
BAYRAM ALi ÇETiNKAYA 

Ooç.Or., Cumhuriyet Ün ıiversitesi ilahiyat Fakültesi 

"Onların her şeylerini tahrip ettik, felsefele

ri, dinleri mahvoldu. Artık hiçbir şeye inan

mıyorlar. Derin bir boşluğa düştüler. Anarşi 

ve intihar için olgun hale geldiler. 

Özellikle Fransa'da daha da ileri gitmenin 

zamanı gelmiştir. Gerçekten kalkındırıcı bir 

Müslü man pcflitikas ı düşünülmeli ve prob

lemler b_u politikanın aracı lı ğı ile çözülmeli

dir. Ölmek istemediği için islam toplumunun 

özel şekilleri modern dünyanın gereklerine 

uydurulmalıç!ır. Geleneksel kültürlerinin, 

ortak yaşam kurallarının ve inananlar dün

yasına ai~ değerleri n savunulmas ı s ıras ında 

Batı sosyal nizarnının ne dereceye kadar 

Müslümantarla bir araya gelebileceği düşü 

nülmelidir. [Jacques Waardenburg, L' lslam 

Dans le Miroir de L'Occident, 2181' 

Edward Said, dini, dili, ırk ı , rengi, cinsiyeti ve 

etnik kökeni ne olursa olsun insanlar için 

özgürlük isteyen ve 'öteki' yara~manın gara-

........ 



betini dünyaya ve tarihe haykıran bir sestir. 
O. tüm hayatı boyunca sürgündeki marjinal 
bir entelektüeldir. 

Dünyanın kadim şehirlerinden biri olan Ku

düs'te Hıristiyan Filistinli anne ve babanın 

çocuğu olarak dünyaya gelen Edward Said. 
gençlik yıllarını 1948'den sonra ailesinin sı
gınmacı olarak yaşadığı Mısır'da geçirdi. il

kögren imini. ingilizterin Britanya'yla tabii 
_bağları bulunan bir Arap nesli yetiştirmek 

amacıyla açt ı ğ ı elit sömürge oku llar ı nda 

gördü.2 

Nasıralı bir anne ve Kudüs'lü bir babanın ço

cuğu olan Said; babası. önadı ve anadili için. 

karmaşık zihin yapısıyla şu ironik sözleri 

söylemekten kendini alamaz: 

Edward Said' in Anglikan kilisesinde v aftiz 
edi lmesi ve o kültürün içinden yetişmiş birisi 
olmas ı da Batılıla r nezdinde , onun kimliği ni 

değiştirmez. Çünkü o, önce likle bir Doğuluydu ve 
hep öyle kalmas ı ge rekmekteydi. 

·· ... Babamin bir de Birinci Dünya Savaşi Slra

smda. askerligini Fransa 'da Pershing'in ko

mutasmda Amerikan Keşif Kuvvetleri'nde 

yaparken kazand1g1 ABD vatandaşllg1 vard1. 

Babam 797 7 'de. 16 yaşmdayken. o zamanlar 

bir Osmanli eyaleti olan Filistin ·den, Bulga

ristan 'daki savaş yüzünden askere atmma

mak için aynlm1ş. ABD'ye gitmiş, orada bir

kaç yil okumuş ve çalişmış, sonra da 1919'da 

kuzeniyle birlikte iş kurmak için Filistin 'e 

dönmüş. Bunlann yamnda. Said gibi apaç1k 

bir Arap soyadmm baş1ndaki beklenmedik 

önad1mla {dogdugum y1l olan 1935'te annem 

Galler Prensi'ne çok hayranm1ş], çocukluk 

ylllanm boyunca rahatsizlik verici ölçüde ku

raldişi bir ögrenciydim; M1s1r'da okula giden. 

ingiliz önadll, Amerikan pasaportlu ve kesin 
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hiçbir kimligi olmayan bir Filistinli. Daha da 

beteri, anadilim olan Arapça ile okul dilim 

olan ingilizce aynlmaz biçimde iç içe girmiş

ti: Hangisinin ilk dilim oldugunu hiçbir za

man biternedim ve her ikisinde de rüya gör

meme ragmen ikisinde de kendimi tam an

lamwla evimde hissetmedim. Ne zaman in

gilizce bir cümle söylesem, içimde onun 

Arapçasi da yankllamr ya da tam tersi olur 

bunun. ·-:ı 

Sömürgeci bir milletten. yani ingiliz- mer
kezli bir egitim almak. Said için. ıstırap veri
ci ve sıkıcı bir halin yaşanmasıdır. Öyle ki 
onun ingiliz hatta Hindistan tarih ve coğraf
yası Iki bunlar alınması zorunlu dersler ara

sındadır! hakkındaki bilgileri. Arap dünyası 
ve toplumu hakkında bilgilerinden fazla bir 
seviyeye ulaşmıştı. Ancak onun asla unut
mayacağı hususlar. bir bir zihnine kazınmış

tı: 

"Ama bir ingiliz okul çocugu gibi düşünmek 

ve inanmak üzere yetiştirilseydim de aym za

manda üstleri tarafmdan bulundugu konu

mu, yani ingiliz olmaya özenmeyecek şekilde 

egitilen bir yabanci, Avrupali olmayan bir 

öteki oldugumu bilecek şekilde de yetiştiril

dim." 

