
Misyonerlerin Epistemolojik Kaynağı Olarak
Oryantalizm

ÖÖZZEETT  Kültürel ve genetik özellikleri kendisine benzemeyenleri “ötekileştiren” Batı düşüncesi,
Hıristiyanlığı bu kapsamda ortak bir zemin olarak ele almaktadır. Hıristiyan olmayan toplumlar, Batı
için, ehlileştirilmeye, hidayete ulaştırılmaya, insanîleştirmeye ve medenîleştirilmeye ihtiyacı olan
topluluklardır. Bu kapsamda “öteki”nin kimliği, dili, kültürü ve dini ele alınıp incelenmeli,
nihayetinde muhatap çok iyi bir şekilde tanınmalı; hatta kendisini tanıtıp öğretecek kadar onunla
ilgili her şey bilinmeli ve araştırılmalıdır. Bu çalışma, misyonerlerin bilgi kaynağı olarak
oryantalizmi ele almaktadır. Oryantalizm konusu uzun yıllar tartışıldığı gibi, onunla ilgili fikrî
münakaşalar da hâlâ devam etmektedir. Tartışmaların odak noktası, oryantalizmi ele alanların amaç
ve hedeflerinde düğümlenmektedir. Bir kısım araştırmacı düşünür, oryantalistleri tamamen
“sömürgeciliğin keşif kolu” olarak değerlendirirken, bunun karşısında olanlar ise, bu iddiayı
mesnetsiz olarak değerlendirmekte, bunun bilimsel bir araştırma çabasından öteye gitmediğini
savunmaktadırlar. Ancak şurası bir gerçektir ki, oryantalizm ve onun temsilcileri olan oryantalistler,
misyonerlere ve kilise mensuplarına önemli bilgi ve malzemenin sağlanmasında kayda değer katkıda
bulunmuşlar; onların hareket ve eylemlerinin verimli ve misyonlarına uygun hale dönüşmesinde
her türlü enstrümanın kullanılmasına fırsat ve zemin hazırlamışlardır.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Oryantalizm, misyonerler, oryantalist kuruluşlar, batı, doğu, öteki

AABBSSTTRRAACCTT  Treating those whose cultural and genetic characteristics are not similar to their own
as “others”, Western thought takes the Christianity as their common ground.  To this western ap-
proach, non-Christian societies are regarded as those which need to be domesticated, civilized,
guided and humanized. In this sense, the identity, language, culture and religion of the “other”
should be taken and be studied to the extent that they, including everything about them, should be
completely understood and uncovered. This study aims to discuss orientalizm as the sources of
knowledge for Missionaries. Orientalizm has been the matter of discussion for many years. The
discussions goes round the aim of those who take it as the focus of their study. While a group of re-
searchers consider orientalism as the mediators of imperialism, others refuse this as a groundless
claim and argue that it is no more than an attempt of scholarly study. The fact is obvious that, ori-
entalizm and its members have made remarkable contributions in providing important information
and tool; and offered great opportunities to missionaries and to the members of the church which
enabled them to achieve their mission with ease and fruitfully. 
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in ler ve kül tür ler, in san lık ta ri hi bo yun ca sü rek li bir bir le ri ni et ki le me ve
“öte ki ” ni “ken di ne ben zet me ” ça ba sı içe ri sin de ol muş lar dır. Bu nun en
önem li se be bi, ken di si nin bu lun du ğu di nin ve ya ide o lo ji nin en doğ ru (otan-

tik) ve en tar tı şıl maz ol du ğu inan cı dır. İnanç lar ara sın da ki “öte ki ” ni ken di ne ben-
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zet me gi ri şi mi, İbra himî din ler için de söz ko nu su dur.
Ni te kim Hı ris ti yan la rın “şeyta nın yo lun da olan la rı ” hi-
da ye te ulaş tır ma (mis yo ner lik) ça ba ve gay ret le ri ni, bu
çer çe ve de de ğer len dir mek müm kün dür.

Ön ce lik le kül tü rel ve ge ne tik özel lik le ri ken di si ne
ben ze me yen le ri “öte ki leş ti re n” Ba tı dü şün ce si, Hı ris ti -
yan lı ğı bu kap sam da or tak bir ze min ola rak ele al mak ta -
dır. Hı ris ti yan ol ma yan top lum lar, Ba tı için,
eh li leş ti ril me ye, hi da ye te ulaş tı rıl ma ya, in sanîleş tir me -
ye ve me denîleş ti ril me ye ih ti ya cı olan top lu luk lar dır. Bu
kap sam da “öte ki ” nin kim li ği, di li, kül tü rü ve di ni ele alı-
nıp in ce len me li, ni ha ye tin de mu ha tap çok iyi bir şekil -
de ta nın ma lı; hat ta ken di si ni ta nı tıp öğ re te cek ka dar
onun la il gi li her şey bi lin me li ve araş tı rıl ma lı dır. 

Ta rih bo yun ca Hı ris ti yan mis yo ner ler, din le ri ni ve
inanç la rı nı ulaş tı ra bi le cek top lum la rı ta nı ma ya ih ti yaç
duy muş lar dır. Bu inanç in san la rı nın bir kıs mı, hem mis-
yo ner hem de or yan ta list ol ma du ru mun da kal mış lar dır.
An cak güç lü ve do na nım lı or yan ta list ler içe ri sin de mis-
yo ner olan la rı na pek rast la nıl ma mak ta dır. Mis yo ner lik -
le bir lik te or yan ta list ol ma özel li ği ne sa hip in san la rın,
do ğu ve İslâm hak kın da ile ri de re ce de yet kin eser ler ver-
di ği söy le mek pek müm kün gö zük me mek te dir. 

Bu ça lış ma, mis yo ner le rin bil gi kay na ğı ola rak or-
yan ta liz mi ele al mak ta dır. Or yan ta lizm ko nu su uzun yıl-
lar tar tı şıl dı ğı gi bi, onun la il gi li fikrî mü na ka şa lar da hâlâ
de vam et mek te dir. Tar tış ma la rın odak nok ta sı, or yan ta -
liz mi ele alan la rın amaç ve he def le rin de dü ğüm len mek -
te dir. Bir kı sım araş tır ma cı dü şü nür, or yan ta list le ri
ta ma men “sö mür ge ci li ğin ke şif ko lu ” ola rak de ğer len di -
rir ken, bu nun kar şı sın da olan lar ise, bu id di a yı mes net -
siz ola rak de ğer len dir mek te, bu nun bi lim sel bir
araş tır ma ça ba sın dan öte ye git me di ği ni sa vun mak ta dır -
lar. 

Biz bu tar tış ma la ra mü da hil ol ma mak la bir lik te, or-
yan ta liz min be lir li “giz li ve açık/ya kın ve uza k” he def ve
stra te ji le ri bu lun du ğu dü şün ce sin den ha re ket le me se le -
yi ele al ma ya ça lı şa ca ğız. Bu eko lün ön de ge len en yet-
kin is mi Ed ward Sa id ’in bir araş tır ma kla si ği olan (hâlâ
aşı la ma mış) Or yan ta lizm isim li ki ta bı,  bir an lam da reh-
ber bir kay nak özel li ği ile ça lış ma mız da en faz la re fe -
rans ta bu lu na ca ğı mız bir eser ola cak tır.

BA TI’ DA YA HU Dİ VE HI RİS Tİ YAN 
ARAŞ TIR MA CI LA RIN İSLÂM’A İLGİ Sİ

Ba tı’ nın Do ğu’y la olan en te lek tü el il gi si, ya şa dı ğı mız ça -
ğa öz gü bir ol gu de ğil dir. Ba tı bi lim ve ya zın dün ya sı nın
bu ko nu da or ta ya koy du ğu ürün ler, bu nu is pat la mak ta -

dır. Ni te kim Ba tı’ da Do ğu ile il gi li ola rak 1800-1950 yıl-
la rı ara sın da 60-65 mil yon ese rin var lı ğı söz ko nu su -
dur.1

İslâm dün ya sı nın dı şın da, özel lik le de Ba tı’ da ki Ya-
hu di ve Hı ris ti yan la rın İslâm hak kın da ki araş tır ma la -
rın da iki akım söz ko nu su dur. Ba tı lı araş tır ma cı la rın bir
gru bu İslâm’la il gi li cid di bi lim sel ça lış ma lar or ta ya ko-
yar ken, di ğer bir gru bu da el de et tik le ri bü tün mal ze -
me yi İslâm’a yö ne lik bir sal dı rı ar gü ma nı ola rak
kul lan mak tan çe kin me mek te dir ler. Bu iki eko lün var lı -
ğı geç miş ten gü nü mü ze ka dar de vam et mek te dir. Ya hu -
di le rin yap tı ğı araş tır ma lar da kay nak lar dan ha re ket
edi lip süb jek tif de ğer len dir me le re ula şı lır ken, İslâm’ın
kök süz bir din ola rak su nul ma sı na rağ men üs lup ve su-
nuş ta bi lim sel li ğin gö zar dı edil me di ği söy le ne bi lir. An -
cak Hı ris ti yan araş tır ma cı la rın cüz ’i bir kıs mı Ya hu di
araş tır ma cı la rı ta kip et me si ne kar şın, (mis yo ner lik le il-
gi li si olan la rı) İslâm’a kar şı ön yar gı lı ve ta raf gir bir tu -
tum ser gi le mek te dir ler. Bun lar içe ri sin de Müs lü man
en te lek tü el ler le tar tış ma ya gi ren mis yo ner ler, yet kin ol-
ma dık la rı his si ne ka pı la rak İslâm’ın ana kay nak la rı na
mü ra ca at et mek te dir ler. “Hat ta bu dö nem de mis yo ner -
lik, ilmî or yan ta lizm den ay rış ma ya ve W.M. Watt ti pi
bir or yan ta list mo de li or ta ya çık ma ya baş la mış tır. Watt -
’ın Hı ris ti yan lık duy gu la rı çok güç lü ol du ğu ve sü rek li
ki li se ile ir ti bat lı ça lış tı ğı hal de bu nu eser le ri ne açık ça
yan sıt ma ma ya özen gös ter miş tir.”2

Av ru pa ve Ame ri ka’ da ki Do ğu ile il gi li ça lış ma la -
rın var lık se bep le ri içe ri sin de, bu coğ raf ya da ki araş tır -
ma cı la rın Watt ör ne ğin de ol du ğu gi bi Ya hu di ve
Hı ris ti ya lık ’ı, dün ya gün de mi ne ge tir me gay ret le ri de
bu lun mak ta dır. Di ğer ta raf tan Ya hu di Hı ris ti yan araş-
tır ma cı lar la bir lik te Ki li se men sup la rı nın İslâm’a ve
Müs lü man la ra yö ne lik ne ga tif ve kar şı lı ğı ol ma yan it-
ham la rı da, yi ne ken di din le ri nin iş lev sel lik ka zan ma sı -
na yö ne lik ma ni pü la tif tu tum ve dav ra nış lar ola rak
gör mek müm kün dür. Ni te kim Pa pa 16. Be ne dict ’in Al-
man ya’ da Re gens burg Üni ver si te si’n de (12 Ey lül 2006)
İslâm’ı akıl dı şı, akıl kar şı tı ve şid det di ni ola rak ta nım -
la ma sı, bu nun en isa bet li ör nek le rin den bi ri dir.

“BİZ VE ON LA R” 

İslâm ve di ğer din ler ara sın da ki iliş ki de iki kav ra mın or-
ta ya çık tı ğı gö rül mek te dir. Kav ram la rın ai di ye ti Ba tı
kül tür hav za sı nın işa ret ve dam ga sı nı ta şı mak ta dır. Zi ra
Ba tı ta rih bo yun ca, ken di ırk, renk, kül tür, ide o lo ji ve
inanç blo ğun da ki çev re nin dı şın da ki le ri nin, ya ni “öte-
ki le ri ” nin bu lun du ğu coğ raf ya yı “Bar bar lar ül ke si ” ola-
rak ta nım la mak ta dır. Ro ma lı la rın, ken di le ri nin dı şın da ki
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Cer men le ri, Bar bar lar ola rak tas nif et tik le ri gi bi, son ra -
ki yüz yıl lar da bu öte ki sü rek li kim lik ve ai di yet de ğiş -
tir miş tir.

Ba tı için, ya kın böl ge ve çev re “bi zi m”, uzak coğ-
raf ya ise “on la rı n” ki gi bi bir ka te go rik ay rış ma ya ta bi dir.
Tas nif so nu cun da top ra ğı, di li, dü şün ce si ile her şey “on -
la r” adı nı alır ve “bi ze ya ban cı ” bir ha le dö nü şür. Be şin -
ci yüz yıl da ya şa mış bir Ati na lı ken di si ni uyum lu bir
Ati na lı ka bul et ti ği ka dar her hal de bar bar ka bul et mi -
yor du. Coğ rafî sı nır lar gö rü nür bi çim de sos yal, et nik ve
kül tü rel sı nır lar la bir lik te be lir gin leş mek te dir. Bu nun la
bir lik te ken di mi zi, ken di top ra ğı mız da dü şü ne bil me miz
için “kar şı ta ra fı n” da var lık hak kı nı sa vun mak ge re ke -
cek tir. Ay rı ca her tür lü var sa yım lar, düş ler ve ha yal ler
bi ze ait ol ma yan, dı şa rı dün ya nın söy le mi ola rak ka la -
cak tır.3

“Biz ve öte ki ” re to ri ği, coğ rafî, dinî, ırk sal ve ide o -
lo jik bir (ka te go rik) ay rış tır ma yı be ra be rin de ge tir mek -
te dir. Bu söy lem, bir ta raf tan me de ni yet ler ara sın da ki
iliş ki yi ta ma men ko pa rır ken, di ğer ta raf tan Do ğu ve Ba -
tı ara sın da ki fark lı lık la rı de rin leş tir mek te; ta ri fi ve te la -
fi si müm kün ol ma yan kı rıl ma la ra se bep ol mak ta dır.

AV RU PA VE İSLÂM KOR KU SU 
(İSLÂM VE HI RİS Tİ YAN LIK)

Ba tı coğ raf ya sı nın dı şın da ka lan ma hal le ler, on lar için
bi rer kor ku ve ta bu böl ge le ri ne dö nüş müş tür. Yer kü re -
nin di ğer sa kin le ri nin ge niş kül tür le ri, ge le nek sel asa let-
le ri ve sa hip ol du ğu bi ri kim, Av ru pa in sa nı nın doğ ru dan
il gi ala nı na gir me mek te dir.4 Ba tı lı için, önem li olan Do-
ğu’ yu ken di ka lıp la rı için de ele alıp de ğer len dir mek -
tir.

Bu gün da hi, Müs lü man ima jı, Ba tı lı için Os man lı
ve Arap şek li ne bü rün müş bir yok edi ci ve te rör kim li ği
şek lin de al gı lan mak ta dır. Do la yı sıy la bu kor ku ve tem-
kin li yak la şım, or yan ta list le rin Do ğu ve İslâm ile il gi li
araş tır ma la rı nın çok az okun ma sı na se bep teş kil et mek -
te dir. Baş ka top lum lar da da gö rü le bi le cek bu hu sus, or-
yan ta list le rin renk le riy le da ha ile ri bo yu ta ve ev re ye
ula şa rak ye ni ke li me le rin ica dı na ve zi hin le rin bi le ka bul
ede me ye ce ği ha yal le re va ra bil mek te dir.5

Şu ti pik olay, Av ru pa lı’ nın İslâm’a ve Müs lü man la -
ra ba kış açı sı yan sıt ma sı açı sın dan il ginç kur gu la ra ve an-
la ma la ra ka pı ara la ya bi le cek ni te lik te dir:

“So ut hern 1450 ile 1460 yıl la rı ara sın da geç miş me-
rak lı bir olay dan bah set mek te dir: Je an de Se gö vi e, Ni co -
las Cu sa, Je an Ger ma in ve Ae ne as Sil vi us (Pi e II) isim li
dört bi lim ada mı bir “Con tra fe ren ti a: Kon fe ran s” dü zen -

le ye rek İslâm ile ko nuş mak is te miş ler di. Fi kir, Je an Se-
go vi e’ den ge li yor du. Kon fe ran sın ga ye si hem Müs lü -
man la rı hem de Hı ris ti yan la rı açı ğa çı ka ra rak
Müs lü man la rın “küt le ” ha lin de Hı ris ti yan lı ğa gi riş le ri ni
sağ la mak tı. Dü zen le yi ci ler, bu kon fe ran sın sar sıl maz
dinî ama cı nın ya nın da po li tik ama cı da ol du ğu nu ile ri
sü rü yor lar, ay rı ca mo dern kalp le ri üze rin de yan kı lar
uyan dı ra ca ğı nı id di a edi yor lar dı.

Şöy le di yor lar dı: “On yıl sür se da hi sa vaş tan da ha
ucuz ve da ha az za rar lı dı r… ” Ki li se nin dört ada mı hiç bir
za man ar zu et tik le ri so nu ca ula şa ma dı lar. An cak de ney
tek ör nek ola rak kal dı. Amaç de ğiş me di. Do ğu’ yu Av ru -
pa’ nın kar şı sı na çı ka ra rak be ra ber lik sağ la mak is ti yor -
lar dı. Müs lü man la ra ken di le ri nin Hı ris ti yan lı ğın bir
de va mı ol duk la rı nı an lat mak is ti yor lar dı.”6

Ba tı’ nın, ge nel ola rak Do ğu’ dan, özel ola rak da
İslâm dün ya sın dan gel me si ni he sap la dı ğı teh li ke (!) ve
bu nun do ğur du ğu kor ku lar, yüz yıl la rın bi ri ki miy le güç-
len miş tir. Bu nun la bir lik te bu kor ku la rın ha re ke te geç-
me si için Pe arl Har bo ur (Ja pon la rın ABD ’ye ait li ma nı
bom ba la ma sı) ve 11 Ey lül ör nek le rin de ol du ğu gi bi kü-
re sel/lo kal olay ve ol gu lar ye ter li ol mak ta dır. Ni te kim
İkin ci Dün ya Sa va şı’n da Pe arl Har bo ur ola yıy la ABD’ -
nde ya şa yan Ja pon lar’ la 11 Ey lül’ den son ra yi ne ay nı ül-
ke de bu lu nan Müs lü man lar ben zer ka der le ri pay la şa rak
olum suz kor ku ve teh li ke imaj la rı ha li ne dö nüş tü rül dü -
ler. 

Aşıl ma sı ge re ken di ğer bir han di kap da, Ba tı lı en-
te le ji yan si ya nın, “öte ki ” ola rak gör dü ğü İslâm ve Müs-
lü man la rı ken di(ne ait kav ram lar la) ta nı mıy la
ko num lan dır ma ve be lir le me ye ri ne, on la rın ken di le ri -
ni an lat ma ve ifa de hak kı ol du ğu nu unut ma sı dır. 

Şu hal de, her kül tür ve me de ni yet tem sil ci si ne ken -
di kav ram ve sem bol le riy le ken di ni ta nıt ma fır sat ve öz-
gür lü ğü ve ril me si, hem Ba tı’ nın Do ğu’ yu hem de
Do ğu’ nun Ba tı’ yı an la ma sı na yar dım cı ola cak tır.

