal gözüyle’ seyretme! Al gözüm seyreyle...
Türk gelenekçilerine atfedilen negatif kimlik ise, deIi meyen, tembel, duraIan
bir DoIu insan kimliIi idi. Avrupal gözüyle kendi toplumunu seyretmeyi reddeden bir
kimlik... Oryantalizm, DoIulu gelenekçilere bu negatif kimliIi atfetmekle yetinmedi,
onu kendi anlamland rma alan na çekti, bir ‘öteki’ olarak anlamland rmaya giri ti.
Velhas l, oryantalizmin misyonu, ‘çaIda uygarl k düzeyi’ne ula mak deIil, Bryan
Turner’in de belirttiIi gibi, ‘DoIu’nun sonsuz karma as n anlaIHlabilir (abc) tipler,
karakterler ve kurumla malara indirgemek’ti. Gene onun deyi iyle, ‘oryantalizm, Bat ’n n tan mlad I ve kontrol ettiIi kavramlar, tablolar ve kategorilerin içinde anland r labilecek garip, erotik, farkl , ama anla labilir ve kavranabilir bir DoIu anlay n
ön plana ç karan’ bir söylemdi.3
Cimdi sorunun özüne geliyoruz. DoIu’yu anla labilir tipler, karakterler ve kurumlara indirgemek! Bunun için de bir semiyoloji, özel bir oryantalist semiyoloji gerekiyordu; üretildi de! DoIulu’nun (deIi meyen gelenekçinin elbet!) sonsuz bir karma a
(arabesk?) olarak görünen hayat n n anlamland r lmas n olanakl k lacak bir i aretler
sistemine ihtiyaç vard . Esrar n, s rr n kökeni ‘tasavvuf’ olduIuna göre, tasavvuf sembolizminden yararlan labilirdi! Oysa, oryantalizm bu özel semiyolojiyi in a etmek için
tasavvuf sembolizminden yararlanmad . Oryantalist semiyoloji görünmeyeni (gizemli
olan ) tasavvufî i aretlerle kavrasa ve gösterenle gösterilen aras ndaki sembolik baI nt y DoIu’nun anlaIHlabilirliNi için bir kod olarak kullansayd , bu bir ölçüde kabul edilebilir bir yakla m olurdu. Böyle olmad . Oryantalist semiyoloji, her ‘gösteren’i herhangi
bir uzla ma dayanmayan bir sübjektif keyfiliIe baIlad . T pk Ömer Seyfeddin’in ‘Gizli
Mabed’ öyküsündeki gibi...
2
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Avrupal la mam , ihtiyar bir dulun evinde gece yat s na kalan ‘ ark meftunu’
genç Frenk, ‘hiçbir Avrupal ’n n tan mad I bir s rr , ‘Gizli Mabed’i gördüIünü öne
sürer! Ömer Seyfettin bu ‘ ark meftunu’ Frenk’le alay etse de, deyi yerindeyse, tersinden okunan bir oryantalist semiyolojiyi görmezden gelemez: Frenk delikanl s n n
‘mukaddes su kaplar ’, ‘tavan akan odada sular n topland I kaplard r; ‘mânâs bilinmeyen bir nisbet dahilinde’ birtak m geometrik biçimlerle gerilmi ipler, çama r ipleridir; bu iplere as lm ‘atalardan kalma relikler ise’, y kan p as lm çama rlard r, vb.
Durum kendisine aç klan p da, girdiIi odan n ‘gizli mabed’ deIil, evin sand k odas
olduIu söylendiIinde, ‘ ark meftunu Frenk’in ‘Sizin sand k odan zda bile öyle esrarl ,
öyle anla lmaz, öyle müphem, öyle dinî bir hal var ki!’ deyi i bile, bu oryantalist semiyolojinin temellerini gösterir bize. DoIu’da her i aret bir s rra, bir gizeme gönderir
oryantalisti; her i aret belirsiz, esrarl bir dünyaya gönderme yapar! Zihinsel hayat m z bilinç d ndan ku atan bu oryantalist semiyolojinin, bize kendimizi sahih olmayan
aynalardan göstermesi, bir semptomal cümlede dile gelir: ‘Ne tuhaf insanlar bunlar,
ne garip memleket buras ?’
Orhan Pamuk’un Kara kitab ndaki bu semptomal cümle bizi, birbirimize kar
esrarl , gizemli birer ‘öteki’ gibi göstererek oryantalize ediyor. Oryantalize etmek, bir
türlü yabanc la t rmak! /çinde, insan n ve her eyin, gösterileni kasden keyfile tirilmi
bir esrarl i arete dönü tüIü bu oryantalist semiyoloji, Orhan Pamuk’un (Beyaz Kale ve
sonras ) romanlar n n kurgusal mant I n olu turuyor. Pamuk’un oryantalizmi, tasavvuf sembolizmine indirgenerek me rula t r lmaya çal lsa da, bo una! Pamuk’un
tasavvuf sembolizmini kullan rken seçtiIi i aretler, bu sembolizmin konvansiyonel
i aretleri deIil! Onlara, t pk Ömer Seyfettin’in ‘ ark meftunu Frenk’i gibi, kendi sübjektif gösterilenlerini atfediyor Pamuk; tasavvuf söylemini temellük ediyormu gibi
yap yor. Tasavvufu yeniden üretmiyor, onu oryantalize ederek kullan yor...4

BATILILA

MA DE

L, ORYANTAL STLE ME...