Edward Said'in Anglikan kilisesinde vaftiz 

edilmesi ve o kültürün içinden yetişmiş biri
si olması da Batılılar nezdinde. onun kimliği
ni değiştirmez. Çünkü o, öncelikle bir Doğu
luydu ve hep öyle kalması gerekmekteydi: 

"Biz'i Onlar'dan ayıran hat dilsel. kültürel. 
ırksal ve etnik bir hattı. Anglikan Kilisesi 
içinde doğmuş, vaftiz edilmiş ve cemaate ka
bul edilmiş olmam işimi kolaylaştırmadı; 

'Hıristiyan Askerleri ileri' ve 'Grönland'ın 

Buzlu Oağlarından' gibi kavga ilahileri söyle
nirken bana aynı zamanda hem sald ırgan 

hem de saldırılan rolünü oynamak düşüyor
du. Aynı zamanda 'pis Arap' hem de Anglikan 



olmak sürekli bir iç savaş içinde olmak de
mekti."4 

Mısır'da Victoria Koleji'nde aldı~ı iyi eğitimle. 
Said, Massachusetts'teki yatıtı{okulda başa
rılı bir grafik çizer ve yüz altmiş kişilik sınıf
ta birinci olmayı başarır. Anc-ak hayatı bo
yunca onarılmaz bir yara olarak kalacak bir 
olay gerçekleşir: 

''Ama sanki bende bir şeyler gizemli bir şe

kilde ters gidiyormuş gibi, ahlak/ aç1dan ye

tersiz biri olduğum da düşünülüyordu. Me

sela mezun olduğunda, açtllş ya da veda ko

nuşmasi yapma hakkt bu şerefe lay1k olma

diğim gerekçesiyle benden esirgendi; o za

mandan beri hala anlamakta da affetmekte 

de zorland1ğ1m bir ahlak/ yarg1d1r bu. "S 

Tam bir Batılı gibi olmayı içine sindiremeyen 
Said, lisansüstü eğitimi süresince edebiyat. 

müzik ve felsefe dersleri alır. Ancak gördü

ğü derslerin. onun geleneğiyle hiçbir bağ
lantısı bulunmamaktadır. Kendisinin haber 
verdiğine göre, 50'lerde ve 60'ların başların
da, Arap dünyasından gelen öğrenciler, bilim 

adamı, doktor, mühendis veya Ortadoğu uz
man ı olarak ülkelerine dönerler. Princeton 
ve Harvard mezunu olan bu insanlar, vatan

larına döndüklerinde, genellikle öğretmenlik 
yaparlar. Ancak Said'in onlarla fazla ortak 
noktaları bulunmamaktadır. Bunun zorunlu 
bir sonucu olarak dili ve geçmişi, onda tecrit 
edilmişlik duygusunu artırmaktadır. Colum
bia'dan New York'a geldiğinde, Batı'daki ya

bancılığını unutmasına, hiçbir zaman fırsat 
verilmez: . 

"7963 sonbaharmda Columbia'dan ders ver

mek üzere New York'a geldiğimde, egzotik 

ama özel bir dikkat gösterilmesi gerekme

yen Arap kökenli biri olarak görülüyordurn

hatta arkadaşlanmm ve meslektaşlanmm 

çoğunun 'Arap·. hele hele 'Filistinli' sözcü

ğünü kullanmaktansa hiç kimseyi incitme-

yen, çok daha kolay ve daha belirsiz bir teri m 

olan 'O rtadoğulu 'yu kullanmayi tercih ettik

lerini hat1rl1yorum. Columbia'da çoktandir 

ders vermekte olan bir arkadaş sonralan. 

işe alm1rken bölümdekilere iskenderiyeli bir 

Yahudi olarak sunulduğumu söyledi. Colum

bia 'da benden ktdemli meslektaşlan m tara

findan kabullenildiğim, hatta pohpohlandl

ğlm hissine kap1ldtğ1m1 hat1rltyorum; bir iki 

istisna d1ş1nda hepsi beni 'bizim· kültürü

müzden. ümit vaat eden, hatta çok ümit vaat 

eden bir akademisyen olarak görüyorlard1. O 
zamanlar Arap dünyast üzerinde odaklanan 

hiçbir siyasi faaliyet olmad1ğ1 için. verdiğim 

dersler ve yapt1ğtm araştirmalarda güttü

ğüm, bazen hafifçe d1şma ç1kmakla birlikte 

ana ak1ma uygun kaygllanm beni bölümün 

Slntrlan içinde tuttuğunu fark ettim. "6 

Edward Said, ne Arap dünyasına ne Filistine 

ne de Batı dünyasına yaranamayan yalnız bir 
entelektüeldir. Yahudi Savunma Konseyi, 
onuNazi ilan eder 119851. Akabinde üniversi 
tedeki bürosu kundaklanır: kendisi ve' ailesi 

ölüm tehditlerine maruz kalır. Ancak Enver 
Sedat ve Yaser Arafat. kendisine danışma
dan, onu barış müzakerelerinde Filistin tem-

....... 