BA TI’ NIN DO ĞU’ YU TAK Dİ Mİ

Ba tı’ nın Do ğu’ ya an lat ma ya ça lış tık la rı için, ön ce ta nı -
ma nın ve aka bin de tak di min ger çek leş me si ge rek mek -
tey di. Bu tak dim dü şün ce si, Ed ward Sa id ’in gö zün de,
ha ki kat te “te at ra l” bir fi kir dir. Ya ni Do ğu, Bü tün Şark
coğ raf ya sın da ki ül ke le rin sah ne len di ği ve ser gi len di ği bir
sah ne dir. Mev cut sah ne de sa ha nın ge niş li ği tas vir et mek -
le va zi fe li fi gür ler bu lun mak ta dır. Ni ha ye tin de Ba tı için,
Do ğu ken di da hilî sı nır la rı nın bir ala nı ol mak tan zi ya de
da ha dar bir böl ge ve Av ru pa’ nın yö net ti ği bir ti yat ro
sah ne si ol mak ta dır. “Bu sah ne nin için de bir or yan ta list,
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bir ti yat ro ya za rı nın tek nik bil gi si ile ter tip et ti ği oyun-
lar dan on la rı sey ret tik le ri için ta rih sel ve kül tü rel açı dan
so run lu olan se yir ci ler gi bi, bü tün bir Av ru pa’ nın or tak
me su li yet duy gu su için de or ta ya koy du ğu özel bir uz-
man dan baş ka bir şey de ğil dir. Do ğu sah ne si nin de rin -
lik le rin de ef sa nevî kül tür ha zi ne le ri bu lun mak ta dır.
Göz le ri ka maş tı ran bu zen gin dün ya da Sfenks, Cle o pat ra,
Eden, Tru va, So dom ve Go mo re, As tar te, Isis ve Osi ris,
Sa ba, Ba bil, Cin’ ler, Ecin li ler, Ni no va, Ra hip Yah ya ve
Hz. Mu ham med gi bi çok sa yı da isim yer al mak ta dır. Ya-
rı sı bi li nen, ya rı sı bi lin me yen dev, şey tan, kah ra man, te-
rö rist, zevk-ü sa fa sa hi bi kim se le rin sa de ce isim le ri ni
sı ra la mak da hi bu sah ne üze rin de bir oyun dü zen le me yi
çağ rış tı rır. Av ru pa’ nın üret ti ği ha yal ler dün ya sı, bu re-
per tu var dan çe ki len kop ya lar la des tek len miş tir. Or ta -
çağ’ dan on se ki zin ci yüz yı la ka dar Ari os te, Mil ton,
Mar lo we, le Tas se, Sha kes pe a re, Cer van tes, Chan son de
Ro land ve Ro man cer odu Cid gi bi eser ler de, ya zar la rın -
ca Do ğu kay nak la rı kul la nıl mış tır. Ba tı lı ya zar ve dü şü -
nür ler, Do ğu’ nun şekil le rin den, ha yal le rin den, fi kir ve
tip le rin den ya rar lan mış lar dır. Ay rı ca Av ru pa’ da or yan -
ta list bi li me ait ol du ğu sa nı lan pek çok mal ze me ide o lo -
jik sap lan tı la rın hiz me ti ne ve ril miş, bi lim ler de ge liş me
ol sa da hi bu du rum var lı ğı nı de vam et tir miş tir.7

Ba tı’ nın ha yal le ri ve kor ku la rı nın işa ret et ti ği coğ-
raf ya, Do ğu’ dur. Do ğu ve Do ğu lu âde ta olum suz ve tah-
kir edi len ol gu la rın mer ke zi ko nu mun da dır. 

AV RU PA(LI) VE DO ĞU

Ba tı in sa nın gö zün de Do ğu, kadîm za man lar dan gü nü -
mü ze ge lin ce ye ka dar sü rek li ön yar gı lar la bes len miş te-
mâşa ve ta sav vur edil miş edil gen bir ya pı ser gi ler. Do ğu,
ga rip ha tı ra ve gö rün tü ler le süs len miş, ola ğa nüs tü ha di -
se ler le har man lan mış bir fan te zi ler dün ya sı ve ya aşı rı
mak yaj lı bir fan tas tik ol gu dur.8 Do la yı sıy la Do ğu, Av ru -
pa lı nın zi hin âle min de, şek li ta mam lan mış, tekâmü lü so -
na er miş, do nuk ve ge liş me ye el ve riş siz bir böl ge
ta sav vu ru na bü rün müş tür.

Do ğu’ ya se ya ha te çı kan bir Ba tı lı için en dik kat çe-
ki ci un sur, nes ne ola rak al gı la dı ğı böl ge nin Ba tı’ dan gö-
rü nen fo toğ ra fı ve bu gün onun için de bu lun du ğu
ka de ri dir.9 “Av ru pa sa de ce şekil ola rak ele al dı ğı al çal -
tıl mış ve sap tı rıl mış bir Do ğu kav ra mı ile ken di kül tü -
rü nü be lir le miş ve güç len di ril miş tir.”10

Vi co’ dan ha re ket le Sa id, ta ri hin biz zat in san la rın
ken di le rin ce ya pıl dı ğı nı ve ya zıl dı ğı nı ha tır la tır. Ya pı -
lan ta rih, ikin ci aşa ma da coğ raf ya ya in ti kal eder. Ta rih
dış lan sa bi le coğ rafî ve kül tü rel kök ler top ra ğa, böl ge ye
ve coğ raf ya ya nü fuz ede rek “Do ğu ” ve “Ba tı ” gi bi in san

ürü nü kav ram la rı re el dün ya ya ve li te ra tü re ka zan dı -
rır.

Ni te kim Ba tı gi bi Do ğu da bir ta rih, bir te fek kür ge-
le ne ği, bir ha yal dün ya sı ve bir ke li me ha zi ne si ne ma lik
bir ide al bü tün lü ğü nü ak la ge ti rir. Ya ni Do ğu’y la Ba tı
bir bi ri ni ta mam la yan ve var lık la rı nı bir bir le ri ne da yan -
mak la sür dü ren iki yer kü re top ra ğı dır.11 Bu nok ta da Ed-
ward Sa id ’in dü şün ce si açık ve ber rak tır:

“Do ğu’ nun sa de ce ya ra tıl mış ol du ğu nu dü şün mek
ve ya be nim üze rin de dur du ğum de yim le “Do ğu’ lu laş tı -
rıl mı ş” ol du ğu nu be lirt mek ve ay nı za man da bu tip olay-
la rın sa de ce ha yal ih ti ya cın dan doğ du ğu nu ile ri sür mek
inanç sız lık tır. Do ğu ve Ba tı ara sın da ki iliş ki her şey den
ön ce bir güç ve üs tün lük iliş ki si dir.”12

Yer yü zü nün iki böl ge si ara sın da ki iliş ki nin bo yu -
tu nu ise, da ha çok hâkim kül tür ve güç olan Ba tı be lir -
le mek te dir. Bu aşa ma da Do ğu’ nun za a fi yet le ri, Ba tı’ nın
za fer ve ga li bi yet le ri ha ne si ne kay de dil mek te dir.

DO ĞU NE RE Sİ DİR? DO ĞU LU KİM DİR?

Os man lı’ nın ta rih sah ne sin den çe kil me siy le bir lik te or-
ta ya çı kan “Do ğu So ru nu ” ad lan dır ma sı, as lın da Av ru -
pa lı için, ilk Pers li ön cü ler den son Os man lı ka lın tı la rı na
ka dar, ken di si nin do ğu sun da ki teh li ke li ve is ti la kay na -
ğı ala nın var lı ğı na işa ret et mek tey di. “Fran sız ca’ da, ge nel
ola rak Av ru pa’ da ol du ğu gi bi, ‘Do ğu’ ve ‘Do ğu lu’ söz cük-
le ri nin uy gu lan dı ğı böl ge Do ğu Ak de niz’ den baş lar.
Ame ri ka’ da ise ‘Do ğu’ ve ‘Do ğu lu’ söz cük le ri ne re dey se
yal nız ca çok da ha faz la uzak böl ge le re, An tik Çağ ve Or -
ta Çağ Av ru pa’ sı nın çok az bil gi ye sa hip ol du ğu, hat ta
far kın da bi le ol ma dı ğı böl ge le ri an la tır ol muş tur.”13

Ha ki kat te Do ğu; fi kir le ri, ha yal le ri, ki şi li ği ve tec-
rü be le riy le bir lik te zıt lık lar ya ra ta rak Ba tı’ nın ta ri fi ni
ko lay laş tır mak ta dır. Bu nok ta dan ha re ket eden Sa id için,
Do ğu’ nun hiç bir yö nü ha yalî de ğil dir. Do ğu, Av ru pa’ nın
maddî kül tür ve uy gar lı ğı nın ay rıl maz ve kop maz bir bir
par ça sı dır. Zi ra her iki si nin ta ri hi bir ara da ya zıl mış tır.
Ta ri hi ve si yasî ak tör ler ola rak iki sin den bi ri ge ri çe kil -
di ği za man ta rih ol gu su nun var lı ğın dan söz edi le me ye -
cek tir.14

Ba tı lı oku yu cu için Do ğu, mis tik ve ma ne vi böl ge -
le ri çağ rış tı ran bir coğ raf ya hük mün de dir. Bu an lam da
Do ğu, sa de ce ma nevî de ğer le rin zev ki ne sa hip de ğil, ay -
nı za man da Ba tı ak lı için lü zum lu bir se ri dav ra nış ve
yar gı şekil le ri ni bün ye sin de ta şı mak ta dır. Zik ri ge çen
ger çek ler kar şı sın da Ba tı lı, Do ğu’ nun asıl kay nak la rı na
yö nel me ye ça lı şa cak tır. Bu çer çe ve de Do ğu sah ne si, bir
ma nevî güç sis te mi ve de ği şik an la tım bi çi mi dir.15
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Ta rih bo yun ca olum lu ve olum suz sü rek li bir iliş ki
için de ki Do ğu ve Ba tı, geç miş le ri ni be ra ber oluş tur muş -
lar dır. Ni te kim ge rek Do ğu ge rek se Ba tı’ nın her iki si nin
de var lık la rı, bir bir le ri ne ba ğım lı dır.

“DO ĞU DES PO TİZ Mİ ”

Ba tı’ nın Do ğu’ yu olum suz kav ram lar la kod la ma sı nı ha-
tır la tan Şerif Mar din, “Or yan ta list söy le mi nin ege men -
li ği sa vı nın as lın da ne ka dar kon jonk tü rel ata er kil
ol du ğu nu an la ta bil mek için bu söy le me ben ze yen; fa kat
ta rih sel sü reç içe ri sin de ki ye ri be lir len di ğin de bi ze ege-
men li ği nin da ha kı sa sü re li ta rih sel şart lar için de oluş-
tu ğu nu gör me şan sı nı ve ren bir fi kir ge le ne ğin de n”
bah se der. O, bu Ba tı lı ve Ba tı cı fi kir ge le ne ği ne “Do ğu
Des po tiz mi ” is mi ni ve rir.

Ba tı’ nın Do ğu ile il gi li kul lan dı ğı re to rik te “Do ğu
Des po tiz mi ”, as lın da bir fi kir kü me len me si dir. Ni te kim
Do ğu Des po tiz mi ” dü şün ce si Yu nan me de ni ye ti nin ken-
di ni be ğen me si nin bir so nu cu dur. Yu nan Po lis ’i ken di
in sa nı na gü ven li ve hu zur lu bir or ta mı sağ la ma yı ba şar -
mış tır. Ba tı lı söy lem, bu ön ka bul den yo la çı ka rak Pers-
ler ’in ve Do ğu’ lu la rın ida re si ni des po tik bu lur ve bu nu
da Do ğu’ nun ge nel ka rak te ri ola rak ka bul eder.16

OR YAN TA LİZ MİN DOG MA LA RI

Ön yar gı ve ka bul ler le bes le nen or yan ta lizm, bu nun la
bir lik te Do ğu hak kın da ken di dog ma la rı nı oluş tu rur.
Or yan ta liz min dog ma la rı, Sa id ’in di lin den ye ni bir an -
lam ka zan mak ta dır. Ona gö re bu gün Arap lar ve İslâm
hak kın da ya pı lan in ce le me ve araş tır ma lar da, or yan ta -
liz min te mel dog ma la rı en ka tık sız şekil le riy le var lık
ala nı bul mak ta dır: 

a. Her sek tö rü ak la da ya lı, ge li şim ve iler le yi şi in-
san cıl, üs tün Ba tı ile il ke siz ve ku ral sız ge ri kal mış, ze lil
Do ğu ara sın da ki sis te ma tik ve mut lak fark me se le si.

b. Do ğu ile il gi li so yut la ma lar, özel lik le kay nak ‘kla-
sik’ Do ğu me de ni ye ti ni an la tan me tin ler ve kül liyât
olur sa, her za man çağ daş Do ğu re a li te le rin den çı ka rı lan
de lil le re şâyân-ı ter cih tir.

c. Do ğu eze li dir, tek bi çim li dir ve ken di ni ta rif ten
aciz bir coğ raf ya dır. Bun dan do la yı Do ğu’ yu Ba tı ba kı -
mın dan an la ta cak ve ak ta ra cak son de re ce ge nel li ğe ha -
iz ve sis te ma tik bir dil kul lan mak ka çı nıl maz dır; ay nı
za man da ilim açı sın dan ‘ob jek tif tir.’

d. Te mel de, Do ğu ya kor ku du yu la cak (Sa rı teh li ke,
Mo ğol Sü rü le ri es mer müs tem le ke ler) ya da (sus tur ma
yo lu ile, araş tır ma ge liş tir mey le, müm kün ise doğ ru dan

iş gal su re tiy le) kon trol al tın da tu tu la cak ge niş bir böl ge -
dir.17

OR YAN TA LİZ MİN STRA TE Jİ Sİ 

Or yan ta liz min Do ğu ile il gi li stra te ji si, me to dik ve in ce
ayar lar üze ri ne ku ru lu dur. Bu stra te ji, ön ce lik le Ba tı’ nın
üs tün lü ğü esa sı na da yan mak ta dır. An cak or yan ta lizm,
bu hu su su Do ğu’ ya his set tir me den mu ha fa za et me ye ça-
lış mış tır. Zi ra Ba tı eko no mik ve fay da esa sı üze ri ne ku-
ru lu olan iliş ki sin de Do ğu ile mü na se be ti ni ko par ma mak
için önem li ça ba lar içe ri si ne gi rer. “Bu yüz den Av ru pa -
lı, özel lik le Av ru pa’ nın en par lak çağ la rı nı ya şa dı ğı Rö-
ne sans ’tan gü nü mü ze ka dar ge çen dö nem de Do ğu’ da
bi lim ada mı, ay dın ki şi, mis yo ner, tüc car, as ker ola rak
gö rün müş ya hut Do ğu’ nun üze rin de et kin lik ya rat mış;
fa kat top ra ğın hiç bir yö re sin de hiç bir di re niş le kar şı laş -
ma mış tır.”18

On se ki zin ci yüz yı lın son la rın dan baş la mak üze re,
Ba tı, Do ğu’ yu ta nı mak ama cı ve bu na se bep teş kil eden
hâki mi ye ti ni güç len dir mek için Do ğu coğ raf ya sı na gir-
miş tir. “Bu sı ra da aka de mik ça lış ma lar ba şa rı lı gay ret -
ler le Do ğu’ nun ger çek le ri ne uy du rul muş mü ze ler de
ser gi ler dü zen len miş; ko lo ni ler de ki yö ne tim şekil le ri ye-
ni den ele alın mış; ye ni ve mo dern bü ro lar ku rul muş; an-
tro po lo ji, bi yo lo ji, lin gu is tik te o ri le ri yi ne fi kir ler le
süs len miş; in san lık ve ev ren üze ri ne ırk la ra ve ta ri he da-
ya lı na za ri ye ler or ta ya atıl mış, eko no mik ve sos yal ye ni
gö rüş ler, dev rim, kül tü rel ki şi lik, ulu sal ka rak ter ve din
üze rin de yep ye ni dü şün ce ler doğ muş tur.” Ya pı lan tüm
ça lış ma lar, Ba tı’ nın Do ğu hak kın da üret ti ği ha yal ler
dün ya sı nın sı nır la rı içe ri sin de ger çek leş miş tir. 19

OR YAN TA LİZ MİN HE DE Fİ

Kök le ri ni Hz. Mu ham med ’in ya şa dı ğı ça ğa ka dar da yan -
dı ra bi le ce ği miz or yan ta lizm, ger çek te Hı ris ti yan Ba tı
dün ya sı nın, İslâm dün ya sı kar şı sın da kor ku ve te dir gin -
li ği nin bir yan sı ma sı dır. Mev cut du rum ne de niy le, or-
yan ta lizm, İslâm ve Müs lü man la rı Av ru pa şem si ye si
içe ri sin de eri tip teh li ke ol mak tan çı kar ma yı amaç la mış -
tır. Si lah lı gü cün ye te rin ce te si ri nin far kın da olan Ba tı,
mü ca de le ala nı nı dü şün sel plat for ma kay dır mış tır. Bu
çer çe ve de İslâm’ın ken di siy le var lık bul du ğu Kur’ân et-
ra fın da şüp he olu şum la rı nın ze mi ni ni ha zır la mış tır. Ni-
te kim he def le ri ni ger çek leş tir mek için es ki ve ye ni
dün ya da Kur’ân ter cü me le ri, Kur’ân ta ri hi ve top lan ma -
sı, va hiy, ne sih, kı ra at gi bi özel alan la ra il gi gös ter di ler.
Bah si ge çen ih ti sas sa ha la rı üze rin de ol duk ça uzun ça-
lış ma lar ya pan Ba tı lı, araş tır ma la rın da ço ğun luk la bi lim-
sel kri ter le ri öte le ye rek ob jek tif lik ve tu tar lı lık tan uzak
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bir yön tem ve ta vır ser gi le di ler. Or ta ya çı kan ça lış ma lar
ele alın dı ğın da kin, düş man lık ve yön len dir me ler açık
ola rak tes pit edi le bi lir.20

Ni te kim or yan ta lizm için söy le ne bi le cek ya lın ger-
çek, ha yal ve ef sa ne le re olan aşı rı il gi ve yö ne li şin ak la
gel me si se bep siz de ğil dir. Bun da ki en bas kın ar ka plan,
Ba tı’ nın Do ğu üze rin de ki he ge mon ya sı nın var lı ğı -
dır.21

Ed ward Sa id, bu aşa ma da or yan ta liz mi, ya zar -
lar/dü şü nür ler ile İngil te re, Fran sa ve Ame ri ka ara sın -
da ki di na mik si yasî bir alış-ve riş ola rak de ğer len di rir.
Ona gö re, La ne, Fla u bert ve ya Re nan gi bi Ba tı lı en te -
lek tü el ler de ki or tak nok ta, eser le rin de ki ay rın tı lar üze-
rin de ki çar pıt ma ve sap tır ma lar dır. Bu nun so nu cun da
ese rin ta ma mın da sah te ve sa nal bir çer çe ve oluş mak ta -
dır.22 Or yan ta liz min ön cü sü ül ke ler, İngil te re ve Fran-
sa’ nın ba şı nı çek ti ği bir grup olur ken, Al man
or yan ta liz mi, Sa id ’in gö zün de, faz la önem se ne cek ka dar
var lı ğı nı his set tir me miş tir.