Geni ve ku at c bir problem olarak ‘Bat ’ sorununu belirgin k labilmek gerekiyor. Ku kusuz, burada sorulmas gereken ilk soru, ‘bizim için Bat ’n n ne olduIu. Bu
yüzden de, 16. ve 17. yüzy l öncesi Bat bizi ilgilendirmiyor. K saca ‘Bilim Devrimi’ ile dönü üme uIrayan Bat ’d r bizim için önemli olan. Bu dönü ümün ortaya ç kard I iki
temel felsefe ak m var: Biri Kartezyanizm, ya da Frans z Rasyonalizmi, ötekiyse
Empirisizm ya da daha doIru bir deyi le, /ngiliz Empirisizmi. Ayd nlanma ise 18. yüzy lda
bu iki geleneIin bir sentezidir. Kant’ n ‘Wos ist Aufldoerung?’ (Ayd nlanma Nedir?) adl
risalesinde dile gelen bir sentez...
‘Bizim için Bat ’n n tarihsel anlam , Ayd nlanma’d r. Daha ba ndan itibaren,
yüzünü Bat ’ya çevirmi olan Osmanl bürokrasisinin (entelijansiyas n n) zihnen temellük etmek istediIi Bat , Ayd nlanma olmu tur. Ba ta Nam k Kemal olmak üzere
Tanzimat entelijansiyas n n olu umunda Ayd nlanma dü üncesinin büyük bir yer
kaplad I biliniyor.
1774-1820 y llar aras , Cerif Mardin’in ‘I. Bat l la ma Dönemi’ diye adland rd I
dönem. Bu dönem, Bat ’n n zihinsel olarak deIil, deyi yerindeyse teknolojik olarak
temellükü dönemidir. Bat l la ma askerî bir sorun olarak ele al nm t r. Ordunun donan m ve sava larda görülen ba ar s zl klar n teknik anlamda giderilmesi öne ç kar.
4
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/ te as l 1826’dan sonrad r ki, Bat ’n n üstünlüIünün salt bir askerî üstünlüIe indirgenemeyeceIi kavranm , askerî üstünlüIün arkas ndaki zihniyetin ara t r lmas i ine
giri ilmi tir. Tanzimat, i te bu anlamda bir zihniyet düzenlenmesidir. Ayd nlanma,
tastamam burada gündeme gelir.
Ancak uras n unutmamak gerekiyor: Ayd nlanma, ‘millî dü ünce geleneklerinin (Frans z Rasyonalizmi; /ngiliz Empirisizmi; Alman Ahlâkç l I ) d nda ve üstünde,
kozmopolit bir gelenektir. K saca ‘millî bir gelenek’ deIildir Ayd nlanma. Osmanl
entelijansiyas da, bir zihniyet olarak Ayd nlanma dü üncesi ile kar kar ya geldiklerinde, i in bu yan n farketmi olmal d r. Fransa’y , /ngiltere’yi ya da Almanya’y
deIil de Avrupa’y örnek almak, ancak Ayd nlanma zihniyetinin temellükü ile mümkündü. Dolay s yla Avrupal la man n Ayd nlanma ile özde le mesi, bu anlamda kaç n lmazd Osmanl entelijansiyas için... Bat l la mak demek, Avrupal la mak demek,
Ayd nlanmac olmak demekti.
Cumhuriyet entelijansiyas da bu anlamda Osmanl ’dan farkl deIildir.
Entelijansiyam z n 1839’lardan Cumhuriyete ta d klar Bat l la ma projesi, hiç ku ku
yok, bir Ayd nlanma projesidir. Bir ba ka deyi le, Cumhuriyet’in kurucular ve onlara
organik olarak baIl entelijansiya için Ayd nlanma projesi, Medeniyet projesiyle bir ve
ayn eydir.
San yorum, bütün sorun da buradad r: Avrupa’n n ya da Bat medeniyetinin,
Ayd nlanma ile e anlaml olduIu dü üncesi, hemen söyleyeyim, bizim Bat l la ma
serüvenimizin, bana göre elbet, ba ar s zl kla sonuçlanm olmas n n temel nedenidir.
Sorun, Ayd nlanma’n n Rasyonalite (büyük harfle) kavram n evrenselle tirmesindedir.
Asl nda, bu yan lg sadece Osmanl ya da Cumhuriyet entelijansiyas na atfedilemez.
Frans z (Burjuva) Devrimi, insan haklar n nas l evrenselle tirdi ise, Ayd nlanma da
kendi rasyonalitesini (Bilime ya da ‘objektif gerçeklik’e dayal rasyonalite) evrenselle tirmi tir. Ancak Osmanl ve Cumhuriyet entelijansiyas n n göremediIi ya da fark nda
olmad I udur: Avrupa’n n zihin tarihi, sadece Ayd nlanma’dan, Ayd nlanma dü üncesinden ibaret deIildir. Ba ka türlü söylersek, Avrupa, sadece 18. yüzy lla s n rl olan
Ayd nlanma dü üncesine indirgenemez. Avrupa’n n zihin tarihi, kendi kar t n üreten
süreçlerin tarihidir .