Benden kıdemli ·meslektaşlarım tarafından 

kabu~le nildi ğim, hatta pohpohlandığım hissine 
kapıldı ğımı hatırlıyorum ; bir iki istisna dışında 
hepsi beni 'bizim' kültürümüzden, ümit vaat 
eden, hatta çok ümit vaat eden bir akademisyen 
olarak görüY,orlardı. 

siteisi olarak tayin ederler. Bu atama. onun 
basın yoluyla daha geniş çevrelerc~ takip 
edilmesini beraberinde getirir. Aşır'ı sol mil
liyetçiliğin hedefi olur. Çünkü o, Filistin me

selesinde ve israilli Yahudilerle Filistinli 
Arapların ayn ı' coğrafyada barış içinde yaŞa 
maları hususunda aşırı liberal kabul edil
mektedir.? Said, slogan ve macera a damı de-
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ğildir; şu sözleri kendisini gayet güzel tasvir 

etmektedir: 

"Silahli mücadele .. gibi k li şe sloganiara ve 

masum insaniann ölmesine yol açm1ş, Filis

tin davasma siyasi olarak hiçbir katk1da bu

lunmamiş devrimci maceraCiliklara karş1 

her zaman son derece eleştirel bir tutum ta

ktndtm. .. 

"en.......... r ·- n ~ t·_., (1 : ·; ı,· : s, c.:.'r:.c· - ni-t,..._, \1"' 
,;.ı ••• c., .•• · · ' •. C.-:. ~. w C: :! ı ..... . ,,ı . \:; ..,Lv::JCı i.d i c . .; 

~~- z ~;:; ~;L :1 :. ,s~. n~c.:~ : t~ ö ~r. ; ~s~ :--:e yo ~ 2ç ;ı-nş , ~l tis·i i r: 
,, ~ -~ ~ - - :· ~ t..: = v-c-~ ,~~-~;, ~ ; r!-.. i : · '-ra.-. f_,.,,.! .... 
\,.;.C,; . · C:.~ • • ,_ -ı .. C.;;,:) . V '--'-\. ~. • ·- .~~ ~ 1 -- i. ; \. . \.JCı.i 

~- · :t· : :~n1arr-~ !~ tie'.tr:zr: c! mcc-;:--ac~~!~-ctc:ra kcrş! 
i~ ~r zc. r:ıc.·. sc;·ı :~erace ei.eştirel bir 

"Bense. bağlanmamiş ya da ask1da b1rakan 

bir hayat yaşamayi beceremedim: Son dere

ce kötü bir ünü olan bir davaya bağli olduğu

mu ilan etmekten çekinmedim. Öte yandan, 

eleştiri dayantşmayla ya da başkalannm ulu

sal bağlilik adtRa sizden bekledikleriyle ça

tJştJğl zaman bile eleştirel olma hakk1m1 her 

zaman korudum. Böylesi bir konumun getir

diği kesin. neredeyse elle tutulur bir rahat

SIZlik vardir; özellikle de iki tarafm ve bunla

rm gerektirdiği iki hayatm birbiriyle uzlaşa

mayacağJ göz önünde bulundurulursa. '11 

Aşağılanma ve tahkirin birçok türüyle. hem 

akademik hem entelektüel hem de halk dü
zeyinde karşılaşmış olan Edward Said'in 

Amerikalı bir psikologla yaşadığı anekdot, 

gerçekten iç acıtıcı ve onur kırıcı referansla

rı içinde barındırmaktadı r : 

"Çat1şma çözümü konusunda uzmanlaşmiş 

ve Filistinlilerle israilleri ilgilendiren birçok 

seminerde karşilaştJğtm Bostan 'li bir psiko

log bir keresinde Greenwich Village'den be

ni telefonla arayarak şehre gelip beni ziyaret 
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edip edemeyeceğini sordu. Kadtn gelip eve 

girdiğinde, gözlerine inanamayan bir ifadey

le piyanoma bakt1 -kuşkulu bir ses tonuyla 

'Demek gerçekten piyono çaliyormuşsunuz' 

dedi- sonra da geri dönüp d1şan doğru yürü

meye başladi. Aynlmadan önce bir fincan 

çay içmek isteyip istemediğini sorduğumda 

{bu kadar ktsa bir ziyaret için hayli uzun bir 

yoldan geldiniz. dedim]. zamant olmadJğmJ 

söyledi. 'Sadece nasil yaşadiğinlZI görmek 

için gelmiştim' dedi ki hiç de alay ediyormuş 

gibi bir hali yoktu. Bir keresinde de başka bir 

şehirde yaşayan bir yaytnCI onunla yemeğe 

ç1kana kadar sözleşmemi imzalamayi red

detti. YardtrocJstna benimle yemek yemenin 

niye bu kadar önemli olduğunu sorunca. be

yefendinin sofra adab1mm nasil olduğunu 

görmek istediğini söyledi. Neyse ki bu dene

yimlerin hiçbiri beni uzun süre etkilemedi. 

yolumdan alikoymad1: Her zaman bir smlfa 

ya da bir metin teslim tarihine yetişebitmek 

için koşturup duruyordum ve beni ölümcül 

bir depresyona sokabilecek bir kendi kendi

ni sorgulamadan kasten uzak duruyordum. ''~ 

ifadelere dikkat edildiğinde. görülecektir ki 

Edward Said, kendisin i yaşadığı Birleşik 

Devletler coğrafyasın ı n bir fe rdi olarak ta

nımlar ve 'öteki' arayışı içine girmekten 

özenle ve şiddetle kaçınır. Bu anlamda onun 
yaptığı. içten bir eleştiridir. Belki de o. "yeni 

bahçeileri aramaktan bıkmıştır. 