Al man or yan ta liz mi, da ha çok or yan ta liz min hâmi -
si olan ül ke le rin Do ğu’ dan ge tir di ği li te ra tür üze rin de ya-
pı lan ça lış ma lar ve bun la rın ge liş ti ril me siy le sı nır lı
kal mış tır. Al man bil ge li ği nin or ta ya koy du ğu ça lış ma lar
ge nel lik le İmpa ra tor luk İngil te re ve Fran sa’ sı nın Do ğu’ -
dan ge tir di ği me tin le rin üze rin de ki uğ ra şı lar, fi kir ler, hi-
ka ye ve ide o lo ji ler çer çe ve si ni aşa ma mış bu mal ze me nin
ge liş ti ril me si ne ya ra mış tır. Bu nun la bir lik te or yan ta liz me
kay nak lık ya pan ül ke le rin or tak ze mi ni, Ba tı kül tü rü için -
de Do ğu’ da ku rul muş bir tür “oto ri te ” dir.23

OR YAN TA LİZ MİN TA Rİ Hİ VE Kİ Lİ SE

Bi lim sel bir ko nu ve ilim da lı ola rak or yan ta liz min baş-
lan gıç ta ri hi ni, Hı ris ti yan Ba tı’ da 1312 yı lın da top la nan
Vi ya na Kon si li’ ne ka dar gö tür mek müm kün dür.24 Bu
Kon sil’ le bir lik te alı nan ka rar lar içe ri sin de, Pa ris, Ox-
ford, Bo log ne, Avig non ve Sa la man qu e şehir le rin de
Arap, Grek, İbranî ve Sür yanî dil le rin de eği tim ve re cek
kür sü le rin ku rul ma sı bu lun mak ta dır. Ni te kim or yan ta -
lizm bir lik te, sa de ce pro fes yo nel or yan ta list ve ça lış ma -
la rı ele alın ma mak ta, bu nun ya nı sı ra Do ğu
coğ raf ya sı nın kül tü rel, dil bi lim ve et nik açı dan de ğer -
len di ril me si ger çek leş mek te dir.25

Kon sil’ de alı nan on bi rin ci ka rar, özel lik le Ba tı’ da ki
üni ver si te le rin dik ka ti ni çe ki yor du. Zi ra bu ka rar, üni ver-
si te ler de İbra ni ce, Yu nan ca, Arap ça ve Kel da ni ce kür sü -
le ri ku rul ma sı nı ta lep edi yor du. Bun lar içe ri sin den ay rı
bir öne me sa hip dil ola rak Arap ça, Ki li se’ nin ve do la yı -
sıy la mis yo ner le rin ve or yan ta list le rin il gi si ne maz har

olu yor du.26

“Arap la rı çe vir me nin baş lı ca yo lu ola rak Arap ça
etüt le re de ğer ver me fik ri Ray mond Lul le’ den gel miş ti.
Do ğu dil le ri pro fe sör le ri nin ek sik lik le ri do la yı sı ile is te -
nen so nuç la rın el de edil me yi şi ne kar şı lık Kon sil ’in ha re-
ket tar zı Ba tı’ da mis yo ner lik fik ri nin de ğer ka zan dı ğı nı
gös ter mek te dir. Da ha o çağ da Pa pa X. Gre go i re Mo ğol -
la rı Fran sis ken pa paz la rı ara cı lı ğı ile Hı ris ti yan di ni ne
çek me yi ha yal edi yor du. Bu yüz den çe şit li mis yo ner he-
yet le ri As ya’ nın kal bi ne doğ ru yo la çık mış lar dı. Bu ümit-
ler ger çek leş me miş tir. Zi ra mis yo ner dü şün ce si is te nen
dü ze ye ka dar ge li şe me miş ti.”27

OR YAN TA LİZM, 
YA HU Dİ LİK VE HI RİS Tİ YAN LIK

Or yan ta lizm, ele al dı ğı bir alan ola rak İslâm’ı sü rek li bir
tah rik un su ru ol du ğu nu dü şün müş tür. Bu dü şün ce nin et-
ki siy le, or yan ta lizm, İslâm’la mü ca de le et mek için Ju de -
o-He le nis tik kül tür le re sı ğı nır. Do la yı sıy la or yan ta lizm,
“Coğ rafî ve kül tü rel açı dan Hı ris ti yan dün ya sı na bü yük
öl çü de ya kın ol du ğu için, Hı ris ti yan lık tan ya ra tı cı alın tı -
lar ya par. Bü tün bun la rın dı şın da Hı ris ti yan lı ğın as kerî
ve si yasî ba şa rı la rın dan aşı rı gu rur du yar. … İslâm ül ke -
le ri İncil’ de ta ri fi ge çen top rak la rın he men ya nı ba şın da
yer al mak ta, hat ta bu top rak lar da ege men lik sağ la mak ta -
dır. Üs te lik İslâm’ın kal bi her za man Av ru pa’ nın çok ya-
kı nın da ol muş tur. Bu böl ge ye “Or ta-Do ğu ” adı ve ri lir.
Arap ça ve İbra ni ce Sa mi dil ai le sin den dir. Her iki dil Hı-
ris ti yan lı ğa kar şı ezi ci de ğer ta şı yan or tak mal ze me kul-
lan mak ta dır. Ye din ci yüz yıl dan 1571 İne bah tı sa va şı na
ka dar İslâm, is ter Arap, is ter Os man lı, is ter Ku zey Af ri -
ka lı ve is ter se İspan yol şek lin de gö rün sün Hı ris ti yan Av-
ru pa’ ya kar şı de vam lı bir teh li ke un su ru ol muş tur.”28

O hal de or yan ta liz mi ne dir? Ha re ket ala nı ve di ğer
bi lim ler le alış-ve riş nok ta la rı han gi hu sus lar da bu luş -
mak ta dır.

DO ĞU Bİ LİM

Do ğu bi lim ola rak ifa de ede bi le ce ği miz or yan ta lizm,
Do ğu me de ni ye ti nin kül tü rel ve ide o lo jik açı dan an la -
tım şek li, ke li me ha zi ne si, bir eği tim ve öğ re tim; ku-
rum lar be ra ber li ği, ha yal ler ve dü şün ce ler top la mı,
dok trin ler ve hat ta sö mür ge yö ne ti mi için ge rek li bü ro-
k rat kad ro lar ve yer li yö ne tim ele man la rı dır.29 Or yan -
ta liz mi ele alır ken Ed ward Sa id, ya zar, ro man cı, şair,
dev let ada mı si ya set ku ram cı sı ve fi lo zo fun or ta ya koy-
duk la rı eser, ma ka le, te o ri, göz lem ve ha sı lı tüm ma ter -
ya li kul lan mış tır. Zi ra ona gö re, Do ğu’ nun halk la rı,
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ge le nek le ri dü şün ce si ve ka de ri Esch yle, Vic tor Hu go,
Dan te ve Karl Marks gi bi birçok  ya za rın ese ri ne ko nu
ol muş tur.30 An cak Do ğu’ yu ko nu ola rak ele alan or yan -
ta lizm, bu hu sus ta o ka dar ile ri me sa fe al mış tır ki, baş -
ka dü şün ce ve de ğer len dir me le re fır sat ver me miş tir.31

Do la yı sıy la sub jek tif, ta raf lı ve ön yar gı lı it ham lar, or-
ta ya ko nan eser le rin eleş ti ri le re he def ol ma sı nı en gel -
le ye me mek te dir.

Ed ward Sa id ’e gö re, or yan ta list ça lış ma lar da, Bü yük
Bri tan ya ve Fran sa, Ak de niz’ de on ye din ci yüz yı lın son-
la rı na doğ ru önem li aşa ma lar kay det ti ler. An cak Al man -
ya, İtal ya, Rus ya, İspan ya ve Por te kiz ’in or yan ta liz me
olan kat kı la rı da önem li dir. Bu nun la bir lik te “Ra hip
Lowth, Eich horn, Her der ve Mic ha e lis gi bi ön cü le rin
özel lik le din sel me tin ler üze rin de ki dev rim ci ça lış ma la -
rı göz ler den uzak düş me me li dir. Bu eser ler on do ku zun -
cu yüz yıl Or yan ta liz mi ne bü yük öl çü de güç
ka zan dır mış lar dır.” 32

İngil te re, Fran sa ve son ra la rı Ame ri ka sa de ce or-
yan ta liz min ön cü le ri ol mak la kal ma mış lar, ay nı za man -
da bu özel lik le ri ni uzun müd det sür dür müş ler dir.
Ni te kim İngil te re ve Fran sa, yir min ci yüz yıl dan ön ce ta-
ri hin en bü yük sö mür ge coğ raf ya sı na sa hip em per ya list
ül ke ler ola rak isim le ri ni tes cil le miş ler dir.33 Bu nun la bir-
lik te bu ül ke le rin do ğu bi lim araş tır ma la rı, di ğer ül ke le -
ri çok ge ri de bı ra ka cak de re ce tu tar lı ve bi lim sel ağır lı ğa
sa hip özel lik gös te rir. Yi ne İngil te re ve Fran sa’ nın baş lat-
tı ğı or yan ta list ça lış ma lar, Al man lar ta ra fın dan ge liş ti -
ril miş tir. “Ör ne ğin Sil ves tre de Sacy sa de ce İslâm, Arap
ede bi ya tı, Dür zü le rin di ni ve Sa sanî İran üze ri ne ça lış -
mış, Av ru pa’ nın ilk mo dern pro fes yo nel do ğu bi lim ci si
de ğil ay nı za man da Cham pol li on ve Fran sız Bopp ’un ön-
de ri ve Al man mu ka ye se li lin gu is tik il mi nin de ku ru cu -
su dur.”34

Or yan ta liz min kay nak la rı na ba kıl dı ğın da, çok çe-
şit li bir ya pı ile kar şı laş mak müm kün dür. Bu ya pı güç lü
ve zen gin bir do na nım la bes len mek te dir. Kay nak la rın
mal ze me le ri içe ri sin de kla sik ler, İncil ve fi lo lo ji gi bi ge-
le nek sel bi lim ler; hü kü met ler, ti ca ret şir ket le ri, coğ rafî
der nek ler ve üni ver si te ler gi bi ka mu ku ru luş la rı; ge zi
not la rı, ke şif ler, bi lim kur gu, eg zo tik tab lo lar gi bi edebî
eser ler bu lun mak ta dır.35

Çok kay nak lı bir men ba dan ya rar la nan or yan ta -
lizm, bir üni ver si te hü vi ye ti ne sa hip ge le nek iş le vi gör-
mek te dir.. Bu üni ver si te ge le ne ği içe ri sin de gez gin ler,
ti carî şir ket ler, hü kü met ler, as kerî se fer ler, eg zo tik ma-
ce ra lar ve hi ka ye le rin oku yu cu la rı, ta bi at ta ri hi uz man -

la rı ve Do ğu’ ya ait özel yer ler, ki şi ler le bir lik te Hı ris ti yan
ha cı lar ve aka de mis yen ler de mev cut tur.36

OR YAN TA LİZ MİN DO ĞU ŞU: 
OR YAN TA LİST KU RU LUŞ LAR

Ge le nek sel or yan ta liz min ku ru lu şu nun te mel le ri, yu ka -
rı da da be lir til di ği üze re Vi ya na Kon sü lü’n de atıl mış tır.
Bu çer çe ve de Uni ver si tas Ma gis tra rum et Sco la ri um Pa-
ri sen si um’ da bu lu nun ilk Do ğu Dil le ri bö lü mün den II.
Dün ya Sa va şı’ na ka dar çok sa yı da araş tır ma nın ya pıl dı -
ğı bi lin mek te dir.37

1784’ün Ocak ayın da, Wil li am Jo nes, Asi a tic So ci ety
of Ben gal ’in (Ben gal As ya Der ne ği) ku ru cu mec li si ni top-
la dı. İsmi ge çen der nek, İngil te re’ de Ro yal So ci ety (Kra li -
yet Der ne ği) ile ben zer özel lik ler ta şı mak tay dı. “Der ne ğin
ilk baş ka nı ve Do ğu ve Do ğu lu lar hak kın da en faz la bil gi -
le ri top la mış ki şi ola rak Wil li am Jo nes ar tık, or yan ta liz -
min ku ru cu su sa yı la bi lir di (Bu de yim A. J.
Ar berry ’nin dir). Jo nes, ama cı nı şu üç ke li mey le if şa et-
mek ten bir sa kın ca gör me mek tey di: Yö net mek ve öğ ren -
mek, da ha son ra Do ğu’ yu ve Ba tı’ yı mu ka ye se et mek’.
“Do ğu’ nun son su za doğ ru uza nan ko nu la rı nı öğ ren mek,
sı ra la mak ve bun la rı ka nun lar, ge le nek ler ve bi li nen eser-
le rin top la mın dan olu şan bir di gest comp let ( tam bir özet)
ha lin de or ta ya ko ya bil mek içi n” Jo nes bü yük bir ça ba içe-
ri sin de ol muş tur. Ni ha ye tin de he def le di ği ama cı na nâil
ol muş tur.38

Or yan ta liz min en et kin ak tör le ri, ilk or yan ta list ler
kon gre si ni 1873 yı lın da Pa ris’ te ger çek leş tir miş ler dir.39 Bu
kon gre nin ter ti bi ni ger çek leş tir me si nin alt ya pı sı nı ha zır-
la yan or yan ta liz min ana ça tı sı nı oluş tu ran ku ru luş lar, ça-
lış ma mı zın da ha iyi an la şıl ma sı için önem ar zet mek te dir.

Or yan ta list ler, Bi rin ci Dün ya Sa va şı ön ce si ne ka -
dar, ya ni 1912 yı lı na ka dar on al tı kon gre ger çek leş tir -
di ler. En son dü zen le nen or yan ta list ler kon gre si ise
1912’de Vi ya na’ da ya pı lır ken, o gün den gü nü mü ze ka dar
da dört kon gre da ha ha ya ta ge çi ril miş tir.40

Or yan ta list mer kez le rin ku ru luş la rı nın kö ken le ri,
18. yüz yı la ka dar git mek te dir. Bu kap sam da ilk Ori en tal
So ci ety ’nin Bri tan ya’ da (Ba ta vi a) 1781 yı lın da ku rul ma -
sı, ar ka sın dan 1822’de As ya Der ne ği’ nin, Pa ris’ te te şek -
kül et ti ril me si rast lan tı de ğil dir.41 Zi ra bu iki ku ru luş,
ta ri hin en bü yük sö mür ge le ri ni ger çek leş ti ren ül ke le rin
coğ raf ya sı nın ürü nü dür. 

Di ğer ta raf tan Ro yal Asi a tic So ci ety ’nin 1823 yı lın -
da Lon dra’ da ku rul ma sı nı, 1842’de ye ni sö mür ge ci li ğin
tem sil ci si olan Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’n de Ame ri -
can Ori en tal So ci ety ’nin (Ame ri kan Do ğu Der ne ği) ku-
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rul ma sı ta kip eder. O dö ne min Ame ri ka’ sı, he nüz izo-
las yon dö ne min de bu lun mak ta ve da ha dün ya ya açıl ma-
mış bir ya pı ser gi le mek te dir. Her şeye rağ men, Jo ur nal of
the Ami re can Ori en tal So ci ety gi bi bü yük kül li yat la rın
bil dir di ği ne gö re, Ame ri kan or yan ta list le ri, da ha o dö-
nem de Tür ki ye’ nin Hak ka ri ilin de ki Kürt aşi ret le ri nin
leh çe fark lı lık la rıy la il gi li ürün ler ve re bil mek tey di -
ler.42

Bu ör nek de gös ter mek te dir ki, or yan ta liz min ku-
ru cu ve sür dü rü cü  dev let le ri, bu sa ha yı çok cid di bir şe-
kil de in şa et miş ler ve do na nım lı en te lek tü el bir
ha zır lık la bu nu ger çek leş tir miş ler dir. Do la yı sıy la kar şı
kar şı ya bu lun du ğu muz ha lin güç lü ve sağ lam bün ye ol-
du ğu nun bi lin cin de ol ma mız ge rek mek te dir.43

Or yan ta list araş tır ma lar, Arap dün ya sı ve Uzak Do -
ğu ile il gi li alan lar da ha yat bul muş tur. Ni te kim bu araş-
tır ma lar ilk ko lo ni im pa ra tor luk la rı nın te şek kü lüy le
ha ya ta ge çi ril miş “unu tul muş kı ta la r” ın Av ru pa em per -
ya liz mi nin de ne ti mi al tı na gir me siy le bü yük hız ka zan -
mış tır (20. yüz yı lın or ta sı ve ikin ci ya rı sı).44

“So cu e te Asi a ti qu e: As ya Der ne ği, “Ro yal Asi a tic
So ci ety: Kra li yet As ya Der ne ği ”, “De uts che Mor gen -
lan disc he Ge sells chaft: Al man Do ğu Ül ke le ri Der ne ği -
”, “Ame ri can Ori en tal So ci ety: Ame ri kan Do ğu
Der ne ği ” gi bi or yan ta list mü es se se ler çok kap sam lı ça-
lış ma lar için de ol muş lar dır. Bu nun la bir lik te ay nı sa-
hay la il gi li üni ver si te ler de bö lüm ler ih das edil miş ve
ni ha ye tin de or yan ta lizm bü tün Av ru pa sat hın da fa a li -
yet gös ter miş tir. Ay rı ca  “Fund gra ben des Ori ent s”
(1809) ile baş la yan or yan ta list ya yın lar, bil gi ha zi ne si -
ni de rin leş tir miş ler ve uz man lık kad ro la rı nı güç len dir -
miş ler dir.45

OR YAN TA LİZ MİN TEM SİL Cİ LE Rİ VE 
ÇA LIŞ MA LA RIN DA Kİ HE DEF LER

Ku rum la rın ya nın da, ya zar, araş tır ma cı, bi lim ada mı ve
aka de mis ye le rin or yan ta liz min sis tem li ve ilmî ze mi ne
otur ma sın da ki kat kı la rı, in kar edil me ye cek de re ce de
bas kın dır. Ni te kim Go bi ne a u, Re nan, Hum boldt, Ste int -
hal, Bur no uf, Re mu sat, Pal mer, We il, Dozy, Mu ir gi bi
isim ler, bu kat kı ro lü nü is pat la mak ta dır. “An cak böy le
bir ne sep araş tır ma sın da önem li sa yı da bi lim kur gu ve
ge zi not la rı bir ke na ra bı ra kıl mak zo run da ka lır sa, Do-
ğu’ ya ait coğ rafî ak tü el ve ırkî ko nu lar ara sın da bağ lan -
tı yı sağ la mış olan ve bil has sa İslâmî Do ğu ala nın da
Or yan ta list dü şün ce sis te mi nin ku rul ma sı na yar dım cı ol -
muş pek çok zen gin ve dik ka te de ğer eser ih mal edil miş
sa yı la cak tır. Go et he, Hu go, La mar ti ne, Cha te a ub ri and,
King la ke, Ner val, Fla u bert, La ne, Bur ton, Wal ter Scott,

Byron, Vigny, Dis ra e li, Ge or ge Eli ot, Ga u ti er gi bi ya zar -
la rın or ta ya koy duk la rı eser ler bu tür ça lış ma lar dır. Bun-
la ra da ha son ra, on do ku zun cu yüz yı lın so nu ve yir min ci
yüz yı lın ba şın da Do ughty, Bar res, Lo ti, T.E.Law ren ce,
Fors ter gi bi isim le ri ila ve et mek ge re ki r….”46

Mev cut gi ri şim ler çer çe ve sin de Me zo po tam ya, Mı -
sır, Su ri ye ve Tür ki ye’ de ki ça lış ma lar, Av ru pa lı ar ke o -
log la rın ölü me de ni yet le rin bü tün do ğu da ki ka lın tı la rı nı
ve mi ras la rı nı araş tır mak la sı nır lı ol ma mış, bu nun ya-
nın da tüm Do ğu’ da coğ rafî bil gi ve ve ri le ri or ta ya koy-
mak ama cı da he def len miş tir.47

OR YAN TA LİST LER VE MİS YO NER LER/
MİS YO NER OR YAN TA LİST LER

Mis yo ner or yan ta list le rin, İslâm hak kın da ki ça lış ma la rı
1854 Ag ra mü na za ra sı na da yan dı rıl mak ta dır. Bu mü na -
za ra, Hı ris ti yan mis yo ner le rin Müs lü man lar üze rin de ki
fa a li yet le ri nin yön te mi ni de ğiş tir me si açı sın dan önem li-
dir ve bu nun la il gi li Ba tı’ da çok zen gin bir araş tır ma mal-
ze me si bu lun mak ta dır. 