Avrupal la ma maceram z, Avrupa’n n bir ‘Ak l’ ve ‘Rasyonalite’ olarak kavranmas ndan öte bir ey deIil. Üstelik, hangi rasyonalite? Ayd nlanma dü üncesi, birbirinden farkl rasyonalitelerden sadece biri. Rasyonalite, söylemseldir. Her söylemin
kendi rasyonalitesi var. Ayd nlanman n rasyonalitesi kendi d nda kalan bütün öteki
rasyonaliteleri olumsuzlar.
Bir kez daha söyleyeyim: Avrupal l k ve Bat l la ma, bizim için Ayd nlanma düüncesinin temellüküyle e anlaml olmu tur. Bana öyle geliyor ki, bizim Avrupal la amamam z n temelinde bu yat yor: Avrupa’y çok dar ve s n rl bir Ayd nlanma projesi
olarak idrak edi imizden kaynaklan yor Bat l la ma maceram z n ba ar s zl kla sonuçlanmas ... Geleneksel zihin yap m z n rasyonalitesinin, Ayd nlanma rasyonalitesiyle
baIda mas söz konusu deIil. Türkiye’ye 19. yüzy l n Avrupas ’n n zihin yap s yla baksayd k, ku kusuz, çok farkl bir tablo elde ederdik.
Peki Ayd nlanma bizi Avrupal la t ramad ysa, bu serüvenin ya and I iki yüz y l n bilançosu nedir?
Öteden beri ve srarla söylediIim udur: /ki yüz y ll k Avrupal la ma serüveninin
bizi getirip b rakt I yer, oryantalizmdir. Biz Bat l la mad k, oryantalistle tik, diye dü ünüyorum. Oryantalizm, yani kendimizi Avrupal ’n n gözüyle görmek!
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Bat l la madan kalk p oryantalizme varmak! Ne hazin!..5

ORYANTAL ZM VE AVRUPA B RL
Önce, koyu bir Katolik olan Almanya Ba bakan Helmut Kohl baklay aIz ndan
ç kard ve biz fena halde içerledik. Daha sonra da Avrupa parlamentosu H ristiyan
Demokrat Grup Ba kan Wilfried Martens’den duyduk: Türkiye Avrupa BirliIi için tam
üyeliIe aday bir ülke deIil! ‘Çünkü’ diyor Martens, ‘Bizim önümüzde u anda bir Avrupa medeniyeti projesi duruyor!’
Bu sözlere fena halde içerledik gerçekten. H ristiyan Demokrat partilerin ‘içlerindeki baInazl k ve ayr mc l k zehirini’ d a vurduklar n söyleyenler ç kt ; Bunlar Türkiye’nin medeniyetin be iIi olduIunu unuttular m ?’ diyenler de! Kohl’ün rkç ve dinci
bir fanatizm ile malûl olduIunu da hat rlamam za vesile oldu bu tart malar... Ama
bütün bu kuru gürültü sonucu deIi tirmiyor: Avrupa H ristiyan Demokratlar Zirvesi’nde Türkiye’nin Avrupa BirliIi üyeliIi konusunda a lamayacak sorunlara sahip ve
öteki adaylardan (DoIu Avrupa ülkeleri) farkl bir ülke olduIu gerekçesiyle ‘liste d ’
b rak lmas görü ü benimsendi. As l gerekçe, ‘medeniyet fark ’ elbet...
Medeniyet fark , ya da Samuel Huntington’ n deyi iyle, ‘medeniyetler çat mas !’ Huntington, Kohl’ün ve Avrupal H ristiyan Demokratlar ’n n önündeki ‘medeniyet
projesi’nin entelektüel öncüsü. Globalle en dünyada mücadelenin as l kaynaI n n
ideolojik ve ekonomik olmayacaI n ; insanl ktaki büyük bölünmelerin ve hakim mücadele kaynaI n n ‘kültürel’ olacaI n söyleyen Huntington deIil miydi? ‘Medeniyetler
birbirinden tarih, dil, kültür, gelenek ve en önemlisi de din yoluyla farkl la rlar’ diyen
de o!
Cimdi eIri oturup doIru konu al m, insan haklar , demokrasi vb. konusunda
öne sürülen taleplerin birer ‘bahane’ olduklar aç k! Gerçek neden, medeniyetlerin
‘din’ yoluyla birbirlerinden farkl la malar ! Huntington’a göre, ideolojik bölünmeler
ortadan kalk nca, ‘Avrupa’n n bir yandan Bat H ristiyanl I ve Ortodoks H ristiyanl I
aras ndaki, öte yandan da /slam’la kendisi aras ndaki kültürel bölünmesi’ yeniden
ortaya ç km t r. Yeniden, çünkü Bat ve /slam medeniyetleri aras ndaki ‘fay k r klar ’
boyunca süregelen mücadele, 1300 y ldan beri var. 1300 y ldan beri, dikkat edilsin,
yani Müslümanl I n ortaya ç k ndan beri...
