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DOĞU’NUN HÂL-İ PÜR MELALİ YA DA ŞARKİYATÇILIĞIN 
TARİHSEL, SİYASAL TEMELLERİ 

BOZTEMUR, Recep 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Doğu, antik Yunan düşüncesinden bu yana, antik Yunan düşüncesinin de 
derin etkisi altında siyasal, toplumsal, kültürel ve dinsel olarak Bundan farklı; 
modern, gelişmiş, ileri, uygar Batı’ya karşı dinsel-geleneksel, gelişmemiş ve 
geri olarak tanımlanmıştır. Doğunun hâl-i pür melalinin yoksulluk, 
azgelişmişlik, geleneksellikle otoriterlik olduğu, başka bir deyişle eski, geri, 
kötü ve zavallı bir durumu temsil ettiği inancı, Doğu toplum yapısının aileye, 
dine, geleneklere ve toplumsal dayanışmaya verdiği önemin Batın’ın 
bireyciliğinden ve Batı’da gelişen bireysel hak ve özgürlüklerden farklı olduğu 
temeline dayandırılmıştır. Batı yazınında –eğer böyle bir yazından 
bahsedilebilirse– Doğu’da, bireylerin ve ailenin toplum ve devlet için var 
olduğu, üretimin ortaklaşa gerçekleştirildiği, dolayısıyla bireyin birey olarak 
değil, ancak toplum yaşantısı içinde bir yerinin ve statüsünün olabileceği 
düşünülmüştür. Bu düşünce. Batılı düşünürlerin eserlerine. Doğulu toplumların 
güç ve egemenlik ilişkilerinin baskı altında kurulduğu ve otoriter bir devlet-
toplum yapısına yol açtığı şeklinde yansımıştır.  

Bu çalışma, Batı düşüncesinde yansıtılan Doğu imgesinin, aslında Doğu’nun 
kendine özgü niteliklerinden kaynaklanmadığını. Batı’nın Doğu’ya atfettiği 
kimi nitelikler nedeniyle yanlış kurgulandığını incelemektedir. Çalışma, 
Batı’nın siyasal, toplumsal, kültürel ve dinsel nedenlerle  kendisini tanımlamakta 
kullanabileceği araçsal bir Doğu kavramı tartışması yaratması ve özellikle 
yirminci yüzyılda Şarkiyatçılık araştırmalarının da bu siyasal kavramlar 
üzerinden geliştiği tezine dayanmaktadır. Bu çalışmada, Batı yazınında 
kurgulanan Doğu temasının tarihsel nedenleri özetlenecek, siyasal ve ideolojik 
nedenlerle yapılan Doğu incelemelerinin yanlışları vurgulanacak, akademik ve 
bilimsel Şarkiyatçılığın gerekleri ve koşulları tartışmaya açılacaktır. Çalışma, 
şarkiyatçılığın olduğu kadar Batı çalışmalarının (Garbiyatçılığın) bilimsel 
temelleri konusunda veriler sunmayı da amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Doğu-Batı, Şarkiyatçılık.  
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Batı yazını genellikle dünya coğrafyasında Avrupa’yı merkez alarak 
Doğu’yu Batı’dan ayıran bir anlayışa dayanmaktadır hem Avrupa kıtasını hem 
de dünyayı Doğu ve Batı olmak üzere iki karşıt kutup olarak gören bir ayrımdır 
bu. Bu ayrım, Avrupa’yı tarihsel ve coğrafi nedenlerle Ural Dağları, Volga 
Nehri, Hazar Denizi, Kafkaslar, Karadeniz ve Boğazlardan geçtiği varsayılan 
bir hatla Asya’dan ayırmaktadır, bu hattın batısında kalan toplumları, kültürleri 
ve uygarlığı Avrupa medeniyeti, hattın doğusunda kalan toprakları ise Asya 
olarak tanımlamaktadır. Ancak bu ayrımın coğrafi olmaktan çok siyasi bir 
ayrım olduğu son derece bellidir. Ancak bu siyasal ayırımları yaparken coğrafi 
sınırlarla kültürel özelliklerin örtüşmediği durumlarda ortaya çıkan kimi 
çelişkiler ya görmezden gelinmekte, ya da açıklanmaksızın siyasetin ruhuna 
uygun bir şekilde Batı tanımlamaları içine alınıverilmektedir. Coğrafi olarak bu 
hattın doğusunda kalan Küçük Asya (Anadolu) topraklarının konumu Batıcıl 
yazında belirsizliğini korumaktadır, çünkü Avrupa kültürünün temellerini 
oluşturduğu düşünülen Yunan uygarlığı ile Roma İmparatorluğu’nun hüküm 
sürdüğü Yakın Doğu’nun (ya da Küçük Asya’nın) tam da bu nedenle Batı 
dünyası kavramlaştırılması içinde yer alması gerekmektedir. Birçok misyoner 
ve seyyah, Doğu’ya yaptıkları seyahatlerde Balkanlar ve Anadolu’yu Doğu’nun 
kapısı olarak tanımlamalarına rağmen, Hindistan, Japonya ve Çin’i Doğu ya da 
Uzak Doğu, Batı medeniyetinin temelini oluşturdukları için Küçük Asya, 
Avrupa ve Amerika kıtasını Batı olarak almak gerektiğini belirtmektedirler.  