Mis yo ner or yan ta list ler, bu tar tış ma so nu cun da İs-
lâm’ı otan tik kay nak la rın dan öğ ren me den Müs lü man
coğ raf ya da Hı ris ti yan lık ’ın ya yıl ma sı nın ve mü ca de le -
nin ba şa rı lı ola ma ya ca ğı nı an la mış lar dır. 

Kar şı lık lı ya pı lan tar tış ma la rın öne mi ise, mü na ka -
şa la rın ge niş bir coğ raf ya ya ya yıl ma sın dan da an la şıl -
mak ta dır. Bu kap sam da, 1854 yı lın da ki bu tar tış ma da
bu lu nan Rah me tul lah Hindî’nin şöh re ti Os man lı Pa di -
şa hı Ab dü la ziz ’e ka dar ulaş mış tır. Sul tan Hindî’yi İstan -
bul ’a da vet ede rek on dan ya rar lan mak is te miş tir. Hindî,
1857 yı lın da ki ba ğım sız lık sa va şı nın ar ka sın dan Hin dis -
tan ’ı terk edip Mek ke’ ye yer leş miş, fa a li yet ve eser le riy -
le İslâm dün ya sın da ta nın mış tır.48

Ken di en te lek tü e li ni ye tiş ti ren or yan ta lizm, bu du-
ru mu sö mür ge ci dö nem de si ya sal bir mis yon ola rak kul-
lan mış tır. Ba tı ta rih ya zı lı mıy la, sö mür ge fa a li yet le ri bir
pa ra lel lik gös ter miş tir. Bu çer çe ve de bi yo lo jik bir fel se -
fe ola rak dar wi nizm, sos yal dar wi nizm şek li ne bü rün -
müş; can lı lar ara sın da ki sı nır sız mü ca de le ola rak al gı nan
bi yo lo jik dar wi nizm, Ba tı lı için sos yal dar wi nizm ha li ne
alıp sö mür me nin meş ru bi lim sel bir ara cı ha li ni ala bil -
miş tir. Böy le ce Do ğu’ ya yö ne lik ha ki mi yet ala nı nın ge-
niş le ti le bil me si müm kün ol muş tur. En te lek tü el ler, ni haî
nok ta da sö mür ge ci or yan ta liz min ön cü mis yo ner le ri, va-
zi fe le ri ni ye ri ne ge tir miş ler dir.49

Mo dern dö nem or yan ta liz min önem li tem sil ci le -
rin den Ber nard Le wis, or yan ta list kav ra mı nın içe ri ği
hu su sun da ki kay gı la rı nı, kav ra mın kul la nıl ma sı nın ter-
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ke dil me si ko nu sun da alı nan ka rar lar la gi de ril di ği ni ha-
tır la tır. Ona gö re, or yan ta list kav ra mı “kur ta rı la ma ya -
cak ka dar kir le til mi ş” bir kav ram şek li ne bü rün müş tü.
Bu kap sam da 1973 yı lın da Pa ris’ te top la nan Yir mi Do-
ku zun cu Ulus la ra ra sı Or yan ta list ler Kon gre si (or yan ta -
list le rin yi ne ay nı şehir de top lan mış olan Bi rin ci
Ulus la ra ra sı Kon gre si’ nin yü zün cü yıl dö nü mü ne te ka -
bül et mek tey di) or yan ta lizm söz cü ğü nü kal dır ma ka ra -
rı al dı. Kon gre onun ye ri ne ken di si ne “Ulus la ra ra sı As ya
ve Ku zey Af ri ka Be şerî Bi lim ler Kon gre si ” is mi ni seç ti.
Kon gre so nun da ku rum, ge rek or yan ta list ge rek se or-
yan ta lizm kav ram la rı nın ken di bün ye sin de kul la nıl ma -
sı nı ya sak la dı.50

An cak or yan ta list le rin ken di le ri ni böy le ta nım la -
ma yı terk et me le rin den çok ön ce le ri, on la rın ken di mes-
lek le ri nin öne mi ni ge ri pla na ata ma ya cak ka dar bi linç li
bi rer mis yo ner yön le ri bu lun mak tay dı. Bun lar ya hu kuk
bil gi ni ya hut dok tor ola rak gö rev le ri ni ye ri ne ge tir mek -
tey di ler. 

Ni te kim Re a list ol mak tan çok fi zi kö te si duy gu lar la
ka lem oy na tan Ed gard Gu i net isim li ya zar, ye rel te da vi
gü cü nü ge re ğin den faz la önem si yor du. O, Ge ni e des Re-
li gi ons (Din le rin De ha sı) isim li ki ta bın da “As ya lı lar ve
Pey gam ber ler, Av ru pa lı lar ve Dok tor la r” de yi mi ni kul-
lan mak tan çe kin mi yor du.51 As lın da bu ra da Ba tı lı bir zih-
ni ye tin As ya lı ve Av ru pa lı ayı rı mı nı ele al ma sı nın te mel
çı kış nok ta la rı na vur gu söz ko nu dur. Bu söz le ve ril mek
is te nen me sa jın al tın da kü çük se yi ci bir ta vır bu lun mak -
ta dır: As ya lı lar ya ni Do ğu lu lar, bi li min ve ri le rin den ha-
re ket et mez ler, baş ka güç ler den yar dım bek ler ler. Ba tı lar
ise, bi lim ve ak lın tem sil ci le ri ne mü ra ca at eder ler.

Or yan ta list te ri mi nin içe ri ği hu su sun da ki tar tış ma -
lar kap sa mın da, ko nu nun uz ma nı Ed ward Sa id ile çağ daş
or ya ta list Ber nard Le wis ’in ara la rın da ki tar tış ma lar, bir
ta kım de ğer len dir me le re ko nu ol muş tur. Sa id ’in or yan -
ta list ler hak kın da ki id di a la rı na kar şı lık, “Bi ri si çık sa, es -
ki Yu nan araş tır ma la rı nın sa de ce Yu nan lı lar ta ra fın dan
ya pıl ma sı ge rek ti ği ni, es ki Yu nan araş tır ma la rın da sap -
ma ol du ğu nu ve Yu nan lı ol ma yan Hel le nizm araş tır ma -
cı la rı nın ca sus ve art ni yet li ol du ğu nu söy le se, ken di si ne
de li di ye ba ka rız.” ce va bı nı ver mek te dir.52

Or yan ta lizm amaç ve he def le ri ko nu sun da ki ya pı -
lan bu ve ben zer tar tış ma la rı ele alan İlber Or tay lı, Sa id
ve kar şıt la rı nın kav ga sı nı eko no mik bir rant ola rak de-
ğer len dir mek te dir.53

So run or yan ta lizm ve or yan ta list kav ram la rı nın
muh te va sı nın na sıl ve ney le dol du ru la ca ğı üze rin de dü-
ğüm len mek te dir. O hal de or yan tal, or yan ta lizm ve or-

yan ta list kav ram la rın ne ol du ğu nu ele al mak ge rek mek -
te dir.

Or yan tal ke li me si, Ame ri kan üni ver si te le rin de ça lı -
şan araş tır ma cı lar nez din de de uy gun gö rü len bir kav ram-
dır. Ang lo-Ame ri kan araş tır ma cı la rın önem li is mi H.A.R.
Gibb, Arap ça bir te rim le ta nım lan mak tan sa, “or yan ta lis -
t” ola rak isim len di ril me si ne sı cak bak mak ta dır.54 Şu hal -
de or yan ta lizm ne dir? 

OR YAN TA LİZM NE DİR?

“Ori en t” ke li me sin den ge len or yan ta lizm, şark ve şark-
bi li mi (do ğu bi li mi) de mek tir. Or yan ta list ise müş teş rik
ifa de siy le ta nım lan mak ta dır.55 Bu çer çe ve de İ. Or tay lı,
önem li or yan ta list ola rak isim len dir di ği ve Arap dün ya -
sı nın Os man lı İmpa ra tor lu ğu’n dan ay rı lı şın da is mi sık ça
ge çen Law ren ce’ den bah se der:

“Law ren ce ’ı ta nıt mak ge re kir. Ken di si Şark dil le ri -
ni çok iyi bi len bir müs teş rik tir, İngil te re’ nin en iyi üni-
ver si te le rin de oku muş tur. Da ha öte si bu İslâm, Kur’ân
tef si ri, çağ daş Türk çe, çağ daş Fars ça, çağ daş Arap ça gi bi
sı nır la rı da aş mış tır. Da ha es ki le re gi der ve hat ta es ki se-
mi tik ar ke o lo ji üze rin de de bil gi sa hi bi dir. Za ten çok
genç yaş lar da da do ğu böl ge le rin de bu gi bi dinî ge zi le re
ve ar ke o lo jik araş tır ma la ra ka tıl mış tır. Ya ni ken di si es ki
se mi tis tik de di ği miz; İbran ca, Aram ca vs. gi bi dil le ri de
bi lir. Da ha sı var, bu gün İngi liz di lin de Ho me ros ’un İl-
ya da ve Ody sse i a’ sı nı oku mak is te di ği miz za man, ha len
kul la nı lan en iyi çe vi ri Law ren ce ’ın dır. Ya ni si zin bil di -
ği niz Law ren ce ay nı za man da Ba tı dil le rin de de, bil has -
sa da es ki Yu nan ve Ro ma ko nu sun da da esas lı bil gi
sa hi bi bir fi lo log dur.

Bu en te ra san adam öm rü nü kü tüp ha ne ler de ge çi rip
da ha faz la eser ler üre te ce ği yer de, ka bi li ye ti ni ve muh te -
şem bil gi si ni açık ça sı bir ha ya lin pe şin de kul lan mış tır.
Bu ra da onun İngil te re’ nin pa ra sı ve ya sırf mev ki için bu
işi yap tı ğı na inan mak zor. Bel ki de ki şi li ğin de ki ikir cik -
len me den ile ri ge len ve onu aşan bir hırs, onu aşan bir
gay ret ve me sa i var. Arap la rın Türk ler den ba ğım sız ol-
ma sı na inan mış tır ve bu nun için İngi liz is tih ba ra tıy la
harp için de bir le şe rek, ki za ten ken di si or du da dır ve gö-
rev li bir su bay dır, al bay lı ğa ka dar ter fi et miş tir. Çöl den
ge çen, Me di ne’ den ku ze ye doğ ru as ker le ri de ğil si vil hal -
kı da hat ta me mur la rı, ka dın ve ço cuk la rı öl dür mek, yağ-
ma ya izin ver mek, sa bo taj fa a li yet le ri ne gi riş mek gi bi her
tür lü me la ne ti ifa et miş tir.56

Dik kat edil di ğin de, Law ren ce ’in is mi, çok çe şit li va-
sıf la ra sa hip bir şah si yet ola rak or ta ya çık mak ta dır. O,
Do ğu dil le ri üze rin de iyi bir uz man, Ba tı kül tü rü nün
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kay nak la rı nın mü ter ci mi, is tih ba rat çı bir su bay, yağ ma
ve iş gal iş le ri ne mü da hil bir çe te ci/sö mür ge me mu ru -
dur.

Ni te kim or yan ta lizm ke li me si, Le wis de ol du ğu gi -
bi, do ğu bi lim ve kül tür le ri üze rin de ça lı şan araş tır ma -
cı la rın sı cak bak ma dı ğı bir söz cük tür. Çün kü bu ki şi ler,
on do ku zun cu ve yir min ci yüz yı lın baş la rı na ka dar de -
vam eden Ba tı Av ru pa sö mür ge ci lik ta ri hi için de ele al-
dık la rın da bu te ri mi çok sis li ve an lam sız ka bul
et mek te dir ler. Bu nun la bir lik te ki tap lar ya zıl mak ta; ge -
nel te ma sı “Ori ent: Do ğu ” şek lin de dü şü nül müş kon gre -
ler dü zen len mek te; es ki ve ye ni gö rün tü sü ile
or yan ta lizm var lı ğı nı sür dür mek te dir.57

“Üni ver si te an la mın da or yan ta lizm ile ha yalî or-
yan ta lizm ara sın da de vam lı bir alış ve riş var dır. Bu alış-
ve riş on do ku zun cu yüz yı lın so nun dan iti ba ren ol duk ça
di sip lin li, hat ta be lir li ku ral la ra bağ lı ola rak dü zen li bi-
çim de sür mek te dir.

Ana hat la rı ile ha re ket nok ta sı ola rak on se ki zin ci
yüz yı lın so nu ele alın dı ğın da söz ko nu su or yan ta lizm
Do ğu’ yu ko nu edi nen ku rum la rın ta ma mı, ve ri len be ya -
nat lar, ta kı nı lan ta vır lar, ya pı lan ben zet me ler, bir cins
öğ re ti, yö ne tim bi çi mi ve ya hü kü met şek li dir. Kı sa ca bu
cins or yan ta lizm, Ba tı’ nın üs tün lük sür dür me tak ti ği,
Do ğu üze rin de oto ri te kur ma ça ba sı dır.”58

Mo dern çağ da Ba tı’ nın üs tün lü ğü nü tem sil eden
Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’ nin, dün ya si ya se tin de ki
ağır lı ğı nın art ma sıy la bir lik te aka de mi ler le, ki tap lar -
da, kon gre ler de, üni ver si te ler le, dı şiş le ri ba kan lık la rı
ile bir hik met na za ri ye si gi bi ak ta rıl ma ya ça lı şı lan or-
yan ta liz min, ger çek te ba sit ve ta ma men doğ ru lar üze-
ri ne ku rul ma sı na rağ men, bir fi kir sis te mi gi bi,
ak ta rıl ma sı üze rin de dü şü nül me li dir. Or yan ta lizm,
Av ru pa’ nın bir uy dur ma sı de ğil, as lın da bir kaç ku şa -
ğın be ra ber ça lı şa rak uzun ya tı rım lar la ge liş tir di ği
önem li bir dok trin ler ve uy gu la ma lar bü tü nü dür. Bu
ne den le Do ğu, Ba tı ve Ba tı lı nın zih nin de yer bu la bil -
mek için bir bil gi sis te mi ola rak or yan ta liz min de ne ti -
min den geç me li dir. Bu an la yış la be ra ber,
or yan ta liz min süz ge cin den ge çen ler, onun ta ra fın dan
dün ya kül tü rü ne da hil edil miş ler dir.59

Or yan ta lizm, bir di sip li ne dö nüş me tec rü be si ge-
çir miş Ba tı lı söy le min bir par ça sı dır. Ni te kim bu di sip li -
nin ak tör le ri, ken di le ri ni, bü tün bir kül tü rü yo rum la yan
kap sam lı bir sis te min ic ra cı la rı ola rak ka bul eder ler. “Bu
kap sam lı sis tem Fo u ca ult ’nun yo rum la yı cı bir anah tar
nos yo nu ola rak eleş tir di ği epis te mo lo jik ze mi ne, ger çe -
ği gö rü nür ken, içe ri ği şekil den, özü ge çi ci olan dan ayı-

ran bir fel se fe il ke si ne da ya nır. Bu na ila ve ten or yan ta -
lizm bu il ke yi özel lik le fel sefî ve ta rihî ana liz le ri kul la -
na rak uy gu la yan bir me tot ge liş tir miş tir. Üçün cü sü,
or yan ta lizm, söy le mi ni, te sa düf le rin, ne den sel lik le rin bi-
çim sel ku ral la rı na gö re dü zen le miş tir.”60

Bir baş ka açı dan or yan ta lizm, bir bi lim da lı, söy lem
tar zı, bir si yasî ide o lo ji ya da bir dün ya gö rü şü ola rak ka -
bul edi le bi lir. An cak onun en te mel vur gu su “biz-on la -
r” dü a liz mi ne da ya nır. Or yan ta lizm, Ba tı de ni len bir
si yasî-kül tü rel olu şu ma ai di ye ti ni ses len di ren kim se nin,
Do ğu ola rak tas vir et ti ği bir olu şu mun öğe le ri hak kın da
ko nuş ma sı dır. Bu çer çe ve de Do ğu nos yo nu nun, Av ru -
pa’ da 18. yüz yıl dan iti ba ren ge liş ti ri len söy lem den üre-
ti len bir ya pı ol du ğu söy le ne bi lir.61

Ba tı, Or ta do ğu me de ni ye ti nin fark lı uzan tı la rıy la
ça tı şa rak ken di ni şekil len dir di. Or yan ta lizm tar tış ma la -
rın da bu si ya si “pa ra dig ma sal ger çek li k” akıl lar da ye ri ni
ko ru ma lı dır. Zi ra bu hu sus, dü şün sel bir olu şu mun
maddî te me li ni oluş tur mak ta dır:

“Bar bar teh li ke si ko nu sun da ki ne re dey se mi to lo jik
de ni le bi le cek kor ku, el bet te or yan ta list ba kış açı sı nın
mer kezî bir bo yu tu, me se la He gel ’in ta rih fel se fe si ni an-
la mak için bir mi henk ta şı dır. Ama il ginç olan, bu kor-
ku nun, Av ru pa’ nın üs tün lük ka zan dı ğı ka pi ta list
dö ne me ait olan bir ol gu ola rak, ya ni kor ku la cak bir
şeyin ol ma dı ğı, Do ğu’ nun ge ri le di ği XVI I I. ve XIX. yüz-
yıl da oluş ma sı dır. Bu, Ba tı ege men li ği ni pe kiş tir me yi
amaç la yan bir ri va yet tir. Yok sa bah se di len sü reç için her
uy gar lı ğın baş ka bir güç ta ra fın dan is ti la edil mek kor ku-
su nu kay da de ğer öl çü de aşan bir al gı la yış söz ko nu su
de ğil dir.”62

Or yan ta liz me yö nel ti len ten kit le rin mer kez nok ta -
sı nı; bir ha ki ka tin ol du ğu gi bi tas vir et mek ten ve an lat -
mak tan zi ya de bir kı sım ta rihî, kül tü rel, dinî, ırkî ve
top lum sal ön yar gı lar la ko nu yu ele al mak ve sü rek li Do-
ğu’ yu Ba tı’ dan (Av ru pa mer kez li ola rak)  gör mek ve yo-
rum la ma oluş tur mak ta dır. Or ta ya çı kan yo rum la rın or tak
özel li ği de ğiş mez kav ram la rı içer me si dir ki, bun la ra “Şark
K l i  ş e  l e  r i  -
” de ni le bi lir. Bu kli şe ler, akıl cı dü şün me ek sik li ği, dü zen -
li olan dan nef ret, pe çe, edil gin lik ve şeh vet düş kün lü ğü
gi bi eti ket ler le or ta ya çı ka bi lir.63

Ni te kim or yan ta lizm, Ed ward Sa id için, kap sam lı
bir sa ha nın ve ko nu nun özel adı dır:

“Or yan ta lizm den söz aç mak ge nel de İngi liz ve
Fran sız uy gar lı ğı nın bir ha re ke ti, za man za man in san -
la rın ha yal güç le ri ni da hi aşa bi len dav ra nış lar, Hind ve
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tüm Do ğu ül ke le ri nin ya şa dık la rı çağ lar, kut sal ki tap -
lar da adı ge çen ül ke ler, ba ha rat ti ca re ti, sö mür ge ler de
kul la nı lan si lah lar ve uzun sö mür ge ci lik yüz yıl la rı, şa-
şır tı cı bir bi lim sel araş tır ma lar ki tap lı ğı, or yan ta lizm ko-
nu la rın da sa yı sız bi lim ada mı, pro fes yo nel or yan ta list ler
top lu lu ğu, “Do ğu ” fi kir le ri nin bir ara ya ge li şin den do -
ğan ka rı şık bir dü zen, Do ğu des po tiz mi, Do ğu’ nun du-
yar lı lı ğı gi bi çe liş ki li kav ram lar, sa yı sız ta ri kat ve yol lar,
fel se fe akım la rı, Av ru pa’ nın gün lük ya şa mı için de fay-
da la nıl ma ya ça lı şı lan Do ğu hik me ti ve dü şün ce si gi bi
ko nu lar dan söz aç mak de mek tir.” 64