/slam’a bu kar koyu un, bir ‘medeniyet çat mas ’ olarak me rula t r lmas n n
tarihi bir hayli eski. Huntington, asl nda yeni bir ey söylemiyor; oryantalist söylemi
tekrarl yor. Gene de, Avrupa BirliIi H ristiyan Demokratlar ’n n bir ‘medeniyet projesi’nden söz ediyor olmalar n n özel bir anlam var. Bir kere, Edward Said’in Covering
slam’da dile getirdiIi durumun deIi tiIi anla l yor. Said, ‘/slam’la kar kar ya getirilen H ristiyanl k deIil, hep Bat olmu tur.’ diyor ve bunun nedenini öyle aç kl yordu:
‘Çünkü, varsay ma göre Bat , H ristiyanl I a m , ana dini H ristiyanl ktan daha büyük
bir ey olmu ken /slam dünyas farkl la m topluluklar , tarihleri ve dillerine kar n,
dinin, ilkelliIin ve geriliIin çamuruna saplan p kalm t r.’ Oysa, imdi ne görüyoruz?
Bat , kendisini bir ‘medeniyet projesi’ olarak H ristiyanl kla özde le tiriyor ve bu kimliIini aç kça ortaya koyuyor!
Dedim ya, Avrupa BirliIi H ristiyan Demokrat Grubu’nun bu tavr na fena halde
içerledik. ‘Medeni’ say lmamak, ya da bir ‘medeniyet projesi’nin d nda b rak lmak,
5
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en az ndan son yüzy ldan beri ‘çaIda medeniyet düzeyi’ni tutturabilmek için y rt nan
bir ülkenin insanlar olarak bizi derinden yaralad . Öyle ya, bunca çabadan sonra, hâlâ
‘medenî’ say lmamak, gururumuza dokunmaz olur muydu? Biz kendimizi ‘medenile mi ’ say yorduk ya, nas l oluyor da Avrupa bunu görmezlikten geliyordu?
Asl nda, bu son geli melerin bizi asla a rtmamas gerekirdi. Y llardan beri, Avrupa’n n kendilerinden olmayanlara, haydi adl ad nca söyleyeyim, H ristiyan olmayan
‘öteki’lere kar sergilediIi zihniyet yap s n n temelinde oryantalizmin çöreklendiIini
bilenler, Huntington’ n ya da Avrupa H ristiyan Demokratlar ’n n öne sürdükleri görü lere hiç a rmad lar. Dahas , Avrupa D i leri Bakanlar n n Apeldoorn’da yapt klar
toplant dan sonra yay nlanan aç klamalara bakarak, Güneri CivaoIlu’nun ‘Durum’
program nda söylediIi gibi, ‘kaybettikleri e eIi bulmu ’ gibi de olmad lar...
Hepimiz unu iyice kafam za sokmal y z: Avrupal için (ister H ristiyan demokrat, ister sosyal demokrat, ne olursa olsun!) Türkiye’nin ‘Avrupal ’ say lmas söz konusu olamaz! /nsan haklar ihlalleri, sosyal ve ekonomik bak mdan geri kalm l k vb.
argümanlar, bir Hollandal gazetecinin, Jos Krassen’in söylediIi gibi, ‘bahaneden ve
ikiyüzlülükten’ ba ka bir ey deIildir! Gerçek sorun, Türkleri Avrupa medeniyetinin bir
parças olarak kabul edememekten kaynaklanmaktad r. Krassen öyle diyor: ‘/deolojik
sava sürerken ve Sovyet tehdidi Avrupa’n n öncelikli endi esiyken, Türklerin ba ka
dinden ve ba ka medeniyetten olmalar n n hiç önemi yoktu. Ne zaman ki, soIuk
sava son buldu ve Türklerin art k Avrupa savunmas nda bir rolü kalmad , i te o zaman Avrupa gerçek yüzünü Türklere gösterdi. Böylece aldatmaca son buldu.’
Kendimizi aldatmayal m ve bu aldatmaca art k son bulsun: Kohl’ün yüzü oryantalizmin, Avrupa’n n ve Ehl-i Salip’in gerçek yüzüdür!.6

ORYANTAL ZM VE HIR ST YANLIK
Avrupa’n n bir kimlik olarak kendini in a edebilmesi için, ‘öteki’ne ihtiyac olduIu öteden beri biliniyor. Bu ‘öteki’ ‘DoIu’ olarak i aretlenir: Bat ’dan ‘farkl ’, ama
ondan ‘a aI ’, ‘barbar’ ve ‘ilkel’ bir DoIu imgesi! Peki ama, Edward Said’in ‘Oryantalizm’ olarak belirlediIi bu i aretlemenin tarihi nedir? Ne zaman ba lam t r ‘DoIu’nun
‘öteki’ olarak i aretlenmesi’?
Asl nda bu tarih, Avrupa’n n kendi kimliIini in a etmesinin tarihi ile örtü ür.
Ba ka türlü söylersem, ‘DoIu’nun ‘öteki’ olarak kurulmas ’n n (ya da i aretlenmesinin)
oryantalist tarihi, Bat l öznenin kendini merkeze çekmesiyle belirlenen tarihinden
ba ka bir ey deIildir.
David Morley ve Kevin Robins’in Kimlik MekânlarH’nda, bu tarihle ili kin olarak
1492 y l n , yani Amerika’n n ke fedildiIi y l öne ç karmalar bana anlaml görünüyor.