Adalet ve hakkaniyeti herkes için düşünen 

Said'in birbirinden farklı etnik ve dini kimlik
lerin savunucu olması şaşırtıcı değildir. O. 

psikolojinin kavramlarıyla ifade edecek olur
sak empati yaparak 'öteki'lerin rollerine sa

hip çıka_r. Bu çerçevede her grup ve cemaat 

onu kendinden biri olarak algılar ve kabulle

n ir: 

'Son beş ytld1r Arap basm1 için ayda iki ma

kale yazJYorum; son derece din-karş1t1 bir si-



yasetten yana olmama rağmen. islam dün

yasmda s1k s1k övgüyle islamiyet'i savunan 

biri olarak betimleniyorum ve paz1 islamCI 

partiler beni kendi taraftariann/dan biri ola

rak görüyor. Hiçbir şey doğrul~ktan bu ka

dar uzak olamaz; terörizm savu.nucusu oldu

ğum ne kadar doğruysa bu da o kadar doğ

ru. Herhangi bir kampa bütünüyle ait olma

yan ya da herhangi bir davanm tam anlamw

la partizam olmayan kişinin yaziSinin priz

matik niteliğiyle başa ç1kmak zordur; ama 

burada da y1llar içinde birike biril<e temsil 

eder gibi göründüğüm şeyin bir bir iyle çati

şan ya da en azmdan birbirlerine bütünüyle 

uydurulmayan çeşitli yönlerinin uzlaştmla

maz olduğunu kabul etmiş durumday1m. .. 10 

Akademik dünyada önemli' bir konuma ve 
kariyere sahip olan Said. buna rağmen. hu
zurlu ve rahat değildir. Filistin, Ortadoğu. is
lam ve emperyalizm karşıtı gibi mevzularda 
yazdığı. konuştuğu ve aktif olarak müdahil 
olduğu için. bir entelektüele yapılacak en 
ağır ithama muhatap olur: .. Terör Profesö
rü". Ancak onu çalışmadan ve üretmeden 
geri b ı rakacak ve durduracak hiçbir engel 
yoktur: 

"'Tam bir çal1şma delisiydim, tatilleri sev

mezqim. zaten pek de tatile ç1kmazd1m; bü

tün yaptiklar-Iftii yazann t1kanmas1. s1kmtwa 

düşmesi ya da kuruyup kalmasi gibi dertlere 

{hiç değilse bile) fazla düşünmeden yap

tJm."11 

"insan olsa olsa geçici bir tatmine ulaşabilir 

ki o da h1zla şüphenin ve metni içinde yaşa

mlamaz k1~an bir yeniden yazma ve yeniden 

yapma ihtiyacmm pususuna düşer. Yine de 

bu, kendinden memnun olma uykusundan ve 

ölümün nihailiğinden evlad1r. "12 

Entelektüelin Bilgeliği 

Entelektüel. Edward Said'in de kat ı ldı ğ ı şek

liyle. kamusal alanda bir reçeteye, s logana, 

Ortodoks parti çizgisine veya katı bir dogma
ya uygun bir şekilde davranmaya mecbur bı

rakılmayan, davranışları hakkında öngörüde 
bulunamayan kişidir. Yine entelektüel, bire

yin hangi partiye yakınlık duyarsa duysun, 
hangi ülkeden gelirse gelsin ve kendini as

len neye bağlı hissederse hissetsin. insanla
rın yaşadığı acılar, sıkıntılar ve baskılar hu
susunda. belli doğruluk ilkelerinden ayrıl

mayan erdemli insandır, Konjonktüre göre 
tavır sergilemek. konusulması gerekli olan 
yerde susmak. ı rkç ı kabadayı lı klara, tanta

n alı döneklik ve günah çıkarma seremonile
rine rağbet etmek bir entelektüelin kamusal 
ve bireysel rolüne en büyük darbeyi vuran il
kesizliklerdir.13 

Entelektüel Edward Said, düzen adamı ol
madığı gibi şovenist ırkçılığa da fırsat ver

meyen prensiplere sahip bir 'bilge'dir: 

Filistin, Ortadoğu, islam ve emperyalizm karşıtı 
gibi mevzularda yazdığı, konuştuğu ve al<tif 
olarak müdahil olduğu için, bir entelektüele 
yapılacak en ağır ithama muhatap otur: 
" Terör Profesöri.i". 

··iktidcJrdaki bir avuç bilmişe güvenmeye teş
vik eden uzmanlar, eş dost grup/an. profes

yonel/er. düzen adamland1r. Düzenin adam

lan belli ç1karlpn gözetirler, oysa entelektü

eller şovenist milliyetçiliği, şirketleşmiş dü

şünce müsveddelerini ve smd, 1rk ve toplum

sal cinsiyet imtiyazlanm sorgulayan kişiler 

olmalidirlar. "14 

Bu çerçeve entelektüel, realist ve rasyona
listtir. O, konumunun ve varlığın ı n farkında

dır; hayali zirJe lerden haz duymaz ve hoŞ

lanmaz. Düşünceleri, nereden iyi ve net işiti
lecekse, ente lektüel sözlerini o seviyeden 
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seslendirecek; böyle davrandığı müddet zar
fında. barış ve adaletin sözcüsü ve temsilcisi 
olacaktır. Bulunduğu seviye itibariyle, o, yal
nız konuşur; "ama ancak kendisini bir hare
ketin gerçekliğiyle, bir halkın özlemleriyle, 
müşterek bir idealin peşinde hep beraber 
koşantarla birleştiği zaman bir yankı bulur 
sesi."ıs 

Entelektüel için, iktidar güç ve sahiplerine 
hakikati söyleme.k bir idealizm değildir. Ona 

düşen görev: Tercihleri dikkatlice analiz 
edip seçmek; en faydalı olanı ve müspet 

anlamda değişim, dönüşüm ve gelişime açı k 
olanı temsil etmektir. 