Or yan ta liz mi, da ha çok İngil te re ve Fran sa’ ya has-
re de rek, bu iki ül ke nin in ce bir du yar lı lı ğı ola rak de ğer-
len di ren Ed ward Sa id ’e, gö re or yan ta liz min kap sam
sa ha sı, on se ki zin ci yüz yıl baş la rı na ka dar Hind kı ta sı ve
İncil’ de is mi ge çen ül ke le ri içer mek te dir. Fran sa ve İn-
gil te re, on do ku zun cu yüz yı lın ba şın dan iti ba ren
1945’le re ka dar Do ğu ve Do ğu cu luk hak kın da söz sa hi -
bi ül ke ler ola rak ka bul edil mek te dir. An cak İkin ci Dün -
ya Sa va şı’n dan son ra Ame ri ka, se le fi ül ke ler gi bi, Do ğu
hak kın da ge le nek sel yön tem ve ba kış açı sı nı mu ha fa za
et miş tir. Bu ra dan ha re ket le Sa id, İngil te re, Fran sa ve
Ame ri ka’ nın ve Ba tı’ nın önem li tüm si yasî ak tör le ri ni
bir ara ya ge ti ren ve bü yük bir hırs la üre ti mi ni sür dü ren
or tak lı ğın imal et ti ği eser le rin ta ma mı nı or yan ta list ya-
pıt lar ola rak ta nım lar.65

Bir di sip lin ola rak or yan ta lizm, di ğer bi lim dal la rı
gi bi sis te ma tik bir alan de ğil dir. Zi ra hiç bir bi lim da lı;
yer yü zü nün bir böl ge sin de sos yal ger çek le ri, ko nu şu lan
dil le ri, po li ti ka, ta rih ve çe şit li ko nu la rı bir coğ ra fi böl-
ge nin sı nır la rı içi ne ala rak in ce le mez. Or yan ta lizm ise,
sı nır sız bir coğ raf ya yı in ce le me mal ze me si ola rak ele alır.
Or yan ta list; bir İslâm hu ku ku uz ma nı, bir Çin dil le ri
araş tır ma cı sı ve ya Çin-Hind din le ri bil gi ni ola rak bi lim
dün ya sı nın kar şı sı na çı ka bi lir.66

Ya şa dı ğı mız ça ğın önem li or yan ta list le ri ni çı ka ran
Ame ri kan or yan ta liz mi, sa vaş sı ra sın da ve son ra da or du -
da ku rul muş dil okul la rın dan doğ muş tur. Bu ku rum lar,
hü kü met le rin acil ih ti yaç la rı nı ye ri ne ge tir mek tey di.
“Okul la ra ege men olan ha va, ar tık is te nen şek le gir di ği,
ol gun laş tı ğı ve dü şü nü len re form lar ve eği tim sis tem le -
ri için uy gun ha le gel di ği an la şı lan Do ğu lu lar hak kın da
ta kı nı lan mis yo ner ce ta vır dı. Gi zem li Do ğu dil le ri nin in-
ce len me si ar tık fi lo lo jik ça ba la ra de ğil ya şa nan stra te jik
ve po li tik ger çek le re da ya nı yor du. Di ğer ta raf tan “uz ma -
n” la ra mis tik bir at mos fer sağ lı yor, oto ri te le ri ni ar tı rı -
yor du.”67

Ye ni or yan ta lizm ola rak isim len di ri le bi le cek olan

mo dern or yan ta lizm, 18. Yüz yıl Av ru pa kül tü rü nün te -
mel özel lik le ri ni or ta ya koy mak ta dır. Ni te kim bu yüz-
yıl da ki or yan ta lizm, çoğ rafî ola rak ula şa bil di ği en son
sı nır la rı na ulaş mış tır. El de edil miş ba şa rı lar tüm ka tı dü-
şün ce le ri et ki le miş ve Ki tab-ı Mu kad des dog ma la rı nı te-
sir siz bı rak mış tır. Mü ra ca at kay nak la rı ara sı na Ya hu di lik
ve Hı ris ti yan lık’ la bir lik te Hint, Çin, Ja pon, Sü mer eser-
le ri, Bu dizm, Sans krit, Zer düşt ve Ma ni kül tür le ri dâhil
ola cak tı.68

Ye ni or yan ta lizm ile bir lik te Av ru pa lı araş tır ma cı;
Yu do-Hı ris ti yan ol ma yan kül tür le ri, sa de ce ki li se nin ba -
kış açı sıy la de ğil ay nı za man da ta rih bi li mi nin yön te -
miy le de in ce le mek te dir. Yi ne çe şit li ya ban cı böl ge ler ve
kül tür ler ye ni den alın mış tır. Bü tün bun la rın so nu cun -
da, Hı ris ti yan lar ile di ğer ırk lar ara sın da ki renk, ori jin,
dav ra nış ve ka rak ter fark lı lık la rı be lir gin leş miş tir.69

Şu hal de kül tür le ri, ırk la rı, din le ri, dil le ri ve et nik
ya pı la rı sis te ma tik ola rak ye ni den ele alıp ken di ba kış
açı sıy la de ğer len di ren or yan ta lis ti ta nım la mak ge rek -
mek te dir.

OR YAN TA LİST KİM DİR?

Or yan ta liz min kul lan dı ğı araç, me tot ve söy lem de ki
fark lı laş ma ve 1973 yı lın da Pa ris’ te top la nan 29. Ulus la -
ra ra sı Or yan ta list ler Kon gre si’n de “or yan ta lis t” te ri mi -
nin kul la nıl ma ma sı ile il gi li alı nan ka rar lar,
or yan ta liz min so nu nun gel di ği şek lin de al gı lan ma ma sı
ge re kir. Zi ra or yan ta lizm, bir zih ni yet bi çi mi ve uz man -
lık sa ha sı ola rak bir bi riy le ça kı şan bir sa ha yı ih ti va et-
mek te dir: “İlk ola rak Av ru pa ve As ya ara sın da de ği şen
ta rihî ve kül tü rel iliş ki yi; ikin ci ola rak, 18. yüz yı lın son
çey re ğin den iti ba ren çe şit li Do ğu kül tür le ri nin ve ge le -
nek le ri nin in ce len me sin de uz man laş ma ya ne den ol muş
Ba tı’ da ki bi lim sel di sip li ni ve üçün cü ola rak da Do ğu
hak kın da ki ide o lo jik var sa yım la rı, im ge le ri ve ha yalî re-
sim le ri çe ki yor.”70

Or yan ta liz min en et kin ic ra cı sı olan or yan ta list
kav ra mı nın kö ken le ri ne ba kıl dı ğın da, M. Ro din son ’un
bil gi le ri bi ze bir ta kım açı lım lar ka zan dı ra bi lir. Ona gö -
re “do ğu bi lim ci ” (or yan ta list=müş teş rik) ifa de si İngi liz -
ce’ de ilk de fa 1779, Fran sız ca’ da 1799’la ra doğ ru
kul la nıl mış tır. Or yan ta lizm söz cü ğü, Dic ti o na i re de I’A -
ca de mi e Fran ca i se ’a 1838’de alın mış tır.71

“Ori en ta lis m” ve “ori en ta lis t” ke li me le ri nin eti mo -
lo ji si, La tin ce “Ori en t” (Do ğu) söz cü ğü nün kö ke ni ne da-
ya nır. İslâm li ta re tü rün de ki kar şı lı ğı ola rak “iş tiş ra k” ve
“müş teş ri k” ke li me le ri de “Şark” (Do ğu) te rim le rin den
tü re til miş tir.72
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Or yan ta list kav ra mı nın sö mür ge ci li ği ha tır lat ma sı,
ala nın uz man la rı nı da ra hat sız et mek te dir. Gü nü müz de
bu kav ram ye ri ne  ‘Ori en tal stu di es’, ‘Are a Stu di es’
(Midd le East, Far East, Ne ar East) gi bi isim ler ter cih edil-
mek te dir. “Bu ne den le 20. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da ki Ba -
tı İslâm araş tır ma la rın da en önem li ge liş me ler den
bi rin ci si İslâm’ın Ori en tal ça lış ma ala nı için de de ğil de
‘So ci al’, ‘Hu ma ni ti es’ ve ‘Are a Stu di es’ alan la rın da ve
baş lık la rın da in ce len me ye baş la ma sı dır.” 73

Or yan ta list le rin uz man lık alan la rı na ba kıl dı ğın da,
ör ne ğin Er pe ni us ve Gu il la u me Pos tel gi bi Rö ne sans or-
yan ta list le ri, İncil’ de yer alan ül ke le rin uz man la rı şek-
lin de ol duk la rı gö rül mek te dir. Yi ne bu or yan ta list ler den
bi ri olan Pos tel, Çin ’e ka dar bü tün As ya’ yı ter cü ma na ih-
ti yaç duy ma dan baş tan so na ge çe bi le ce ği ni ile ri sü re cek
ka dar ala nın yet kin uz man ko nu mun day dı.

“… on se ki zin ci yüz yı lın or ta la rı na ka dar tüm or-
yan ta list ler İncil bil gi ni, Samî dil le ri uz ma nı, İslâm ya -
hut Ciz vit le rin aç tı ğı yol dan Çin bi lim le ri araş tır ma cı sı
üs tün ki şi ler di. Or ta As ya’ nın tüm ala nı or yan ta lizm ta-
ra fın dan an cak on se ki zin ci yüz yı lın son la rın doğ ru feth
edi le bil miş ti. Bu çağ da An qu e til-Du per ron ve sir Wil li -
am Jo nes, Aves ta ve Sans krit dil le ri nin eri şil mez zen-
gin lik le ri ni an la ya rak ta nıt ma yı ba şar mış
bu lu nu yor lar dı. On do ku zun cu yüz yı lın or ta la rı na doğ -
ru or yan ta lizm dü şü nü le cek en ge niş ha zi ne le re sa hip
ol muş tu.”74

Re nan’ dan Gold zi her ’e, Mac do nald ’dan Von Gru-
ne ba um ’a, Gibb ’den Ber nard Le wis ’e ka dar he men he -
men bü tün or yan ta list ler, İslâm’ı bir “kül tü rel sen te z”
ola rak de ğer len dir mek te ve Müs lü man top lu luk la rı nı
eko no mi, sos yo lo ji ve po li ti ka nın dı şın da bir etüt ko nu -
su ha lin de in ce le mek tey di ler. Or yan ta lizm için İslâm,
Re nan ’ın ilk ese rin de, dik kat çe ki ci şekil de ele alın mak -
tay dı. Ona gö re, İslâm’ı iyi an la ya bil mek için onu “ça dır
ve aşi ret ça ğı na ge ri gö tür mek la zım dı. Sö mür ge ci li ğin
or ta ya çı kar dı ğı so run lar ve ta rih sel et ki le ri gi bi hu sus -
lar, or yan ta list ler için üze rin de araş tır ma ya pı la cak
önem li ko nu lar ara sı na mü da hil ol ma mak tay dı.75

Bu gü nün or yan ta list le ri, ar tık ken di le ri ni “kül tü rel
alan uz man la rı ” şek lin de ta nım la mak tay dı lar ve on lar
lin gu ist-dil sa ha sı nın ha re ket siz ce hap se dil miş ki şi le ri
de ğil ler dir.76

OR YAN TA LİST KİM LİK LER DEN ÖR NEK LER

Ta rih çi İlber Or tay lı yet kin ve do na nım lı or yan ta list
kim lik le ri ele alır ken, bun lar içe ri sin den Hol lan da lı bir
bil gi ne yer ver mek te dir. Özel lik le ri iti ba riy le ken di si ni

hay ran bı ra kan bu or yan ta list, ic ra at la rı nın he def le riy le
şaşır tı cı bir kim lik sa hi bi özel li ği ni ver mek te dir:

“…. Sno uck Hur gron je ad lı Hol lan da lı âlim, Şark
dil le ri ni, sa de ce Arap ça, Fars ça de ğil, uzak ta ki kı ta En do-
nez ya’ nın İslâm kül tü rü ve yer li dil le ri ni de çok iyi bi lir.
Hu kuk tan ta ri he ve fi lo lo ji ye ka dar yet kin eser le ri var-
dır. Bu zat hat ta bir ara söz de Müs lü man ol muş ve Hi caz -
’a git miş tir. Hac va zi fe si ni ye ri ne ge tir miş tir, çün kü
bu nun ge çi ci, sah te Müs lü man lık ol du ğu an la şıl mış tır.
Ama Mek ke’ yi zi ya ret et miş tir, Arap la rın içi ne gir miş tir.
Bu dün ya yı çok iyi ta nı mış tır.

İslâm di ni ve Hi caz üze ri ne yaz dık la rı elan ara nan
ve oku nul ma sı şart olan ma ka le ler dir. Ay nı şekil de En do-
nez ya’ yı da çok in ce le miş tir. Bu muh te şem bil gi si ni ma -
a le sef kö tü şey ler için de kul lan mış tır. Ayak la nan
En do nez ya’ yı bas tır ma ya ça lı şan Hol lan da lı ko lo ni ma-
kam la rı na ver di ği tav si ye şudur: ‘Boş ye re ka bi le re is le ri -
ni ve sa vaş çı la rı öl dü rü yor su nuz. Ayak lan ma dur mu yor.
As lın da or ta dan kal dır ma nız ge re ken züm re bun la rın din
adam la rı ve dinî li der le ri dir. Bun la rı yok eder se niz ayak-
lan ma du ra cak.’ Bu tav si ye yi din le yen Hol lan da lı lar de-
ni le ni yap mış lar ve ta biî ayak lan ma da ol duk ça
ya vaş la mış tır. Çün kü kit le ler öğ ret men den mah rum kal-
mış lar dır. Bu al çak ça, me şum tav si ye de bu lu na bi len ada-
mın da çok önem li bir or yan ta list ol du ğu açık tır.” 77

Or yan ta list ler içe ri sin de öy le ye te nek li olan la rı
var dır ki, on lar dan ba zı la rı, ül ke le rin den ay rıl ma dan ön -
ce Türk çe ve Arap ça’ yı iyi ce öğ ren miş, bu dil le re olan
hay ran lık la rın dan do la yı çe vi re ler yap mış ve gra mer
araş tır ma la rı na gi riş miş tir.78

Ay rı ca olum suz et ki ve ic ra at la rı olan or yan ta list
mo del ler de bu lun mak ta dır. Çün kü Do ğu’ nun ede bi yat
ve kül tü rü her Ba tı lı yı, fark lı fay da lar açı sın dan il gi oda -
ğı ha li ne ge tir miş tir:

“… Kos ko ca bir Şark ’ın her in sa nı et ki le me si müm-
kün de ğil dir ve bu et ki le me il la ki ca sus luk yap mak, ma-
ce ra ya şa mak, dı şiş le ri ne da nış man lık yap mak, pet rol
şir ket le rin den ve ya is tih ba rat ör güt le rin den pa ra al mak
için ya pıl maz. Hiç şüp he siz ki bu tip in san lar ma zi de var -
dı ve bu gün de var dır. Bu gün bi le bir ta kım in san lar,
genç ler Ba tı üni ver si te le rin de oku duk la rı za man ma a le -
sef  his to ri cal en gi ne er, ta rih çi mü hen dis li ği di ye bir kav-
ram or ta ya at mış lar dır. Di le ye ne is te dik le ri gi bi, pa ra sı
kar şı lı ğın da ta rih ya zı yor lar. Bu tip ikin ci sı nıf in san la -
rın dı şın da, bil gi si bi rin ci de re ce de önem li ol du ğu hal de,
de ğin di ği miz Law ren ce gi bi ya için de ka lan aşı rı şoven
bir mil li yet çi lik le ve ya ru hun da ki ba zı ka ran lık nok san -
lık lar do la yı sıy la bu gi bi yol la ra gi ren ler ola bi lir.”79
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Or yan ta liz min ve onun ic ra cı la rı olan or yan ta list -
le rin fa a li yet le ri ni İslâm ve Do ğu’ yu (kül tür ve di li ne)
hay ran lık ne ti ce siy le bağ daş tı ran an la yış lar da mev cut -
tur. Bu an la yış lar, or yan ta list le ri alan la rı nın uz ma nı, ni-
te lik li ve kül tür sev da lı la rı ola rak gör mek te dir. İlber
Or tay lı, bu ba kış açı sı na sa hip olan Do ğu lu bir bi lim ada -
mı ta rih çi ola rak şu söz le ri ina na rak söy le mek te dir:

“…. Müş teş rik lik, ya ni or yan ta lizm de di ği miz dal
bil has sa 18. ve 19. yüz yıl da in san lı ğın gay re ti, evi ne ka-
pan ma sı ve aşı rı ça lış kan lı ğın ne ti ce si ola rak or ta ya çık mış
bir dal dır. Rad loff ’un at, de ve sır tın da, çok zor şart lar da
uzak Si bir ya’ nın boz kır la rı na da lı şı nı hiç bir şekil de sa de -
ce as kerî bil gi ve ca sus luk ge re ği ile açık la ya ma yız. Evet
o za man ki Rus ya, in san la rı do ğu ya yol la mış tır; ama bu gi-
den le rin hep sin de bu as kerî sa ik ön plan da ge le mez. Me -
rak ve say gı nın da çok bü yük ro lü var dır. Unut ma yı nız
ki Ge or ge Ja cob gi bi ba zı or yan ta list ler, Sa mi dil le re olan
say gı ve sev gi le rin den do la yı ken di mi ras la rı La tin ce ve
Yu nan ca’ yı bi le kü çüm se yip bir ke na ra it miş ler dir. Bu gi -
bi eği lim ler bu gün de var dır. Şu çe vir me ne say gı duy ma -
dan na sıl ya pa bi li riz: Fri ed rich Rüc kert, 18. yüz yıl
Al man ya’ sın da ya şa yan bir or yan ta list. Ken di si İran ede-
bi ya tı nı, asıl önem li si Kur’ân-ı Ke rim ’i Al man ca’ ya çe vir -
miş. İran ede bi ya tın dan Ha fız ’ı vs çe vi rir ken, o di lin
çeş ni si ni ve gü zel li ği ni ve re bil mek için ilk de fa ve son de -
fa aruz vez ni ni Al man ca’ da kul lan dı. Ya ni bu gün Rüc-
kert ’in Al man ca çe vi ri le ri ni oku du ğu nuz za man,
ne re dey se Ha fız ’ın ve Sa di’ nin ta dı na va rı yor su nuz. Bu
çok önem li dir. Bu zat, kim se nin ca su su fa lan de ğil dir. Pa-
ra yı da çok sev mez. Hat ta bir ara Ber lin Üni ver si te si’n de
kür sü tek lif edil miş tir, çok bü yük bir mev ki dir. Şehir den,
bü yük şehir den ra hat sız ol du ğu için ge ne taş ra sı na dön -
müş tür. Rüc ker’ de gö rü nüş te böy le in ce şiir le ri çe vi re cek
bir si ma dan da ha çok, bir köy ka sa bı nın ha va sı var dı. Ama
son asır la rın, bel ki de bü tün za man la rın en muh te şem
ede bi yat, şiir mü ter ci mi ol du ğu na şüp he yok.”80