Cundan: Gerek Hobsba-um’un, gerek Stuart Hall’un, gerek Todorov’un belirttikleri
gibi, 1492 y l , sadece Amerika’n n ke fedildiIi y l deIildir: 1492, ayn zamanda /spanyol
Emevileri’nin (Avrupa’daki Müslümanlar n) ve Yahudilerin /spanya’dan kovulmalar n n
da tarihidir: ‘Böylece 1492, /spanya’n n içsel ötekileri (MaIribiler, Yahudiler) kovduIu,
d ar daki öteki’leri (yani, Amerika k tas n n yerli halklar n H.Y.) ke fettiIi ikili bir hareketin sembolüdür ve böylece bütün Amerika Latinle ecektir.’
Demek ki 1492 y l , Avrupa kültürünün H ristiyan bir kültür olarak tasavvur edilmesini mümkün k lan bir bütünle tirme veya merkezle tirme i leminin ba lad I
6
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tarihtir. Hiç üphesiz, H ristiyanl k ideas n n tek bir cemaat olarak kavranmas n n
tarihi, aziz Augustinus’a kadar (M.S. 354-430) ç kar. Ancak bu tarih, bir merkezle me
tarihi deIildir, olamazd da! Çünkü, henüz bir ‘öteki’ yoktur ortalarda: Ne Müslümanlar
vard r görünürde ne de Amerika k tas n n yerli halk ! Yahudilere gelince, onlar zaten
siyasal bir iktidar olarak görünmemi lerdi hiçbir zaman...
Bir yanl anla lmay önlemek için söylemekte yarar var: Aziz Augustinus’tan
önce de Asya ve Avrupa’n n (DoIu ile Bat ’n n deIil!) coIrafî mekân olarak ayr ld klar n biliyoruz elbet. Mesela, Herodotos Tarihi’nde bu ayr ma rastlan r. Ama
Herodotos’ta Asya ile Avrupa’n n kültürel birer mekân olarak i aretlenmediklerini
belirtmek gerekiyor. Kültürel ayr m, Aziz Augustinus’tan önce Greklerle Barbarlar
(Grek olmayanlar) aras ndayd . Avrupa’n n kendisini bir kültürel kimlik olarak konumland rabilmesi içinse ‘öteki’ne ihtiyac vard . Gerçi, bu konuda farkl dü ünenler de
yok deIildir. Mesela M. E. Yapp, Past and Present dergisine yazd I ve bence çok can
al c bir yaz da, Avrupa’n n biricikliIini (tekilliNini, uniqueness) Akdeniz medeniyetinin
y k l na baIlayanlar olduIunu söylemektedir. Gelgelelim, Avrupa’n n bir kültürel
kimlik olarak kurulu unun, Akdeniz medeniyetinin çökü ü gibi tarihsel bir nedene
deIil de, ‘öteki’nin i aretlenmesi gibi zihinsel bir nedene baIlanmas , bana çok daha
makul görünüyor.
Öte yandan, birçok tarihçi için (mesela, Henri Pirenne) Avrupa /deas , Mukaddes Roma Germen /mparatorluIu ile ba lar. Onlara göre, /slam olmasa Karl V
(Charlemagne) olmazd !.. Dolay s yla, Avrupa /deas ’n n iktidara ili kin bir i aretleme
ile ba lad I söylenebiliyor. K saca, Bat ’n n kültürel kimliIinin (Bat /deas ’n n) temelinde ‘öteki’nin, öncelikle siyasal olarak i aretlenmesi yatmaktad r.
Siyasal i aretleme, ‘öteki’nin ya asimile edilmesi ya da d lanmas anlam na gelir. Asimilasyon ya da d lama, me rula t r c bir zemine oturtulmad I sürece kaba
güç ya da zorbal k demektir. Bu bak mdan 1492 tarihi, d laman n (Müslümanlar n ve
Yahudilerin /spanya’dan kovulmalar ) ve asimilasyonun (Amerika k tas n n Latinle tirilmesi) H ristiyanl k gibi me rula t r c bir ideolojik/kültürel zemine oturtulduIu tarihtir. Dolay s yla, Avrupal öznenin kimliIinin in as nda ‘öteki’ diye i aretlenenler, düpedüz ‘H ristiyan olmayanlar’d r! Ve, oryantalizmin tarihi, i te tastamam bu noktada,
‘öteki’nin ‘H ristiyan-olmayan’la özde le tirilmesinin tarihi olur...
Bu yüzden ‘öteki’ olarak i aretlenenin, tasavvur edilen (hayalî olan) kadar, gerçek olan üzerine in a edildiIini söyleyebiliriz. Mutlu Binark’ n Ankara Üniversitesi
/leti im Fakültesi taraf ndan yay mlanan Kültür ve letiIim Dergisi’ndeki zihin aç c ve
önemli yaz s nda belirttiIi gibi, ‘Oryantalizm gücünü yoktan bir eyi var etmesinden
deIil, olan bir eyi olmayana (...) indirgemesinden’ al r. T pk Müslümanlar n tarihinin
bir ‘tarihsizliIe’ mahkum edilmesi gibi...7

ZAMAN VE ORYANTAL ZM
Dikkat etmi olmal s n z, ‘Zaman’ kavram daima bir geometrik biçimle simgelenerek dile getirilir, getirilmi tir. Martin Heidegger, VarlHk ve Zaman’da örneklerini
gösterir bunun: Aristoteles için ‘Zaman’ (‘Khronos’) bir Sphaira’dHr (‘küre’); Hegel ise
‘Zaman’ n ‘çembersel’ (‘Kreislauf’) olduIunda srar eder. Biliyoruz: Eski Yunan dü üncesinde ‘Zaman’ bir ‘doIru çizgi’ ile simgeleyenler de var (Platon’un Parrnenides’i).