Entelektüel için, iktidar güç ve sahiplerine 
hakikati söylemek bir idealizm değildir. Ona 
düşen görev: Tercihleri dikkatlice analiz edip 
seçmek; en faydalı olanı ve müspet anlamda 
değişim. dönüşüm ve gelişime açık olanı 

temsil etmektir.16 

Entelektüel Evrenselliği 

Entelektüelin en belirgin özelliği. evrenselli 

ğidir. Bu anlamda evrensellik: "Yetiştiğimiz 
ortamın. sahip olduğumuz dilin ve milliyetin 

sağladığı. çoğunlukla da başkalarının ger
çekliğini görmemizi engelleyen birer perde 
işlevi gören. ucuz kesinlikterin ötesine geçe
bilme riskini göze alabilmek demektir. Aynı 
zamanda dış politika, toplumsal politika gibi 

meseleler söz konusu olduğunda insan dav

ranışları için tek bir standart arama ve buna 
uyma çabası demektir."17 

Entelektüelin ağır ve ciddi vazife ve sorum
luluğunu her zaman için yaşayan biri olarak 
Edward Said'e göre, onun görevini evrensel 
kriterler belirler. Buna göre, eğer bir 'düş
manın haksız ve zalimane saldırısını eleşti-
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rip kınıyorsak, ülkemizin haksız güç kullanı 

mına başvurup zayıf bir ülkeyi işgal girisimi
ne de aynı tepkiyi göstermeliyiz. Bu anlamda 
entelektüellerin ne söylemeleri ve ne yap
maları gerektiğini tespit eden hiçbir kural 
bulunmamaktadır. Said, bunu "gerçekten la
ik bir entelektüel için tapılacak ve yanılmaz 

kılavuzluğuna güvenilecek herhangi bir tanrı 
da yoktur" sözleriyle betimler. 18 

Said, entelektüellerin gülme özürlü, sürekli 

şikayet eden insanlar olarak tanımlanmasını 
hoş karşılamaz. Böyle bir tanımlamayı, No
am Chomsky veya Gore Vidal gibi çağdaş 
enerjik muhalif entelektüellerin isimlerini 
zikrederek yanl(şlamaktadır. 19 

Entelektüel, Edward Said için, "tanıklık" ma

kamındadır. Tanıklığın sahiplerinin, yani en
telektüellerin, koruyacak makam ve mevki

Leri olmadığı gibi. toprak zengini de değildir
ler. Gurur şehveti içinde bulunan az sayıdaki 
entelektüele rağmen. genellikle onlar. ken
dileriyle dalga geçerler. olayları olduğu gibi, 

mahrem haline dönüştürmeden konuşurlar 
ve tartışırlar. Böyle bir halin faturası ağır ve 
zahmetlidir. Zira entelektüeller. bu aşama
da. yalnızdır. Ancak onların, gizli ve görün
meyen bir kısım takipçiteri vardır. Entelektü
ellerin 'müridleri"; hakikat. hikmet ve adalet 

arayıcılarından başkası değildir. Said'in ken
di sözleri. söylenenleri daha da berraklaştır
maktadır: 

"Kişinin değiştirme gücüne sahip olmad1ğ1 

üzücü bir duruma tamkllk etmesi hiç de mo

natan, renksiz bir faaliyet değildir. Fouca

ult'nun deyimiyle 'amans1z bir vukuf'u. alter

natif kaynaklan taramay1, gömülmüş belge

leri gün 1ş1ğma ç1karmay1, unutulmuş {ya da 

terk edilmiş) tarihleri diriitmeyi gerektirir 

tamkl1k etmek. Dramatiklikten ve isyankar

liktan nasibini alm1ş olmayi, çok nadir ele 

geçen konuşma f1rsatlarm1 çok iyi kullamp 



dinleyicinin dikkatine çekebilmeyi. hasimla

nndan daha iyi espriler yap1p daha iyi tartiş

mayi içerir. Ne koruyacak makarrylan ne de 

baş1nda nöbet tutup gücüne güç {çatacaklan 

topraklan olan entelektüellerde baztlannt 

çok rahatsiZ eden bir şeyler vard1r; kendini 

begerıenleri de yok degildir ama daha çok 

kendileriyle dalga geçerler mesela, laf1 eve

leyip gevelemektense dobra dobra konuşur

lar. Ama şu gerçekten kaç1ş yoktur; kendile 

rini böyle gören entelektüellerin ne yüksek 

mevkilerde eş dostlan, ne de resmi makam

larda itibarlan olur. insan yalnlZ kalir, doğ

ru; ama her zaman sürüye uyup mevcut du 

ruma hoşgörü göstermekten iyidir yaln1z ... 2o 

Oryantalizm ve Sömürgecilik , 

Edward Said, Batı'nın Doğu hakkında ki gö

rüşlerini ortaya koyabitmek amacıyla oryan

tatizm ifadesini/kavramını kuttandığını, pesi

nen ilan etmektedir. Ona göre bu husus; Do

gu 'nun sistematik bir araştırma, 'buluş ve 

pratik fayda oluşunun 'bilim disiplinidir.' Sa

id, aynı zamanda bu sözcügü, "ayrım çizgisi

nin diger tarafında neler bulunduğunu araş
tırmaya çalışan kişinin rüyaları. hayatteri ve 