Or yan ta lizm ve or yan ta list le rin kap sam lı bir eleş-
tir me ni ola rak Ed ward Sa id de, bu alan uz man la rı nın
yet kin lik le ri ni ve ça lış ma la rı nı tak dir den ka çın ma mak -
ta dır. O, İngi liz or yan ta list Wil li am Jo nes ’in va sıf la rın -
dan bah set mek ten ken di ni ala maz. Jo nes, sis tem li
ça lış ma nın bir so nu cu ola rak İngil te re’ yi terk edip Hin-
dis tan ’a git me den ön ce Arap ça, İbra ni ce ve Fars ça’ yı te-
fer rut la rı na ka dar öğ ren miş ti. Ay nı za man da o bir şair,
bir hu kuk çu bir an sik lo pe dist, bir kla sik çi, Ben ja min
Frank lin, Ed mund Bur ke, Wil li am Pitt ve Sa mu el John-
son ’u ha tır la tan tür den yo rul mak bil mez bir araş tır ma cı
ru hu na sa hip ti.81 Bu olum lu özel lik le ri ha tır la tan Sa id,

Jo nes ’un ama cı ve ge ti ril di ği gö rev ler hak kın da da bil gi -
ler ver mek te dir:

“Jo nes bir ih ti yaç anın da ‘Hin dis tan’ da şeref li ve
fay da lı bir iş le’ gö rev len di ril di ve bu amaç la der hal ‘Do -
ğu Hint Kum pan ya sın da’ önem li bir mev ki e ge ti ril di. Bu
sı ra da ki şi sel araş tır ma la rı na baş la dı. ga ye si Do ğu’ yu bir
ara ya top la mak, sı nır lan dır mak, fay da lı kıl mak ve bu ka-
nal dan Av ru pa’ nın bir yö re si ha li ne ge tir mek ti.”82

Bir di ğer önem li or yan ta list, Os man lı ta rih çi si ve
İran araş tır ma cı sı Jo seph Ham mer de, Ba tı’ ya İran ede bi-
ya tı nı ta nı tan ve ay nı za man da şair olan bir araş tır ma cı -
dır. O, İlhan lı dev ri İran ta rih çi si Vas saf ’ın Ta rih ad lı
Fars ça ese ri ni, ya ni or ta za man İran ’ın en bü yük ese ri ni,
Al man ca’ ya çe vir di ği za man bü yük yan kı lar uyan dır mış
ni te lik li bir bil gin dir. Ham mer, Ha fız ’ı, Go et he ve Schil-
ler ’in di li ne ka zan dır mış ve Al man ede bi ya tı Do ğu’ nun
ne fe si ni ru hun da his set miş tir. Bu çe vi ri den ha re ket le
Go et he Do ğu-Ba tı Di va nı’ nı ka le me al mış tır.83

Ham mer ’in yap tık la rı fa a li yet ler, He gel, Karl
Mark s’ın ar ka da şı Fri ed rich En gels ’in eser le riy le Ba tı
in sa nı ha ber dar edil miş tir. Me zar ta şın da haç işa re ti ol-
ma yan Ham mer ’in Vi ya na’ da Klos ter Ne u burg ’da ki
me za rı in ce len di ği za man or yan tal bir me zar ta şı na sa -
hip ol du ğu gö rü lür. Ay rı ca kab ri nin şu özel lik le ri nin
onun kim li ği üze rin de ba zı tes pit le rin ya pıl ma sı na fır-
sat ve re cek ni te lik te dir. Onun me zar ta şı, “Cev det Pa-
şa’ nın ki gi bi yu var lak bir me zar ta şı dır, has sa ten
İstan bul’ da ki o dev rin ule ma sı nın me zar taş la rı nı be-
ğen miş tir ve sağ lı ğın da me za rın pla nı nı ken di si çiz miş-
tir. Üze rin de Arap ça’y la, “Hü vel ba ki ” di ye baş la yan ve
“Rah man olan Al lah ’ın mer ha me ti ne sı ğı nan üç di lin
ter cü ma nı mü ver rih Yu suf bin Ham me r” di ye de vam
eden bir la hit tir bu. Bu ra da bir me de ni yet yak la şı mı -
nın, say gı nın in san la rı et ki le di ği gö rü lür.” Ham mer ’in
dı şiş le ri me mu ru ola rak İstan bul ’a ta yin is te ği, za ma -
nın Avus tur ya baş ba ka nı Met ter nich, “Çok faz la Tür ki-
ye’ ye düş kün sü n” di ye ge ri çev ril miş tir. 84

Yi ne Bi zans araş tır ma la rı nın ku ru cu la rın dan olan
Ja cob Phi lipp Fall me ra yer, Os man lı ta raf ta rı olup, Ham-
mer hay ran la rın dan dır. Onun te lif et ti ği Bi zans Ta ri hi
ve Bi zans Mü es se se le ri isim li eser de Ham mer et ki si çok
faz la dır.85

Yir min ci yüz yı lın Müs lü man top lum la rın ta rih le -
ri ne ve si yasî hak la rı na ob jek tif yak la şım ser gi le yen do-
ğu bi lim ci le ri içe ri sin de Ma xi me Ro din son ve Cla u de
Ca hen gi bi bi lim adam la rı bu lun mak ta dır. Cla u de Ca -
hen, Fran sa’ da İslâm ta ri hi ve Sel çuk lu Türk ta ri hi ala-
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nın da ye ti şen önem li bir uz man araş tır ma cı dır. İsmi ge -
çen her iki bi lim in sa nı da Hı ris ti yan bağ naz lı ğın dan ve -
ya baş ka et ki len me ol ma dan Do ğu mil let le ri nin
ta rih le ri ne ba ka bil miş ler dir.86

Şu hal de, or yan ta list de ni len ki şi ler içe ri sin de fark -
lı yak la şı mı be nim se yen çe şit li fi kir le re sa hip in san lar
bu lu na bil mek te dir. Bu ön ka bul den yo la çı ka rak İ. Or-
tay lı, Türk kül tü rü için önem li iş le ri ba şar mış bir bil gin-
den bah se der:

“Çağ da şı mız ve bir ço ğu mu zun ho ca sı olan Prof.
An dre as Ti et ze Avus tur ya lı ün lü sa nat ta rih çi si Hans Ti-
et ze’ nin oğ lu dur. Şim di ler de onun sa yı sız ça lış ma la rı, lü-
gat le ri dı şın da Türk di li nin eti mo lo jik lü ga ti çı kı yor.
Ha zır la dı ğı ese ri biz he nüz bas mak tan aci ziz. Eti mo lo jik
lü gat ye di cilt ola cak. Türk çe’ nin eti mo lo jik lü ga ti ni, ya -
ni ke li me le rin kö ke ni ni gös te ren lü ga ti ni, biz ya pa ma -
mış ken An dre as Ti et ze yap mış sa, ona an cak şap ka
çı ka rı lır ve hey ke li di ki lir. Do la yı sıy la “or yan ta lis t” ör-
gü sü et ra fın da bu gi bi top tan cı yak la şım la rın sıh hat li ol-
ma ya ca ğı açık tır. Hiç kuş ku suz ki Türk ler ve di ğer
Âlem ler hak kın da kö tü iş ler yaz ma ya, kö tü amaç lı bil gi -
ler kul lan ma ya ha zır la nan in san la ra kar şı uya nık ol ma -
lı yız. Ama bu nun dı şın da ki le ri de dü şün me li yiz.” 87

Hint alt kı ta sın da ya şa mış Ba tı lı lar dan Hz. Pey gam -
ber ’in ha ya tı ile il gi li eser te lif eden en ta nın mış ki şi Aloys
Spren ger isim li or yan ta list tir. O her ne ka dar mis yo ner -
lik fa a li yet le ri içe ri sin de bu lun ma mak la bir lik te, ba şın da
bu lun du ğu mü es se se ler mis yo ner le rin en güç lü ol du ğu
yer ler ol muş tur. Ta bip ol ma sı na rağ men, şar ki yat eği ti mi
alan Spren ger, Ham mer ’in ho ca la rın dan dır. O, La tin ce,
Grek çe, İngi liz ce, Fran sız ca, İtal yan ca, İspan yol ca, ar ka -
sın dan Arap ça, İbra ni ce, Fars ça ve Ur du ca öğ ren miş tir.
Hin dis tan ’a dok tor ola rak gön de ril me si ne kar şın şar ki yat
ça lış ma la rı na duy du ğu il gi, onu bu ala na doğ ru çek miş -
tir. Del hi ve Kal kü ta ko lej le rin de ki yö ne ti ci li ği sı ra sın da
çok sa yı da eser yaz mış tır. 1843-1856 yıl la rı ara sın da bu-
lun du ğu Hin dis tan’ da Spren ger, mes lek taş la rıy la bir lik te
çok sa yı da ça lış ma yı ha ya ta ge çir miş tir.88

MİS YO NER LE RİN EĞİ TİL Dİ Ğİ 
OR YAN TA LİST KU RU LUŞ LAR

Hı ris ti yan mis yo ner le rin eği til di ği ku rum lar ola rak bir
ta kım or yan ta list mü es se se ler bu lun mak ta dır. Bu ku rum-
la rın en tec rü be li olan la rı da ha çok Hint alt kı ta sın da
oluş tu rul muş tur. 1863 yı lın da Sey yid Ah met Han ’ın Ga-
zi pur’ da kur du ğu Trans la ti on So ci ety Ba tı bi li mi ni ve
kül tü rü nü Hin dis tan ’a ta şı yan bel li baş lı ku ru luş lar dan
bi ri olup, son ra dan Sci en ti fic So ci ety is mi ni al mış tır. Da -

ha son la rı adı Ali garh Ins ti tu te ve Sci en ti fic So ci ety ola-
rak de ğiş ti ri len ku ru luş, 1866 yı lın da haf ta lık İngi liz ce-
Ur du ca Ali garh Ins ti tu te Ga ze te (Ahbâr-ı Sa yin ti fek
So say ti) adı al tın da bir bül ten çı kar mış ve ya yın la rı nı
1898 yı lı na ka dar sür dür müş tür. Sey yid Ah med Han ta-
ra fın dan ku ru lan bu ko le jin ser ma ye si ve eği tim kad ro su,
İngi liz ler ta ra fın dan sağ lan mış tır. Ali garh Ko le ji, bir sü -
re mis yo ner li ğin güç len me si ne kat kı da bu lun du. Eği tim
di li İngi liz ce ol ma sı na rağ men, ko lej de İslâmî ilim ler
Arap ça ola rak ve ril di. Dil ola rak Ur du ca ve Fars ça da öğ-
re ti len ko lej de, Tho mas W. Ar nold, Jo seph Ho ro vitz, A.
Tri ton ve O. Spi es gi bi çok sa yı da Ba tı lı or yan ta list öğ re -
tim üye li ği gö rev le rin de bu lun du.89

“15 Ocak 1784 ta ri hin de Kal kü ta’ da ku ru lan Asi a -
tic So ci ety of Ben gal or yan ta list le rin ilk önem li bi lim sel
araş tır ma ve ya yın ku ru lu şu dur. Bu ra da el de edi len ba-
şa rı üze ri ne ben zer le ri baş ka böl ge ler de de açıl dı. The
Ro yal Asi a tic So ci ety of Gre at Bri ta in an Ire land ’ın ku-
rul ma sıy la (Lon dra 1823) bu der nek ler bir ça tı al tın da
top lan dı lar. Do ğu Hint Şir ke ti’ nin ön de ge len ida re ci -
le rin de Sans krit çe uz ma nı Henry Tho mas Co leb ro o ke
(1737-1837) 1806-15 ara sın da der ne ğe baş kan lık yap tı.
Der ne ğin Asi a tic Re se arc hes (I-XI I, 1788-1839), Me mo-
ri es f the Asi a tic So ci ety of Ben ga l” (I-XI I) ve Jo ur nal of
the Asi a tic So ci ety of Ben gal (1834) ad lı ya yın ve der gi -
si var dı. 26 Ka sım 1804 ta ri hin de Bom bay Li te rary So-
ci ety adıy la ku ru lan Asi a tic So ci ety of Bom bay Ocak
1829’da The Ro yal Asi a tic So ci ety ile bir leş ti ve onun
Bom bay şube si ha li ne gel di. Şube 1873 yı lın da ku ru lan
Bom bay Ge og rap hi cal So ci ety ’yi bün ye si ne al dı. 1812
yı lın da ku ru lan Mad ras Li te rary So ci ety Ocak 1829 ta-
ri hin de Mad ras’ ta açı lan The Ro yal Asi a tic So ci ety şube -
si ile 1830 ta ri hin de bir leş ti ve The Mad ras Li te rary
So ci ety and Au xi li ary of the Ro yal Asi a tic So ci ety adı -
nı al dı. The Ro yal Asi a tic So ci ety ile ir ti bat lı der nek ler -
den bi ri de The Bi har Re se arch So ci ety ’dir. Ocak
1915’de Ban ki pur’ da Bi har and Oris sa Re se arch So ci ety
adıy la ku ru lan der nek Ara lık 1924’te Lon dra ile iş bir li -
ği ne gi re rek As so ci a te So ci ety sta tü sü el de et ti. 1943 yı-
lın da The Bi har Re se arch So ci ety adı nı alan der nek
ku rul du ğu gün den bu ya na ken di der gi si ni çı kar mak ta -
dır. Ma yıs 1909’da ku ru lan The Mythic So ci ety of Ban-
ga lo re da As so ci a te So ci ety (Ocak 1924) sta tü sü ne el de
eden bir der nek tir.”90

MİS YO NER LER, OR YAN TA LİST LER VE 
KUT SAL ME TİN LER

Ba tı lı mis yo ner ve or yan ta list ler ken di le ri ile bağ lan tı
kur duk la rı in san la rın din le ri ni öğ ren mek ama cıy la on la-
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rın kut sal me tin le ri ni in ce le me ye baş la dı lar. Bu çer çe -
ve de Hin du kut sal me tin le ri ve Kur’ân üze rin de cid di
araş tır ma lar or ta ya çık tı. Mis yo ner ler, Hı ris ti yan laş tır -
mak is te dik le ri top lu luk ola rak seç tik le ri Müs lü man ol-
ma yan yer li hal kın kut sal me tin le ri nin ya zı di li olan
Sans krit çe üze rin de ile ri dü zey de ça lış ma lar da bu lun du -
lar. Bu ça lış ma lar 18. Yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan son ra
baş la mış tır. Mis yo ner ler bu di li öğ re nip Hin du kut sal
me tin le ri ni öğ ren me ye ve an la ma ya ça lış tı lar. Wil li am
Jo nes gi bi uz man lar Sans krit çe’ nin ya pı sı nı ta nı ma ve di -
lin ge li şi mi için gra mer ve söz cük oluş tur ma ça lış ma la rı
yap tı lar.

Ça lış ma lar la bir lik te kut sal me tin le rin bü yük bir
kıs mı Av ru pa dil le ri ne ter cü me edil di ve me tin le rin tah-
li li ile il gi li ki tap lar ya yım lan dı. Hin du di ni ve kül tü rü
bu kap sam da bü tü nüy le an la şıl ma ya ça lı şıl dı. Bu et kin -
lik ler de her han gi cid di bir di renç le kar şı laş ma yan mis-
yo ner ler, Müs lü man la rın kut sal met ni olan Kur’ân
ça lış ma la rın da he def le ri ne is te dik le ri gi bi ula şa ma mış -
lar dır.91

Mis yo ner le rin ve Hint alt kı ta sı or yan ta list le rin
Kur’ân’la il gi len me le ri nin bel li amaç la rı ol du ğu söy le -
ne bi lir. Zi ra on lar, Kur’ân’ın hem ken di din ve ki tap la rı
için hem de Müs lü man lar için bu lun du ğu ko nu -
mun/öne mi nin far kın da dır lar.92

Kut sal me tin ler le il gi si ni sü rek li tu tan or yan ta -
liz min et kin ol du ğu alan lar dan bi ri de sa nat tır. Sa nat -
lar içe ri sin de re sim öne çık mak ta dır. Or yan ta list le rin
gör me dik le ri ve ya ön plan da gör dük le ri Do ğu’ yu abar-
ta rak res met me yö nün de ki ta vır la rı açık tır. De lac ro ix
ve In gres gi bi le ri bu eği li min ön cü le ri ola rak ka bul
edi le bi lir ler. Sa nat ala nı na ge lin di ğin de, or yan ta list
bir ba kış açı sıy la res met mek bir tür fan te zi şek li ne bü-
rün mek te dir. Ger çek lik ve kar şı lı ğı bu lun ma yan Do-
ğu’ ya öz gü ola rak or ta ya ko nan re sim ürün le ri,
say gın lık la rı nı yi ti rir ken, Şark ’ın için de ya şa yıp onu
ol du ğu gi bi do ğal ha liy le yo rum la yan res sam lar da bu-
lun mak ta dır.93

Gör sel sa nat la rı amaç la rı yö nün de kul la na bi len
or yan ta lizm, İslâm ta sav vu fu na da bü yük il gi gös ter -
miş tir. Bu çer çe ve de 19. yüz yıl dan iti ba ren, Ba tı’ nın
cid di in ce le me le ri söz ko nu su dur. Ba tı dün ya din le riy -
le bir lik te İslâm’ı ve onun önem li bir aya ğı olan ta sav -
vuf hak kın da te lif, araş tır ma ve ter cü me ola rak çok
sa yı da eser or ta ya koy muş tur.94 On la rın ta sav vuf kla-
sik le ri ala nın da ki ça lış ma lar la bir lik te Ba tı’ da ta sav vu -
fun ya yıl ma sı na kat kı la rı önem li dir. Türk çe’ ye bi le

çev ril me yen bir çok ta sav vuf kla si ği, Ba tı dil le rin de ya-
yım lan ma im ka nı bul muş, hat ta ten kit li ne şir le ri bi le
ya pıl mış tır.95

1980 SON RA SI OR YAN TA LİZM
Yir min ci yüz yı lın son çey re ği ne ge lin di ğin de, ar tık ye -
ni/mo dern dö nem or yan ta lizm den bah set mek ge rek -
mek te dir. Bu dö ne min or yan ta list le ri, ilk dö nem
or yan ta list le ri nin ak si ne, zihnî ve en te lek tü el kay gı ve
de rin lik ten uzak, aşı rı prag ma tik bir si ya sal mis yo nun
tem sil ci si ko nu mu na düş müş ler dir. Bu nun en kö tü nu-
mu ne si, Da ni el Pi pes’ tir. Onun yaz dı ğı ya zı lar ve eser ler,
çok sa yı da ki Ba tı lı nın zih ni ni bu lan dır dı ve İslâm dün-
ya sı na kar şı mu ha lif göz le bak ma sı na yol aç tı. Olum suz
mo dern or yan ta list Pi pes ’in, 11 Ey lül’ den iki ay son ra çı -
kan bir der gi de ki şu söz le ri, ken di si hak kın da ki yar gı da
bu lun mak için ye ter li dir: 

“ Müs lü man ol du ğu gö rün tü sü ve ren her han gi bi-
ri ni hiç bir ge rek çe gös ter me den po lis ara ya bil me li, sor-
gu ya çe ke bil me li ve bu da in san  hak la rı na ay kı rı
gö rül me me li. Çün kü ko lek tif gü ven lik ki şi sel gü ven lik -
ten ön ce ge lir. Ay rı ca bu nun İslâm’a kar şı ol du ğu na da
dü şün me yin. Çün kü bu ra da po tan si yel bir şeyi en gel le -
me ça lış ma sı var dır.”96

Or yan ta liz min bi lim ve ide o lo ji iliş ki si ne ba kıl dı -
ğın da, onu bir açı dan bi lim, bir baş ka açı dan ba kıl dı ğın -
da ide o lo ji ola rak de ğer len dir mek müm kün dür. Bu
dü şün ce nin ar ka pla nın da Ba tı lı laş ma ve mo dern leş me
bu lun mak ta dır. Zi ra Ba tı lı laş ma bir me de ni yet pro je si
ola rak Av ru pa lı ol ma yı de ğil, Av ru pa lı gi bi ol ma yı ön gö-
ren bir pro jey di.97