7
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Bu simgeler bize neyi gösteriyor? Cunu, belki: Zaman, süregiden bir eydir!
Gerçekten, ister geri dönü lü (‘çembersel’) ister ‘ileri gidi li’ (‘çizgisel’) olsun, bu simgelerle vurgulanmak istenen, ‘Zaman’ n kesintisiz bir süreklilik, bir devam edi içinde
olduIudur.
Ama durum gerçekten böyle mi? Felsefe, özellikle Einstein’in ‘Görelilik Kuram ’
(‘Relativite’) ile ‘Zaman’ , ‘Uzam’la birle tirdi. Üç deIil dört boyutlu bir evrende, nesnelerin bize üç boyutlu evrende göründüklerinden çok daha farkl bir biçimde görünecekleri konusunda baz tezler ortaya at ld . Ama ben, burada bu sorunu tart acak
deIilim. Benim, as l tart mak istediIim u: Müslümanlar n kendilerine özgü, farkl bir
‘Zaman’ kavramlar var m ?
H ristiyanlar n belki Platon’dan yola ç karak ‘çizgisel’ (‘iki boyutlu’) bir ‘Zaman’
kavram na sahip olduklar söylenir. Peki, ya Müslümanlar? Louis Massignon, Müslümanlar n kendilerine özgü bir ‘Zaman’ görü üne sahip olduklar n öne sürer ve bu
‘Zaman’ n ‘geri dönü lü’ (‘réversif’) ve ‘kesintili’ (‘discontinu’) bir ‘Zaman’ kavray
olduIunu söyler. Massignon’a göre, ‘/lerleme’ dü üncesiyle belirlenen ‘zamansal
emalar’ /slam için bir anlam ifade etmezler!.. ‘Popüler’ /slam Kelam ’na hâkim olan
anlay , doIan n kendi yasalar olmad I d r. Allah, doIaya veya kendi sünnetine her
zaman müdahale edebilir. Mucizeler ancak böyle mümkün hale gelir. Massignon, bu
nedenle /slam’da ‘Zaman’ kavram n n ‘kesintili’ ve tasavvufî baIlamda ‘geri dönü lü’
(‘asl na rücû etme’ ve ‘Allah’da devam etme/Bekâbillah) olduIu, dolay s yla da bir
‘/lerleme’ dü üncesini içermediIi, böyle bir dü ünceyi d ta b rakt I kanaatindedir.
K saca, H ristiyanl kta ‘Zaman’ bir ‘çizgi’ ve ‘/lerleme’, Müslümanl kta ise, bir ‘geri
dönü ’tür.
Massignon’un bu dü ünceleri, /slam’ n geli me ve ilerlemeyi reddeden statik
ve deIi mez bir cemaati belirlediIi ön yarg s n me rula t rma gayesini mi güdüyor?
Evet, öyle: Çünkü bu, oryantalizmin ta kendisidir; yani, /slam’da ‘ilerleme’ dü üncesi
yoktur!
‘Kavramsal Zaman’ bak m ndan var olduIu öne sürülen bu fark, /slam’da ‘Tarihsel Zaman’ kavram yla kapat l r. /slam, ‘Kavramsal Zaman’ n yerine ‘Tarihsel Zaman’ , deyi yerindeyse, ikame eder. Bu ‘Tarihsel Zaman’ anlay , büyük bir /slam
dü ünürü olan Yakub El Kindi’nin Felsefe Risaleleri’nde özlü ve incelikli bir ifadeyle öyle
dile getirilir: ‘(Geçmi dü ünürler) kendi dü ünce ürünlerine bizi ortak ettiler ve sunduklar mant kî önermelerle gizli gerçeklere ula man n yollar n kolayla t rd lar. Onlar
olmasayd , bu kadar yoIun çal mam za raImen, doIru önermelerden hareketle sonucu ç kar p bilinmeyene ula mam z mümkün olmazd . / te bu birikim, geçmi yüzy llardan beri zaman m za kadar süregelen yoIun ve yorucu çal malar n sonucudur.’
Görülüyor: ‘Tarihsel Zaman’ kavram baIlam nda /slam, /lerleme’yi Geçmi ’ten
Bugün’e bir ilerleme olarak temellendiriyor. Selahattin Hilav’ n belirttiIi gibi, ‘Eskinin
ay klanmas (n n), yarat c bir biçimde a lmas (n n); geleneIin köklü bir deIi ikliIe
uIrat larak yüksek düzeyde yeniden üretilmesi(nin) bir yükümlülük olarak’ kar m za
ç kmas , tastamam bundan dolay d r.