sözcükterinin bir araya getişinden dagan 

kotteksiyonu tanıtmak için" kuttandıgını söy

lemeyi ilave eder.'·Onun için oryantalizmin bu 

iki yönü birbiriyle bagdaşabitir . Batı, bazı za

manlar birini bazı zamantar da digerini kul
lanarak Doğu'da oldukça sağlam bir yol aç

mıştır. Said'in amacı: Bu yolun işaret taşla 

rını tespit ve tablil etmektir.2ı 

Batı'yı, Said'i_~ deyimiyle, oryantatizm yön

tem ve tekni'kleri açısından yekpare düşün
mek gerçekçi degildir. Zira yeni dünyanın 

sakinleri, yani Amerikalıların gayreti, Do

gu'yu Cin ve Japonya'nın ana aktör oldugu 

Uzakdogu ile birteştirmektir. Kadim sömür

geciler olan Fransızlar ve ingilizler. [bunlara 

Ruslar, Portekizliler. italyanlar ve isveçlileri 

de eklemteyebilirizl. ''Doğubilim" denen Or

yantaliz m/Sarkiyatçılık içinde uzun süren 
tecrübelere sahiptirler. Sayılan bu ülkeler, 
Doğu'yu, Batı Avrupa'nın gördüğü şekilde 

düşünmüşler. anlamıştar. tanımlamışlar ve 
tasvir edip kodlamıştardır. Bu girişten sonra, 
Said, Doğu'yu kendince şöyle takdim eder: 
''Doğu sadece Batı'nın yakın komşusu değil
dir. bu atan aynı zamanda Avrupa'nın en ge
niş, en zengin ve en eski sömürgelerini kur
dugu bir bölge ve uygarlığının ve dillerinin 
temetidir. "22 

Onsekizinci yüzyılın sonunda oryantalizm; 
Dogu'yu nesne otarak ete alan kurumların 

tamamı, veriten beyanatlar, takınılan tavır

tar, yapılan benzetmeler. bir cins öğreti, yö
netim şekli veya hükümet biçimi olarak teza

hür eder. Bu anlamda oryan'tatizm. Batı'nın 

üstünlügünü devam ettirme ve Dogu üzerin

de otorite ve egemenlik kurma girişimidir.23 

Oryantatizm, kültür. bilim ve kurumların 

müdahalesiyle teşek~ül ettirilmiş basit pir 

konu ve siyasi saha degildir. Bununla birlik
te Said. onu Doğu üzerinde telif edilmiş kap
samlı ve yaygın bir kelleksiyendan da ibaret 

Doğu sadece Batı'nın yakın komşusu değildir, 
bu alan jaynı zamanda Avrupa'nın en geniş, en 
zengin ve en eski sömürgelerini kurduğu bir 
bölge ve uygarlığının ve dillerinin temelidir. 

olarak değerlendirmez. Bu açıdan oryanta

tizm. Batı'nın Doğu coğrafyasını ezmeye ma
tuf hain bir "emperyalist komplosu" da .de
gildir. Hasılı "Oryantalizm estetik. bili'mset. 
ekonomik, sosyolojik. tarihe ait ve filolojik 
metinler aracılığı ile "aktarılmaya" çalışılan 

i . 

bir cins jeo-ekonomik görüşter bütünüdür. 
Oryantatizm cografı bir ayırım değil -dünya 
Doğu ve Batı olmak üzere eşit olmayan iki 
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bölüme ayrılmıştır- bir seri 'çıkarlar' topla
mıdır."24 

Pragmatik öncelikterin hakim olduğu oryan
talizm. kültürel ve siyasi bir varlık olmas ı nın 

zorunlu bir sonucu olarak arşiv hazinesine 
ve külliyatına [ki 1800 ile 1950 yılları a rasın

da Batı'da Doğu ile ilgili olarak 60-65 milyon 

eserin varlık bulması söz konusudurl malik 
bir sektördür. Bu anlamda oryantalizm. sis
tematik bir çalışma ve yöntemi kendisine il

ke olarak benimser. Nihayetinde Doğu ile il
gili düşünülmüş, söylenmiş ve yazılmış her 

şey enteleKtüel bir yaklaşım· çerçevesinde 
ele alınıp belirli kalıplara yerleştirilmiştir.25 

Entelektüel açıdan şerefli bir saha olmayan 

oryantalizm. Said'in gözünde. Batı kamuoyu
nun bilinçaltı kültüründe 'ötekine' karş ı geli 
şen korku. peşin fikirli. yanlış yönlendirme. 

en dişe ve şüph eteri n kümeleştiği bir ruh ya
pısını tasvir eder. 'Öteki'; islamiyet'i, Arap
lar' ı ve tüm Doğu'yu temsil etmektedir. Said, 

Doğu'nun; kitaplarda. romanlarda. filmler

de. belgesellerde. hatta üniversitelerde bile 
hep olumsuz ve kötü bir imajla sunulduğunu 
örneklendirir: 

Entetektüel açıdan şerefli bir saha olmayan 
oryantalizm, Said'in gözünde, Batı 

kamuoyunun bi li nçaltı kültüründe 'ötekine' karşı 
gelişen korku, peşin fikirli, yanlı ş yönle ndirme . ' 

endişe ve şüp~.elerin .kümeleştiği bir ruh yapısını 
tasvir eder. 'Oteki' ; lslamiyet'i, Araplar'ı ve tüm 

Doğu'yu temsil etmektedir. 