Or yan ta liz me yö nel ti len eleş ti ri le re ba kıl dı ğın da,
mark siz min ka pi ta liz me yap tı ğı ten kit le re ben zer şekil -
de sö mür ge siz leş tir me nok ta sı na ge lip da yan mak ta dır.98

Hak kın da ki tüm eleş ti ri le re rağ men Or yan ta liz min ba şa-
rı sı nı, Ba tı ta ri hin de kul la nı lan bi lim sel yön tem le ri ne
mü ra ca at ede rek Do ğu ta ri hi ni ele al ma sın da ara mak
müm kün dür. Bart hold, bu ra dan ha re ket le Do ğu ile Ba tı
ara sın da bir far kın ol ma dı ğı nok ta sı na ge lir. Ona gö re
Şar ki yat çı lı ğın ba şa rı el de ede bil me si için da ha ge niş kit-
le le re açıl ma sı ge rek mek te dir. Rus laş ma teh li ke sin den
kork ma la rı ge rek me yen Do ğu mil let le ri nin de bu ça lış -
ma la ra mü da hil ol ma sı ka çı nıl maz dır.99

OR YAN TA LİST LE RİN 
MÜS LÜ MAN KA DIN İMA JI

Or yan ta list söy lem le rin bir ara ya ge li şi ide o lo jik da ya -
nak la rı güç len dir mek te dir. Bu kap sam da ön ce ki yüz yıl -
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la ra ait me tin ler de ay rı bir ka rak ter ola rak su nu lan Müs-
lü man ka dın, bu gün ha rem de ya şa yan isim siz, meç hul
her han gi bir Müs lü man ka dın dan bi ri dir:

“İslâm des po tiz mi nin di şil Do ğu lu er ke ği ne ha le
ge tir di ği ni göz ler önü ne se ren ya rı say dam, do nuk can-
sız bir var lık tır. Ay dın Ba tı er ke ğin on dan sa kın ma ya
muk te dir ol du ğu için ken di ni tak dir et ti ği bir ib ret tir-
yu ka rı da ne ya zar ola rak ne de oku yu cu ola rak on dan
gör sel cin sel haz al ma ma sı na rağ men. An la tı sal açı dan
gör sel cin sel haz cı lı ğın gö zet le me ye da ya lı bi çi mi ne ka-
pa tıl mış olan ka dın, ta bi i ye tin de ma zo şist fa kat is ya nın -
da sa dist tir.” 100

Müs lü man ka dın ima jı İran dev ri min den son ra hız -
lı bir de ği şim ya şa dı. İslâm’ın bir teh dit ola rak zi hin le re
iş len me siy le bir lik te Müs lü man ka dın ima jı, New York
Ti mes ’ın ka pa ğın da ki gi bi, si la hı nı doğ rul tan ka ra çar-
şaf lı bir İran lı ka dın fo toğ ra fı na dö nüş tü. Bu gün da hi,
Ba tı kül tü rün de Müs lü man ka dı na da ir akıl lar da ka lan
imaj, kay gı sız, mis kin oda lık ima jı, ür kek ba ki re ve ör tü -
lü kur ban ka dın imaj la rı101 şek lin de su nul mak ta dır.

OR YAN TA LİZ MİN Sİ YA SAL ALAN DA 
OR TA YA KOY DU ĞU SO RU LAR

Ed ward Sa id, or yan ta liz min, si ya sal plat form da bir ta kım
so ru lar yö nelt ti ği ni ha ber ve rir. Bu il ginç so ru la rı sor ma
hu su sun da biz de Sa id ’e ka tıl ma lı yız:

“Or yan ta liz min si ya sal alan da or ta ya koy du ğu so ru -
lar şun lar dır: Or yan ta list ge le nek gi bi bir em per ya list ge-
le ne ğin mey da na gel me si ne yol açan di ğer tip
en te lek tü el, es te tik, bi lim sel ve kül tü rel ener ji kay nak la -
rı ne ler dir? Fi lo lo ji, söz lük bi lim, ta rih, bi yo lo ji ve eko no-
mik te o ri ler, ro man lar ve li rik şiir ler, or yan ta liz min
açık ça em per ya list olan dün ya sı nın fi kir le ri ne na sıl yar-
dım cı ol muş lar dır? Or yan ta liz min için de mey da na gel-
miş de ğiş me ler, dü zen le me ler, in ce le me le re hat ta
dev rim ler na sıl var lık ka zan mış lar dır? Ori ji na li te’ nin, de-
vam lı lı ğın hat ta bi rey sel li ğin bu gö rüş için de ki ye ri ne -
dir? Or yan ta lizm bir de vir den di ğe ri ne na sıl ge çi yor,
ya hut na sıl bir üre tim yo lu iz li yor? Ni ha yet bir ta rihî ve
kül tü rel fe no men olan or yan ta liz mi ‘İn san lı ğı n” is tek li
bir ese ri ola rak na sıl in ce le ye bi li riz.”102

Or yan ta lizm le bir he sap laş ma ya gi ri şen Sa id, onun
kul lan dı ğı epis te mo lo jiy le yap tı ğı yı kı cı ve in dir ge me ci
tah ri Ba tın ağır ol du ğu nu dü şü nür. An cak ona gö re or-
yan ta lizm, ha fi fe alı na cak ka dar za yıf bir ku rum sal ya pı-
lan ma de ğil dir. Onun ta şı dı ğı ve ma lik ol du ğu özel lik ler
ve do na nım lar gü cü nün cid di ye alın ma sı nı ge rek ti rir.

Or yan ta lizm de, bi lim, ide o lo ji ve em per yal ya pı lan ma,
o ka dar en teg re bir ahenk için de sen tez len miş tir ki, giz -
li es te tik bir har mo ni oluş tu rur lar. An cak Ed ward Sa id,
her bil gi kay na ğı, di sip lin, ta rihî ve si yasî olu şum için de
ben zer özel lik ler söz ko nu su ol du ğu bi lin ciy le, or yan ta -
liz me de is te me ye rek bu hak kı ta nı mak ta dır. Onun yap-
tı ğı bir du rum tes pi tin den baş ka bir şey de ğil dir, yok sa
or yan ta liz min “gü nah la rı na ” ma ze ret ve meş ru i yet bul -
ma ça ba sı içe ri sin de de ğil dir:

“Ben or yan ta lizm de, bu ala nın pers pek ti fi ni ve eko-
no mi po li ti ği ni kar şı sı na al mak la kal ma yıp, ay nı za man -
da onun söy le mi ni hem bu den li müm kün hem de bu
den li sü rek li kı lan sos yo kül tü rel du ru mu da he def alan
has ma ne bir eleş ti ri işi ne gir di ği mi dü şü nü yor dum. Or-
yan ta lizm gi bi epis te mo lo ji ler, söy lem ler ve yön tem ler,
in dir ge me ci bir bi çim de, aşı nın ca ya ma nan, iyi ce es ki -
yip ta mir edi le mez ha le ge lin ce de atı lıp yer le ri ne ye ni -
le ri alı nan ayak ka bı lar gi bi ta rif edil dik le ri tak dir de
şan la rı na la yık ola maz lar. Or yan ta liz min ar şiv ci va ka rı,
ku rum sal oto ri te si ve ata er kil uzun ömür lü lü ğü cid di ye
alın ma lı dır, çün kü bir bü tün ola rak bu özel lik ler, epis te-
mo lo ji di ye ko lay ca bir ke na ra atı la ma ya cak kay da de -
ğer bir si yasî gü ce sa hip bir dün ya gö rü şü ola rak iş lev
gö rür ler. Ya ni or yan ta lizm be nim gö rü şü me gö re, yal-
nız ca bir bi lim ola rak de ğil par ti zan bir ide o lo ji ola rak
da ege men ka na dı nı tem sil et ti ği ve iş le di ği em per yal bir
mü ca de le nin en yo ğun anın da di kil miş bir ya pı dır. Ama
or yan ta lizm bu mü ca de le yi, kul lan dı ğı bi lim sel ve es te -
tik de yim le rin al tı na giz le miş tir. Ben iş te bun la rı gös ter -
me ye ça lı şı yo rum; ay rı ca çağ la ra ken di le ri ne öz gü ve
bi rey sel lik le ri ni ve ren çe şit li sos yo kül tü rel, ta rih sel ve
si yasî olu şum lar dan kur tu la bil miş ya da kur tu la bi le cek
hiç bir di sip lin, hiç bir bil gi ya pı sı, hiç bir ku rum ya da
epis te mo lo ji ol ma dı ğı nı id di a edi yo rum.”103

SO NUÇ YE Rİ NE: OR YAN TA LİZM 
KAR ŞI SIN DA YA PIL MA SI GE RE KEN LER

Müs lü man dü şü nür ve en te lek tü el ler, or yan ta liz min
kar şı sın da, ye ni bir söy lem ge liş tir me nin so rum lu lu ğu
al tın da dır lar. Ba tı’ nın di ni, kül tü rü, ta ri hi, hu ku ku ve
sos yal ya pı sı, kı sa ca tüm de ğer ve bi rim le ri olum lu ve
olum suz ele alı nıp araş tı rıl ma lı dır. İslâm dün ya sın da İn-
gi liz ce ve Fran sız ca yay gın bir şekil de bi lin me si ne rağ-
men, Ba tı’ nın me de ni yet kö kü olan Yu nan ca ve La tin ce
bi len in sa nı mı zın sa yı sı ol duk ça kı sıt lı dır. Ok si dan ta liz -
me yö nel me di ği miz tak dir de, için de bu lun du ğu muz
komp leks ler den ken di mi zi azâd ede me yiz.104

Kadîm Ba tı dil le ri bi len ye tiş kin ay dı nı mız la bir lik -
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te dün ya da de ği şim ve dö nü şüm pa ra met re le ri ni iyi de-
ğer len dir me li yiz. Zi ra hem Ba tı hem de İslâm dün ya sı
bü yük bir de ği şim sü re ci ya şa mak ta dır. Olay ve ol gu la rı
ye ni bir stra te jik al gı la may la ele al ma lı yız. Ge çen yüz yıl -
la rın kül li ya tıy la bir Ba tı lı İslâm’a na sıl ba ka maz sa, İslâm
dün ya sı da ay nı ge rek çe ler le Ba tı’ yı göz lem le ye mez. 

Ba tı’ da sa yı sız or yan ta list ça lış ma var ken, Müs lü -
man coğ raf ya nın sâkin le ri nin böy le bir kay gı ve me ra kı
gö zük me mek te dir. Al man ya’ da üç mil yo na ya kın Müs-
lü man Türk ve Fran sa’ da beş mil yon dan faz la Müs lü man
bu lun mak ta dır. Bun lar la il gi li ça lış ma, İslâm dün ya sın -
da yok de ne cek ka dar sı nır lı dır. Ah met Da vu doğ lu’ nun
ifa de le riy le söy le ye cek olur sak:

“… Han gi Ba tı lı dü şün ce eko lü üze rin de Ba tı lı kay-
nak la rı kul la na rak bir yo rum la ma, o kav ram la rı tek rar
in şa et me ko nu sun da ça ba gös ter dik. On la rın yap tı ğı gi -
bi, bun lar ol ma dan, or yan ta lizm den şika yet, hak kı mız
de ğil. Çok cid di bir mey dan oku may la kar şı kar şı ya yız.
Ya ni bu kı sa dö nem de hal le di le cek bir prob lem de de -
ğil. Bir kon fe rans baş la tır, te tik ler, bu kon fe rans la rın art-
ma sı la zım. Ama her şey den ön ce ola ya ba kı şı mı zı,
zih ni ye ti mi zi de ğiş tir me miz la zım.”105

“11 Ey lül’ den son ra ye ni bir dö nem de, bu dün ya
hem olum suz düş man lık lar üret ti, hem de olum lu yö-
nüy le il gi üret ti. … Yo ğun bir il gi var ve bi zim bu an lam -
da ar tık ge le ce ğe dö nük ba kı şı mız da de ği şik lik ler
yap ma mız ge re kir. Hat ta sa de ce ok si dan ta lizm yap ma -
mız da yet mez. Bir an lam da, bi zim de, Ba tı lı an lam da
ama ken di pers pek ti fi miz le or yan ta lizm yap ma mız ge-
re ke cek. Ya ni Hint ve Çin ’i ye ni den ta nı ma mız, on lar la
olan iliş ki le ri mi zi ye ni den göz den ge çir me miz ge re ke -
cek. Ni ye, çün kü şu an da dün ya nın beş bü yük eko no mi -
si nin üç ta ne si Ba tı-dı şı eko no mi. Bi rin ci si, Ame ri ka;
ikin ci si: Çin; üçün cü sü, Al man ya; dör dün cü sü Ja pon ya;
be şin ci si, Hin dis ta n… E ğer Hin dis tan ’ı an la ya cak sak,
Hint ’le di ya lo ga gi re cek sek ye ni bir el-Bîrûnî çı kar ma -
mız la zım.”106

Or yan ta liz min İslâmi yet ko nu sun da ki ça lış ma la -
rın da ha zır lı ğı ya pa cak mü es se se ler, üni ver si te ler ve
araş tır ma ku rum la rı dır. Or yan ta liz min İslâm ile il gi li ça-
lış ma la rın da İla hi yat Fa kül te le ri iş lev sel ol ma lı dır. Bu
çer çe ve de ye ni özel bir stra te ji ge liş ti ril me li dir.107

Stra te ji kap sa mın da Da vu doğ lu’ nun or yan ta liz me
kar şı ile ri sür dü ğü dört tek li fi nin cid di ye alın ma sın da
ya rar bu lun mak ta dır:

“Bi rin ci si, Ba tı mer kez li ve si yasî içe rik li or yan ta -

lizm le ye ni den yüz leş mek, de rin le me si ne yüz leş mek;
de tay oku ma lar la de ğil, hat ta kor kuy la ya da nef ret le de
de ğil, ne den di ği ni an la ya rak cid di bir yüz leş me içi ne
gir mek şart.

İkin ci si, bu yüz leş me yet mez; al ter na tif bir yak la -
şım da ge liş tir mek ge rek. Bu yak la şım da es ki den ol du -
ğu gi bi, bir or yan ta list eko lün önem li bir ki ta bı nı oku yup
onun te si rin de ka la rak, onu bi ze ak tar ma şek lin de bir
yak la şım ol ma ma lı. Bu da ya pı la bi lir; bun da da açık ça sı
bir prob lem gör mü yo rum. Eğer, içe ri de can lı lık do ğu ra -
cak sa. Ge nel lik le biz de olan 19. yüz yıl son ra la rın da
Fran sa’ da ki akım la rın bi ze yan sı ma sı gi bi yak la şım lar la
da ye tin me mek zo run da yız. Ken di mi zi ta ri hin için de al-
ter na tif bir ta rih an la yı şı nı da ba rın dı ra cak bir şekil de
bir öz ne ka bul et me li yiz. Bir öz ne olup Ba tı’y la ve Ba tı’ -
nın en te lek tü e liy le ye ni bir et ki le şim ala nı, ye ni bir iliş -
ki içi ne gir me li yiz. Ama bu iliş ki bu se fer et ken bir
or yan ta list ile edil gen bir Do ğu ara sın da de ğil de; öz ne,
ken di me de ni ye ti için de ken di doğ ru la rı nı sa vu nan bir
Ba tı lı bi lim ada mı ile ken di si de öz ne ol du ğu bi lin cin de
olan, bir va ro luş sı kın tı sı çek me yen, kay nak la rı na gü ven
du yan, ayak ta du ra bi len, onun norm la rı nı hiç çe kin me -
den or ta ya ko ya bi len, onun kav ram sal laş tır ma la rı nı, ka-
te go ri le ri ni ye ni den oluş tu ra bi len ve ge re kir se ora da
or ta ya çı ka bi le cek si ya sal yüz leş me le rin her tür lü sü ne de
ha zır ola bi le cek bir Do ğu lu bi lim ada mı ola cak tır.108

Ta rih te ilk de fa, ki bu çok önem li dir bi zim için,
Müs lü man lar ço ğun luk lar ha lin de, bü yük sa yı lar ha lin de
azın lık ola rak ya şı yor lar. Biz hiç bir za man ki şi sel azın lık,
tek ten azın lık grup lar dı şın da gay ri müs lim ida re ler al tın -
da azın lık ola rak ya şa ma dık. Bu gün ise Ame ri ka’ da, Al-
man ya’ da, Fran sa’ da ikin ci bü yük dinî top lu luk. Şu an da
dün ya da ya şa yan Müs lü man la rın 1/3’ü azın lık du ru mun -
da. Bu azın lık la rın ken di bu lun duk la rı me de ni yet le, kül-
tür le he sap laş ma la rı var. Bun lar da ye ni in san lar üre te cek.
Bu da ye ni bir et ki le şim ge ti re cek. Ama bu et ken ile edil-
gen, öz ne ile nes ne ara sın da ki bir ile ti şim de ğil, şah si yet -
li ve onur lu, iki ve ya da ha çok öz ne nin iliş ki si ha li ne
ge le cek. Bu öz ne yi biz çı kar mak zo run da yız. Üni ver si te -
ler ola rak, ho ca lar, aka dem ya lar ola rak ye ni ne sil le ri bu
bi linç le ye tiş tir mek zo run da yız. Bu öz ne yi çı kar dı ğı mız -
da or yan ta lizm bi zim için bir teh dit ola rak gö rül me me ye,
bi la kis bir il gi ala nı ola rak gö rül me ye baş la ya cak. En faz -
la il gi len me miz ge re ken bir alan ha li ne ge le cek. Bu çer-
çe ve de ken di mi zi ve öğ ren ci mi zi, çev re mi zi, ge nel de
Tür ki ye’ yi ve İslâm Dün ya sı nı, asıl 10 se ne, 20 se ne son-
ra sı nın ge le cek pro jek si yon la rı için de, bu mey dan oku-
ma la ra ha zır ola rak ye tiş tir mek zo run da yız.”109
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Ya şa dı ğı mız çağ da ki hâkim me de ni ye tin he ge mo nik
ta lep ve amaç la rı nı iyi ana liz edip ona gö re bir pro je ge-
liş tir mek bir zo run lu luk tur. Her şeye rağ men or yan ta -
lizm, ken di me de ni ye ti mi ze ‘dı şa rı dan’ ba ka bil me
imkânı nı bi ze ver miş tir. Sa de ce bu özel li ği ile bi le, or yan-
ta liz me in ce le me mi zin ge rek çe si ni oluş tur mak ta dır. Şu
an da Müs lü man coğ raf ya bi lim sel ve en te lek tü el ek sik li -
ği se be biy le öz gü ven za fi yet için de bu lun mak ta dır. An cak
bu du rum aşı rı abar tıl ma dan, İslâm dün ya sı ken di si ni ve
bi ri ki mi de ğer len di re bi le cek me tot ve yön tem le ri bul ma-
lı dır. Bu sü reç te son iki asır da ya şa nan tec rü be ler mut la -
ka de ğer len dir me ye ta bi tu tul ma lı dır.110

Or yan ta liz min üret ti ği bi lim sel mal ze me ve ürün-
ler, eleş ti rel ba kış açı la rıy la kul la nıl ma lı dır. Bu nu ic ra a -
ta ge çi rir ken dik kat edil me si ge re ken en önem li hu sus
da şudur: 

“Ba tı’ nın ken di si nin öte ki ola rak gör dü ğü ve fark lı
bir on to lo jik ka te go ri ola rak al gı la dı ğı Do ğu pa ra dig ma -
la rı, te o ri le ri ve kav ram la rı bi zim dü şün ce mi ze de gir-
miş tir, bun la ra kar şı da ha du yar lı ol ma lı yız. Yok sa bi zim
ken di mi ze ba kı şı mız la bir or yan ta lis tin bi ze ba kı şı ara-
sın da bir fark kal maz.”111

Or yan ta list le rin, tüm İslâmî di sip lin ler de ol du ğu gi -
bi, özel me rak duy duk la rı ta sav vuf ala nın da ki ça lış ma -
la rı iz len me li, müs pet tek nik le rin den fay da la nı lır ken
yö nelt tik le ri eleş ti ri le re ce vap lar ve ril me li dir. Zi ra mev-
cut di ğer ilim ler den fark lı ola rak ta sav vuf hem İslâm
hem de Ba tı’ da can lı lı ğı nı sür dü ren bir ilim sa ha sı dır ve
halk kit le le ri üze rin de et ki si ni ak tif ola rak de vam et tir -
mek te dir.112

Or yan ta liz me, çağ daş Müs lü man en te lek tü e lin ce-
va bı nı, Mı sır lı fel se fe ci Ha san Ha ne fi’ nin ik na edi ci ve
dü şün dü rü cü (ken di siy le ya pı lan bir rö por taj da ki) söz-
le riy le ifa de et mek ye rin de ola cak tır:

“Ben ce ya pıl ma sı ge re ken şey şu: Mo de li ve yön te -
mi de ğiş tir mek. Ya ni, bu gü ne ka dar yap tı ğı mız gi bi Ba-
tı’ yı bil gi nin kay na ğı ola rak ka bul et me mek. Bu yön te mi
terk et mek. Ve Ba tı’ yı bil gi’ nin nes ne si yap mak ge re ki -
yor. Bu gü ne ka dar Ba tı, ben ’i/biz ’i ana liz et ti. Bu gün den
iti ba ren be nim Ba tı’ yı ana liz et mem ge re ki yor: Ba tı, na -
sıl baş la dı? Na sıl ve ne za man doğ du? Ba tı’ nın kay nak la -
rı ne ler? Ya hu di-Hı ris ti yan kay nak, Yu nan-Ro ma
kül tü rü, Ba tı’ da ne ne re de bit ti; ne ne re de, ne za man ve
na sıl baş la dı? Ba tı’ nın in san la rı, Ba tı’ yı Ba tı ya pan, oluş-
tu ran in san lar/top lum lar kim ler? Bu ve ben ze ri so ru la rı
so ra rak, araş tı ra rak Ba tı’ yı öz ne nin nes ne si ne, bil gi nin
nes ne si ne dö nüş tür mem ge re ki yor. Ve ar tık böy le ben,

bi len/araş tı ran, so ru lar so ran öz ne ol mak için; Ba tı’ yı ise
bi li nen, üze rin de araş tır ma ya pı lan, so ru lar so ru lan nes -
ne ko nu mu na yer leş tir mek için ken di mi eğit mem, ye-
tiş tir mem ge re ki yor.