Gene de ‘Zaman’ n bir gündelik hayat fenomeni olarak niteliksel (kalitatif, keyfî)
ve niceliksel (kantitatif, kemmî) kavranmas konusunda Müslümanlarla H ristiyanlar
aras nda fark olduIunu öne sürenler var. Buna göre, H ristiyanl k niceliksel (yani, ölçülebilir) bir Zaman’ , saat, dakika, saniye ve salise olarak hesaplarken, /slam böylesine
niceliksel bir dakiklikten uzak bir ‘Zaman’ kavram n (‘bir c gara içimi’) gündelik hayata
hakim k lm t r.
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Oysa, yine tarihsel olarak bak ld I nda, H ristiyanl I n da /slam’ n da ‘gündelik
hayatta zaman’ kavram n , rahmetli Prof. Sabri Ülgener Hoca’n n deyi iyle, ba lang çta, ‘din ve diyanet’ ile ili kili bir fenomen olarak gördükleri muhakkakt r. Max Weber,
Orta ÇaI boyu, ilk defa, dakikas dakikas na taksim edilmi bir zaman bilinci içinde
ya ayan insan n, ‘rahip’ olduIunu söyler. Bugünlerde yay mlanan Avrupa Tarihinde
Zaman ve SayH adl kitab nda ise, Arno Borst, ‘tek tek saatlerin H ristiyanlar için önem
kazanmas , yakla k 540 y l nda, /talyan ba rahip Nursial Benedictus’un kaleme ald I
Tarikat Kurallar ve bunun zaman çizelgesi sayesinde olmu tur.’ diyor. Bizde ise, yine
Ülgener Hoca’n n deyi iyle, ‘uzun zaman ku ak veya daha büyüIü yast k alt nda saklanan o iri, -çoIu priol marka- saat, insan m z n namaz vakti geldi mi diye ikide bir el
ve göz att I ba l ca araçt r.’
Demek ki, gündelik hayat bak m ndan zaman, yani ‘saat’ dü üncesinin, (H ristiyanl k veya /slam için fark etmiyor!) dinsel bir fonksiyonu yerine getirmek üzere gündelik hayata geçirildiIine en küçük bir ku ku yoktur. Bugün de böyle bir farkl l ktan
söz edilemez. Olsa olsa, din ve diyanet d nda ‘saat’in gündelik hayat m za girmesi,
Bat ’ya göre biraz geç olmu tur. Ama bu fark, bir mahiyet fark deIil, bir derece fark d r, o kadar!
Oryantalizmin ‘Zaman’ aleyhimize kullanmas na geçit vermemeliyiz...8

OKS DANTAL ZM
Bir süreden beri ‘Oryantalizm’ üzerine yaz lar yaz yorum. Bu meseleyi srarla
(belki de ‘inatla’ demek daha doIru!) ele almam yad rgayanlar olabilir, kabak tad
verdi, diyenler de! DoIrusu, bu meseleyi ‘abartt I m ’ söyleyenler kadar, hakl l I m (ve
elbette srar m ) da teslim edenlerin mevcut olduIuna inanmak isterim. /nsan m z n,
özellikle de ayd n m z n zihin yap s n sinsi bir hastal k gibi kemiren oryantalizm illetinin Türkiye’nin entelektüel gündeminin bir numaral meselesi olduIunu söylemek,
gerçekten ‘abartma’ m d r? Hiç sanm yorum.
Bunlar yeniden niçin yaz yorum? Cundan: Birkaç gün önce (21 May s 1998)
Milliyet gazetesinde, epeydir Amerika Birle ik Devletleri’nde bulunan sevgili dostum
Cahin Alpay’ n bir yaz s yay mland : ‘Oksidantalistler Nerede?’ Alpay, son olarak
Princeton Üniversitesi Yak n DoIu Ara t rmalar Bölümü’nde Prof. Bernard Lewis’in
‘Oryantalizm’ konulu bir konferans n izlemi . Lewis’in bu konferansta söylediklerini
özetliyor Alpay ve toplant n n sonunda, konu mac n n u soruyu yönelttiIini belirtiyor: ‘Acaba neden oryantalistlerden yak n l yor da, oksidantalistlerden hiç söz edilmiyor?’
Lewis’in bu sorusuna geleceIiz elbet. Ama önce önemli bir kavramsal nüans
üzerinde durmam gerekiyor. ‘Carkiyatç l k’, oryantalizmin (‘müste rik’ de oryantalistin)
sözlük kar l I ; ama, bugün bir anlam geni lemesine uIrad I apaç k olan oryantalizmin kavramsal kar l I deIil! Özellikle, Edward Said’in o ufuk aç c kitab ndan sonra
oryantalizmin, bir bilgi problemi olduIu kadar, bir hakimiyet ve iktidar problemi olduIu biliniyor. Dolay s yla o, nispeten masum ‘Carkiyatç l k’ , ‘Oryantalizm’in kar l I
olarak kullanmam z söz konusu deIil art k!
Gelelim ‘Oksidantalizm’e! Bu kavram açal m biraz: ‘Oksidantalizm’, ‘Oryantalizm’in kar t . Yani, ‘Oryantalizm’, k saca, nas l Bat l gözlüklerle DoIu toplumlar na
bakmak anlam na geliyorsa, ‘Oksidantalizm’ de tersine, ‘DoIu’nun gözlükleriyle Bat
8
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toplumlar na bakmak anlam na geliyor. Rahmetli Cemil Meriç üstad m z, ‘Oksidantalist’ için ‘MüstaIrib’ kar l I n kullanm t ; ‘Oryantalist’ için ‘Mü terik’in kullan lmas gibi...