"Kamunun bilinçalti kültüründe islamiyet'e. 

Araplara ve genel olarak Doğu ya karşi, or

yantalizm olarak adlandlrdJğlm bir tav1r za

ten vardi. Yakm zamanlarda yaymlanan V. S. 
Naipaul'un A Bend in the River ve John Up

dike 'nin The Co up adli romanlarmda olduğu 

gibi. ortaöğretim tarih kitap/an, çizgi roman-
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lar. televizyon dizileri. filmler. karikatürlerde 

sergilenen Müslüman 'tipi' değişmiyordu. 

Bu 'tip· her zaman sinsiydi ve tipiemen in 

malzemesi yiliann getirdiği Müslüman imaji, 

yani. petrol müteahhiti. terörist ve {son za

manlarda) kana susam1ş ayaktak1m1. Aynca, 

genel olarak kültür hayatmda {ya da Batili 

olmayanlar hakkmda tanitiCI bilgi, konuşma

lar ve hatta düşüncelerdel islamiyel veya is

lamiyeti'in herhangi bir unsuruna ilişkin. an

layişla ele al1nan hemen hiçbir şey yoktu ... 

Uzmanlik sahalan islamiyel olan öğretim 

üyelerine gelince, onlar da islamiyet'i ve 

onun çeşitli kültürlerini kendi icatlan veya 

kültür birikim~erinin sonucu oluşan ideolojik 

bir çerçeve içinde değerlendirdi/er." 26 

Nihai noktada Edward Said; oryantalizmi. ki
şisel yazarlar. ingiltere, Fransa ve Amerika 

emperyal güçlerinin şeki llendirdiğ i politik 
alan arasında dinamik bir alışveriş olarak 
düşünür.27 

Emperyal Dernek 

1784'ü n Ocak ay ı nda. William Jones. Asiatic 
Society of Bengal'in (Bengal Asya Derneği] 
kurucu asambles in i toplar. ismi geçen der

nek. ingiltere'de Royal Society [Kraliyet Der
neği!. fonksiyonu ne ise onun da ro lü benzer 
özellikler taşımaktaydı. "Derneğin ilk başka

nı ve Doğu ve Doğulular hakkında en fa zla 
bilgileri toplamış kişi olarak William Jones 
artık. oryantalizmin kurucusu sayılabiti rdi 

[Bu deyim A. J. Arberry'nindirl. Jones. ama
cını şu üç kelimeyle ifşa etmekte bir sakınca 
görmemekteydi: Yönetmek ve öğrenmek. 

daha sonra Doğu'yu ve Batı'yı mukayese et

mek'. "Doğu'nun sonsuza doğru uzanan ko
nularını öğ_renmek, sıralamak ve bunları ka
nunlar. ge lenekler ve bilinen eserlerin top

lamından oluşan bir tam bir özet (digest 
completl halinde ortaya koyabi lmek için" Jo
nes büyük bir çaba içerisinde olm.uştur; ni-



hayetinde hedeflediği amacına nail olmuş
tur. 28 

1 

Oryantalizmin Dünyayı Bölmes,i 
! 

Oryantalizm formu ve yöntemiistili, dünyanın 
onu kategorik ayrıştırması sonucu itibariyle 
iki kısma ayrılabilir: 'Doğulu' ve 'Batılı'. Bu
nun zorunlu bir sonucu olarak özgürlük, ifa

de gücü ve kendini tanıma yeteneği gibi kav
ramlar bir Doğulu için Batılı'nın anladığı 

manadaki sembolleri ve simgeleri göster

mez. islamcı bir oryantalist, Doğu ile ilgili 
düşüncelerini açıklarken bir takım zorluklar 

ve yükümlülüklerle karşı karşıyadır: 

··islamcı bir oryantalist Doğu konusundaki 
fikirlerini ortaya koyarken Doğu'nun özel 'di

renişini' de dile getirmek zorundadır. [Özel
likle Müslümanlara ait dire n işi]. Ayr ı ca Doğu 

ve Batı arasındaki bu dire ni ş; değişmelere, 

Doğu ve Batı arasındaki . anlayış beraberliği

ne·. kadınları ve erkekleri , klasik ve arkaik il
kel dünyalarından çıkararak modernizmin il
kelerine yaklaştırma çalışmalarına karş ıdı r. 

Nihayet bu direnis korkulacak kıyametin Ba
tı uygarlığının çöküşü değil fakat Doğu ve 

Batı'yı ayıran duvarların yıkılması anlamına 

geldiğini açıklayan görüşe karşıdır. Oryanta
list bütün bu 'direniş' biçimlerini böylece yo

rumlayarak d~nyaya ilan etmek zorundadır." 