Or yan ta liz me (şar ki yat çı lı ğa) kar şı bir tür ok si dan -
ta lizm (gar bi yat çı lık) yap ma ya şid det le ih ti ya cı mız var.
Ba tı, or yan ta lizm ’le ken di si ni Do ğu’ yu bi len / araş tı ran /
ta nım la yan bir Öz ne; Do ğu ’un ken di si ise bi li nen, hak-
kın da araş tır ma ya pı lan ve ta nım la nan bir Nes ne ola rak
ko num lan dır mış tı. Böy le bir rol biç miş ti ken di si ne ve
Do ğu’ ya. İş te şim di bu rol le ri de ğiş tir me miz, yık ma mız,
ter si ne çe vir me miz ge re ki yor. “De-co lo ni za ti o n” (sö-
mür ge ci lik ten kur tul ma) sü re ci ni de vam et ti re bil mek
için be nim, bi len Öz ne ro lü nü oy na mam; Ba tı’ nın ise Bi-
le nen Nes ne ro lü nü oy na ma sı ge re ki yor. Böy le lik le Ben,
Göz lem le yen / Göz lem ya pan ola ca ğım; Ba tı ise Göz lem-
le nen, hak kın da göz lem ya pı lan ola cak. Ken di’ mi Ba tı lı -
laş ma(k)dan kur tar mak, öz gür lü ğü me ka vu şa bil mek;
Ba tı kül tü rü’ nü ken di sı nır la rı için de, ken di sı nı rı na (li-
mi ti ne) yer leş ti re bil mek ve ‘ev ren sel kül tür’ mi ti ne son
ve re bil mek için bu na şid det le ih ti ya cım(ız) var. Çün kü
‘ev ren sel kül tür’, hü küm ran, güç lü / gü ce da ya lı kül tür
de mek tir. Tek ba şı na ‘ev ren sel kül tür’ yok tur. Her kül-
tü rün ken di ne öz gü ev ren sel li ği, ev ren sel lik le ri, ev ren -
sel özel lik le ri var dır. Av ru pa-mer kez ci li ği,
Ba tı-mer kez ci li ği; Ba tı’ ya / Ba tı kül tü rü ne ba ğım lı lı ğı -
mı zı, Ba tı lı de ğer le ri, norm la rı, Ba tı lı te o ri yi re fe rans
çer çe ve miz ola rak kul lan ma ya son ve re bil me nin, terk
ede bil me nin yo lu bu ra dan, ya ni rol le ri de ğiş tir mek ten
ge çi yo r…. Bu, be nim / bi zim bu gü ne ka dar Ba tı’y la kur-
du ğum(uz) yan lış iliş ki ye son ver(ebil)mek; bu iliş ki yi
ter si ne çe vir(ebil)mek so ru nu dur.”113

An cak Müs lü man en te lek tü el le rin umut la rı nı ok-
si dan ta liz me bağ la ma sı, ger çek ten so ru nun çö zü mü ne
bir kat kı da bu lu na bi le cek mi? Bu so ru nun ce va bı, ya pıl -
ma sı ge re ken le ri de ği şik cep he ler den ele alan la ra gö re,
fark lı lık gös ter mek te dir. Ni te kim ok si dan ta liz mi  epis-
te mo lo jik açı dan de ğer len di ren İlhan Kut lu er için bu al-
ter na tif çok “ma su m” de ğil dir:

“Her şey den ön ce bir ok si dan ta list ken di si ni or yan -
ta liz me kar şı ko num lan dır dı ğı için or yan ta list le re zım-
men ‘oyu nu si zin ku ral la rı nız la oy na ma ya ha zı rım’ de miş
ol mak ta dır. Ay rı ca ok si dan ta lizm te ri mi nin özel lik le 11
Ey lül’ den son ra Ba tı ka mu o yun da do ğur du ğu te dir gin lik
on la rın or yan ta list pers pek tif le ri ni aş ma ko nu sun da ki
şans la rı nı da iyi ce azal ta cak tır. Ok si dan ta lizm ça tış ma fik-
ri ni esas al dı ğı her du rum da Ba tı lı en te le ji yan si ya ile tar-
tış ma yı (as lın da ta nış ma yı) da red det mek eği li min de
ola cak tır. Tıp kı or yan ta lizm gi bi mo no lo jik bir oku may la
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Ba tı’ yı ‘ta nım la ma’ ça ba sı içi ne gi ri le cek ve ta nı ma/ta nış -
ma imkânla rı pe şi nen ber ta raf edil miş ola cak tır. Or yan -
ta liz min tel kin et ti ği bu mo no lo jizm den kur tu la rak
di ya lo jik tu tum la ra yö nel mek en te lek tü el so rum lu luk ge-
re ği dir. Doğ ru tu tum, ne il ke siz ça tış ma ne de il ke siz uz-
laş ma dır. Yer yü zü nün bü tün me de ni yet le ri İslâm’da
vur gu la nan ev ren sel ve ba rış çı ‘te ’a ruf’ il ke si ni esas alıp
ken di le ri ola rak, ken di le ri ka la rak, ken di le ri ni ger çek leş -
tir me nin yo lu nu bul mak zo run da dır. Bun la rı söy le mek
ger çek lik ten uzak, ço cuk su ve ro man tik bir ev ren sel ba rış
slo ga nı at mak an la mı na gel mez. El bet te ça tış ma ar zu edil-
mez ve el bet te ça tış ma du ru mun da bü tün Ben lik’ le rin
ken di ni sa vun ma ve ge liş tir me hak kı meş ru dur. An cak ça-
tış ma fik ri bü tün ta ri hi, şim di yi ve ge le ce ği açık la yan bir
il ke ola rak ko na maz. Ak si du rum da ‘sa lah’ ye ri ne ‘fesâd’ın
şart la rı nı bes le yen salt tep ki sel söy lem ler ege men olur.
Ok si dan ta lizm ’i, adı nın çağ rış tır dı ğı üze re, or yan ta lizm ’in
rö van şı ola rak gör mek, böy le ce Ba tı em per ya liz mi ne hiz-
met ara cı ola rak ge liş tir di ği söy le nen or yan ta lizm ’e kar şı
bir an ti-em per ya list bi lim me to do lo ji si ge liş tir me ye ça lış -
mak, ilk ba kış ta hak lı bir tep ki nin ifa de si ola rak meş ru gi -
bi gö rü nü yor. An cak bu tu tu mun özün de ki tep ki sel lik
biz zat or yan ta lizm için eleş ti ri ko nu su ya pı lan ide o lo jik
ga ye yi onay la mak an la mı na gel me ye cek mi dir?”114

So ru lan so ru nun ce va bı nın müs pet ol ma sı ka çı nıl -
maz ola rak gö zük mek te dir. Zi ra or yan ta liz min epis te -
mo lo jik il ke le riy le al ter na tif ola rak su nu lan
ok si dan ta liz min epis te mo lo jik pren sip le ri nin ben zer lik
ve pa ra lel lik le ri bir bi ri ne ol duk ça ya kın dur mak ta dır.
Kay gı sı nı so ruy la be lir gin leş ti ren ya zar, Müs lü man bir
en te lek tü e lin yap ma sı ve uğ raş ver me si ge re ken le ri bi -
zim de ka tı la bi le ce ği miz şekil de tes pit et mek te dir:

“… Mev cut yak la şı mıy la ok si dan ta lizm Müs lü man
en te lek tü e li, sü re ci yön len dir mek ye ri ne, sü re cin bir
par ça sı kıl ma yı, or yan ta lizm ’in man tı ğı nı aş mak adı na
zım men onun man tı ğı nı pay laş ma yı öner mek te dir. Bir
ta raf tan or yan ta liz min ‘öte ki’ ni ta nım lar ken içi ne düş-
tü ğü me to do lo jik skan da lı eleş tir mek öte yan dan ok si -
dan ta lizm ’i bu öte ki nin bi li mi ola rak ta nım la mak, te zi
bel li ol ma dı ğı gi bi yük sek bir sen tez id di a sı da ol ma yan
bir tez-an ti tez di ya lek ti ği ni bes le ye cek tir. Bun dan da -
ha önem li ola rak Ba tı’ ya bu tür lü yak la şım, tıp kı kü re -
sel leş me kar şıt la rı nın ye rel li ği ken di içi ne ka pan mış bir
kül tür sis te mi ola rak ta nım la ma la rın da ol du ğu gi bi ne
kü re sel leş me kar şı sın da pro ak tif tu tum be lir le me yi ne
de yer li kül tür ve me de ni ye tin ken di dı şı na yö ne lik iç
imkânla rı nı doğ ru de ğer len dir me yi müm kün kı la cak -
tır. Ok si dan ta lizm ’in ha re ket nok ta sı yap tı ğı ben lik bi-
lin ci kav ra mı, eğer bu içi ne ka pa nık lı ğın ge ti re ce ği ve
ge rek ti re ce ği şekil de, ken di si ni öte ki kül tür ler kar şı -

sın da test et mek ve öz kim li ği ni yi tir me den ve hat ta
onu ta rih sah ne sin de da ha id di a lı po zis yon la ra ta şı mak
üze re öte ki kül tür le ri ne bi ri kim le ri ni te va rüs et mek
imkânla rı nı or ta dan kal dı rı yor sa va ra ca ğı yer nar sizm -
dir. Bu ise ye ni den var ol mak ko nu sun da ki id di a yı pe-
şi nen yi tir miş ol mak an la mı na ge le cek tir. Müs lü man
dün ya, Se za i Ka ra koç ’un de yi miy le ön ce ken di ru hu nu,
son ra İslâm’ın ev ren sel de ğer le ri ni ve ni ha yet in san lı ğı
di rilt mek gö re vin de dir. Çün kü hem Müs lü man ru hu
hem İslâm’ın yer yü zün de ki ha ya ti ye ti ve hem de in san-
lık kriz için de dir ve kriz ke li me si nin kri tik ke li me siy le
olan eti mo lo jik or tak lı ğı nın çağ rış tır dı ğı şekil de, Müs-
lü man dü şün ce ve bi lim in sa nı hem ken di si ni hem di-
niy le mü na se be ti ni ve hem de in san lı ğın bu gün kü
du ru mun dan bü yük öl çü de so rum lu olan mo dern Ba-
tı’ yı kri tik et mek zo run da ol du ğu nu unut ma ma lı dır.
An cak bu kri tik ne Ben li ği ve ne de ‘Öte ki’ ni im ha ya
yol aça cak bir tah ripkârlı ğa dö nüş me ye cek tir. Çün kü
mak sat im ha de ğil, di ri liş tir. Müs lü man ’ın ken di si ne
yö nel te ce ği kri tik öde vi, Ba tı me de ni ye ti ne yö nel te ce -
ği kri tik hak kıy la bir bü tün dür ve özel lik le Ba tı’ da ge-
liş ti ri len ok si dan ta lizm ’i teh dit ola rak ta nım la yan
söy lem ler Müs lü man ’ı ne bu ödev den ne de bu hak tan
mah rum et mek an la mı na gel me me li dir. Ak si ne bu, ay -
nı kri ti ği Ba tı’ ya da öner mek an la mı na gel mek te dir. Ba -
tı en te li jan si ya sı da ‘ken di’ iç çe liş ki le riy le il gi li ola rak
mu ha se be si ni sür dü rür ken ‘öte ki’y le il gi li pers pek tif ve
tu tum la rı nı ye ni den de rin bir kri ti ğe ta bi tut mak öde -
vi ni yü rek ten iç sel leş tir me li dir. So nuç ola rak in san lı -
ğın gel di ği bu nok ta da Ba tı ve İslâm dün ya sı nın
ya şa ya ca ğı bu en te lek tü el kri tik et me sü reç le ri köp rü -
le ri at ma ya de ğil köp rü ler kur ma ya yö ne lik ol mak du-
ru mun da dır. An cak ok si dan ta lizm ’in her iki ta raf ta yol
aça ca ğı mev zi len me eği lim le ri söz ko nu su kri tik et mek
imkânla rı nı ha ya ta ge çi re cek mi dir, bun dan emin de-
ği liz.”115

Gö rül dü ğü üze re, mis yo ner le rin epis te mo lo jik kay-
na ğı olan or yan ta lizm kar şı sın da Müs lü man en te lek tü el,
ön ce lik le so rum lu lu ğu nu ka bul et me li dir. İkin ci ola rak
bu me su li ye tin ver di ği bi linç le ön yar gı sız ve pe şin fi kir -
li ol ma yan ye ni al ter na tif plan ve pro je ler ger çek leş tir -
me li dir. Hiç bir za man mu ha ta bıy la mü na se be ti ni
ko part ma ma lı dır ve onu an la ma ya ça lış ma lı dır. An la -
ma ya ça lı şır ken, ken di si ni an la dı ğı gi bi mu ha ta bı nı ta-
nım la ma ma lı ve ka te go rik sı nıf lan dır ma ya ta bi
tut ma ma lı dır. Zi ra Müs lü man dü şün ce ve bi lim in sa nı,
her tür lü inanç ve ide o lo ji sa hi biy le tar tış ma ‘bil ge li ği’ -
ne ulaş ma yo lun da ki in san dır. Bu ye te ne ğiy le o, di ğer
din ve inanç kim lik le ri ni an la ya bil me ve ta nı ya bil me so-
rum lu lu ğu nu unut ma ya rak, di ya log ens trü ma nın tüm
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imkânla rı nı kul lan ma lı dır.

So nuç ola rak Do ğu’ da bu lu nan Ba tı lı tem sil ci, Rö-
ne sans ’tan gü nü mü ze ka dar mis yo ner, bi lim ada mı, tüc-
car ve as ker gi bi bir bi rin den fark lı va zi fe ler le var lı ğı nı
his set tir miş tir. Bu tür bir yön tem, on la rın şid det li bir di-
re niş le kar şı laş ma risk le ri ni as ga ri dü ze ye in dir miş tir.

Ge rek mis yo ner ler ge rek se or yan ta list ler, amaç la -
rı nı ger çek leş tir me nin yo lu nu Kur’ân mer kez li bir ça lış -
may la ger çek le şe bi le ce ği ni dü şün dü ler. Bu çer çe ve de
Kur’ân çe vi ri si, ta ri hi ve özel ih ti sas ko nu la rıy la il gi le ri -
ni yo ğun laş tır dı lar. Ya pı lan ça lış ma lar ele alın dı ğın da ki -
mi yan lış bil gi len dir me, yön len dir me ve çar pıt ma la rın
var lı ğı da bir ha ki kat tir. 

Ön yar gı lı ve süb jek tif araş tır ma la rın he de fin de
din sel me tin le rin ol ma sı dü şün dü rü cü dür. Özel lik le de
ki li se çev re le ri nin bu ala nı üze rin de kap sam lı ve de tay -
lı in ce le me ler de bu lun ma la rı ya kın çağ lar da da ha da bir
hız ka zan mış tır.

Mis yo ner le re bü yük bir lo jis tik yar dım ve des tek
sağ la yan or yan ta liz min mal ze me kay nak la rı na ba kıl dı -

ğın da çok çe şit li bir ya pı ser gi len mek te dir: Kla sik ler,
İncil ve fi lo lo ji gi bi ge le nek sel bi lim ler; hü kü met ler, ti-
ca ret şir ket le ri, coğ rafî der nek le ri ve üni ver si te ler gi bi
ka mu ku ru luş la rı; ge zi not la rı, ke şif ler, bi lim kur gu, eg-
zo tik tab lo lar gi bi ka mu ku ru luş la rı; ge zi not la rı, ke şif ler,
bi lim kur gu, eg zo tik tab lo lar gi bi edebî eser ler.

Ba tı lı mis yo ner ve or yan ta list ler ile ti şi me geç tik le -
ri in san la rın din le ri ni öğ ren mek ama cıy la, ön ce lik le on-
la rın dil le ri ni ve kül tür le ri ni ele al dı lar; ar ka sın dan
kut sal me tin le ri üze ri ne eğil di ler. Bu kut sal me tin ler sa-
de ce Kur’ân ve Müs lü man lar ile il gi li olan lar la sı nır lı de-
ğil ler dir. Özel lik le Müs lü man ol ma yan yer li hal kın
kut sal me tin le ri nin ya zı lı ol du ğu dil ler üze rin de ile ri dü-
zey de araş tır ma yap tı lar. Zi ra kut sal me tin ler, Ba tı lı araş-
tır ma cı, ya zar ve aka de mis yen ler için amaç ve
he def le ri nin iş ler lik ka zan ma sın da ha yatî de re ce kat kı
sağ la yan ar gü man lar dır. 

Ni ha ye tin de or yan ta lizm ve onun tem sil ci le ri olan
or yan ta list ler, mis yo ner le re ve ki li se men sup la rı na
önem li bil gi ve mal ze me nin sağ lan ma sın da kay da de ğer
kat kı da bu lun muş lar; on la rın ha re ket ve ey lem le ri nin
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