Kültürden rfana’da Ahmet Mithad Efendi üzerine yazd I o gerçekten önemli
yaz s nda Cemil Meriç, onun ‘Bat ’n n tan t c s olduIu halde DoIulu kalan belki de
tek müstaIrib’ olduIunu söyler. Peki, bir ‘müstaIrib’ (yani, bir ‘oksidantalist’) olarak
ne yapm t r Ahmet Mithat Efendi? Cemil Meriç anlat yor; öyle: “/ftiraya uIrayan bir
devri, gafil ve h rç n bir intelijansiyaya kar o savundu (...) Mü terikler Kongresi’nde
Türk’ün ve /slam’ n haklar n Avrupa’n n kendini beIenmi ilim adamlar na vakur bir
celadetle hayk ran (...) yine üstad m zd r. /slam’a tevcih edilen her tenkit kar s nda
a lmaz bir hisard r Mithad. /’lay Kelimetullah uIrunda H ristiyan dünyan n Katolik,
Protestan bütün haçl lar na meydan okur. O kibar ve aI rba l insan, din ve devletin
haklar n korumak söz konusu olunca, kalemini k l ç gibi kullan r. Darülfünûn’da ‘Dinler Tarihi’ okutan üstat, Amerikal Profesör Draper’in iddialar n ‘Nizâ-H lim ve Din’ adl
üç ciltlik eserde tuzla buz etmi tir.”
Bernard Lewis’in sorusuna dönelim. Lewis ‘Oksidantalistlerden (yani
‘müstaIribler’den) neden hiç söz edilmiyor?’ derken neyi kastediyor? ‘Oryantalistleri
ele tiriyorsunuz da, oksidantalistleri neden ele tirmiyorsunuz?’ gibi örtülü bir anlam
içeriyor Lewis’in sorusu... EIer doIru anlad ysam, Lewis, DoIulu bak aç s ile Bat ’y
ele tirenlerin (‘oksidantalistlerin, müstaIriblerin’) de ele tirilmesini istiyor. Veya, Cahin Alpay gibi anlarsak, ‘Niye oksidantalist yok’ diye mi soruyor?
Prof. Bernard Lewis, bir oryantalisttir (hem sözlük anlam yla, hem de kavramsal
anlam yla!). Dolay s yla, onun ‘Oksidantalizmden niçin söz edilmiyor?’ doIrultusundaki sorusunu anlamak mümkündür. Ama, ya dostumuz Cahin Alpay’ ? Bak n, Alpay
ne diyor: ‘Benim bu soruya verdiIim naçizane cevap u: Ne yaz k ki biz DoIulular,
Bat l lar n sahip olduklar çok deIerli bir özelliIe, ‘merak’ denilen niteliIe fazlaca sahip deIiliz. /mparatorluk çaIlar m zda bile, Bat ’y ve Bat l lar ara t rma ve anlama
konusunda, fazlaca çaba ve ba ar gösterebilmi deIiliz.(...) Herhalde yine bu nedenle
DoIu’yu anlamak için bugün de büyük ölçüde oryantalistlerin yapt klar ara t rmalara
baI ml y z. Evet, DoIu’da bilgi için bilgi edinmek, bir konuyu derinliIine ara t rma ve
öIrenme hassas n n geli mi olduIu ileri sürülemez.’
DoIrudan söyleyeyim: Sevgili dostum Cahin Alpay, yukar da al nt lad I m sözleriyle ‘tipik’ bir oryantalist tav r sergiliyor: DoIu’ya, bize, Bat ’n n gözlükleriyle bak p,
bizi Bat l deIerlerle yarg l yor! ‘Tipik bir oryantalizm, dedim. Bizim, Bat l lar n sahip olduklar çok deIerli bir özelliIe, ‘merak’ denilen niteliIe’ fazlaca sahip olmad I m z
söylüyor çünkü; dahas , ‘DoIu’da bilgi için bilgi edinmek, bir konuyu derinliIine ara t rma ve öIrenme hassas n n geli mi olduIunun ileri sürülemeyeceIini’ iddia ediyor!
Bu, tastamam, ‘oryantalizm’ deIil de nedir?
Cahin Alpay dostumuzun kayg lar bo una! ‘Bat ’y ve Bat l lar ara t rma ve anlama konusunda’ her zaman (imparatorluk çaIlar m zda bile!), büyük bir ‘çaba ve
ba ar ’ gösterdiIimizden hiç üphe edilemez. Sözü Cemil Meriç’e b rakal m: ‘Hâlâ bir
/slam tarihimiz yok. /kinci Me rutiyet intelijansiyas , bir Abdullah Cevdet, bir R za
Tevfik, bir /zmirli, bir Said Halim, bir Mehmed Ali Ayni, bir Cehbenderzade teker teker
incelenmedikçe, böyle bir i i ba armam z dü ünülemez. Oryantalizm, irfan tarihimizde böyle bir dönemin varl I ndan habersiz veya habersiz görünmek istiyor.’9
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