Oryantalizm: Dünyanın Paylaşımı ve Sömür

gecilik 

Ondokuzuncu yüzyıldan sonraki oryantalizm 

geleneği, Edward Said'e göre, emperyalist 
aktörlere. onlar için gerekli olan tüm malze
meyi, kelirrie_leri. hayalleri. anlatım biçimle

rini su nmaktadır. ilave olarak oryantalizm. 
Avrupa'nın ve Batı' nı n yerküre üzerindeki 
büyük ve kapsamlı tasarrufundan da güç alı
yordu. Nitekim oryantalizmin kapsam ve 
müesseselerinin ulaştığı en üst sınır. Avru
pa'nın çok büyük bir genisliğe sahip olduğu 
zamanlarla paralellik göstermektedir. 1815 

ile 1914 arasında, yani yüzyıllık süreçte. Av

rupa, yerküre üzerindeki sömürge coğra fya

sını yüzde 35'den yüzde 85 düzeyine çıkar
mıştır. Dolayısıyla dünyadaki hemen hemen 
tüm ülkeler, bu işgalden doğrudan veya do
laylı etkilenmişlerdir. Bu sömürge haritası, 
daha çok Asya ve Afrika ülkelerinin toprakla
rının kasbedilmesiyle şekillenmistir.3° 

Oryantatizm formu ve yöntemi/stili, dünyanın 
onu ı(ategorik ayrıştırması sonucu itibariyle iki 
kısma ayrılabilir: 'Doğulu' ve 'Batılı'. Bunun 
zorunlu bir sonucu olarak özgürlük, irade gücü 
ve !<endini tanıma yeteneği gibi kavramlar bir 
Doğulu için Batılı'nın antadığı manadaki 
sembolleri ve simgeleri göstermez. 

Bu vahşi ve adaletsiz bölüşme esnasında, 

oryantalizm, bir taraftan etkili propaganda

larta Batı'nın gücünü dünyaya ilan ederken, 
eş zamanlı olarak diğer taraftan Doğ1.1'nun 

zayıf ve güçsüzlüğünü pekistirme misyonunu 
üstlenmiştir. Dolayısıyla Batılıların ileri sü r

dükleri düşünce ve görüşler, bu atmosferde 

doğru çıkmıştır. 

Tesirli metot ve yöntemlerle zihinlere işle

nen Batılıları n güç gösterileri, oryantalizmin 

yerkür~yi bölgelere ayırmasını, bölgeler ara

sında çatışmayı arttırmasını, soru nlar ç ı 

karttırmasını ve ırkçı ayrıştırma girişimlerini 

kolaylaştı rd ı. Bahsi geçen sorunlar, oryanta

lizmin icat ettiği en önemli ve etkili entelek

tüel problemleri oluşturmaktadır.31 

Oryantalizmin ortaya çıkardığı sorunl~rın in 
san ve ülkeler üzerindeki tahribatını. Said, 
sorularla anla tmaya çalışır: 

"insanl1ğm gerçeği bölümlere ayniabitir mi? 

Aslina bak1lirsa insanlik gerçeği temelde 

kültür. tarih, gelenekler, toplumlar, hatta 

1rklar olarak çeşitli farkliliklar taş1maktad1r; 
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ancak insanlar bu ayniikiann sonuçlannt yi- Oogu halkı ve Dogu topragı olan Batılı sö

ne insanca kabul ederek yaşarnalanna de- mürgeciligin bir yorum mektebidir.ll 
vam etmiyorlar mt? Bu noktada şu soruyu 

soruyorum: insaniann ayn ayn oluşlanndan 

doğan düşmanttk hislerini ortadan kaldtr
mak ve "Biz" {Avrupaltlar} ve "Onlar" {Ooğu

lular} demek zor mudur? Asimda bütün bu 

ayncaltklar genel fikirlerdir; geçmişteki ve 

yaşanan günlerdeki varltklan, insanlar ara

stnda farklar görmeye altşmtş bir kataya da

yanmaktadir. "32 

Batılı uzmanların bilinçli veya bilinçsiz çö
zümlemelerinin çıkış kaynagı ve ulaşılan ne

ticelerinin öncülleri, 'Dogulu' ve 'Batılı' ay
rıştırma üzerine kurulmuştur/kurgulanmış

tır. Bölünmenin suniligi bilinmesine rağmen 

ulaşılan aşamada, siyasi alandaki ayrılıkla

rın dozajı da artmaktadır. Doğulu daha Do

ğulu olurken Batılı da daha Batılı olmakta

dır. Nihayetinde, farklılıklar ve çeşitlilikler, 

toplum ve ülkelerin, kısaca insani ilişkilerin 

alanını daraltmakta33 ve çatışma ve kinleş

me noktalarını tahrik etmektedir. 

Sonuç olarak Edward Said, oryantalizmi ve 

oryantalistleri tüm cepheleriyle ele alm ı ş, 

bir nevi onların niyet. amaç, hedef ve icraat

larının arka planlarını ifşa etmiştir. Bunu ya
parken o, kamplotara ve sloganlara sığın
madan, bilimsel kriter ve ölçütleri kişisel ve 

sübjektif düşüncelere asla feda etmeden 

sistematik ve sorgulayıcı bir yöntem kullan

mıştır. 

Oryantalizm, Batı'nın Doğu'yu her türlü oku

ma. belirleme ve tanımlama biçiminin bir 
ifadesidir. Böylece Batı, Doğu üzerinde her 

açıdan tasarruf hakkına ve yetkisine sahip 
bir vazifeye kendisini tayin etmektedir. Sahip 

olma hakkı gördüğü bu durum, Batı'nın Do
ğu üzerinde hakimiyetini pekiştirmektedir. 

Kısacası, Doğu'nun bir takd im projesi olan 
oryantalizm. ham maddesi Doğu uygarlığı, 
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