Eski Yunan düşüncesinden Yakın Çağlara kadar Batı dünyası düşünürleri, 
Doğu’yu siyasal, toplumsal, kültürel ve dinsel olarak Batı’dan farklı olarak 
betimlemişler, Batı’ya özgü olarak gördükleri özellikleri olumlarken Doğu’yu 
olumsuz niteliklerle öne çıkarmışlardır. Doğu toplumlarının birincil ilişkilere 
dayandığı, aile, din, gelenekler ve toplumsal dayanışmanın bu toplumlarda 
önemli bir yer tuttuğu belirtilerek Batı’nın, bireycilik ve bireysel hak ve 
özgürlüklere sahip olması nedeniyle Doğu’dan üstün olduğu, Doğu’nun eski, 
geri ve kötü olanı temsil ettiği vurgulanmıştır. Doğu’da bireylerin ve ailenin 
toplum ve devlet için var olduğu, üretimin ortaklaşa gerçekleştirildiği, 
dolayısıyla bireyin birey olarak değil, ancak toplum yaşantısı içinde bir yerinin 
ve statüsünün olabileceği düşünülmüştür. Bu toplum yapısının doğal sonucu, ise 
güç ve egemenlik ilişkilerinin baskı altında kurulması ve otoriter bir            
devlet-toplum yapısının ortaya çıkmasıdır. Babanın çocuklar üzerindeki 
yetkesinin, aşiret reisinin aşiret üyeleri üzerindeki yetkesi ve devletin toplum 
üzerindeki yetkesiyle aynı etkiye sahip olduğu düşünülmüştür. Dahası bu 
otoriter ilişkilerin yalnızca devlet ve ekonomik ilişkiler üzerinde değil, aynı 
zamanda eğitim ve inanç ilişkileri üzerinde de belirleyici olduğu savunulmuştur. 
Doğu toplumlarında toplumsal ve siyasal gelenekler ne kadar eski ise düzenin 
sağlanması için otorite ve yönetim ilişkilerinin de o denli baskıcı olduğu 
varsayılmıştır. Doğu’da toplumsal düzen Batı’da olduğu gibi yasalar aracılığıyla 
değil, toplumda her bireyin konumunun ve görevlerinin devlet tarafından 
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titizlikle belirlenmesiyle gerçekleştirildiği, böylece örneğin Çin’de toplumsal 
hiyerarşilerin, Hindistan’da ise kast sisteminin ortaya çıktığı düşünülmüştür.  

Batı yazınında Doğu’nun bir başka önemli özelliğinin uzun ve istikrarlı keyfi 
yönetim geleneği olduğu öne sürülmüştür. Doğu toplumlarında hükümdarın 
otoritesinin yasalara bağlı olmadığı ve toplumda devletin gücünü dengeleyecek 
kurumların bulunmadığı varsayılarak yöneticilerin sınırsız bir iktidarla 
yönettikleri, bunun kısa dönemde siyasal istikrarı sağladığı, ancak uzun 
dönemde toplumsal ve siyasal gelişmeleri engelleyici bir etki yaptığı 
varsayılmıştır. Genellikle Doğu toplumlarında iktidarın ilahî güçlerin varlığıyla 
meşrulaştırılması sonucunda yetkileri ve yönetim hakları sorgulanamaz 
hükümranların ortaya çıktığı vurgulanmıştır. Batılı düşünürler, bu tür Doğulu ve 
barbar yönetimlerin giderek adaletten uzaklaşmalarıyla yoksulluk ve 
yolsuzlukların arttığı, toplumun despotik yöneticinin ilahî güçlere dayanarak 
sürdürdüğü iktidarına karşı ayaklanarak iktidarı değiştirdiğini belirtmişlerdir. 
Örneğin, Montesquieu’dan Marx’a uzanan oryantalist düşüncede Doğu 
toplumlarında iktidar değişiminin olası tek yöntemi savaşlar ve iktidar 
mücadeleleridir. Doğu toplumlarında sıradan insanlar hak ve özgürlüklerini elde 
edip daha üst bir konuma geçemedikleri ve kendi toplumsal güçlerini 
geliştirmediklerinden, değişim ancak ya savaşlarla ya da Batının dışarıdan 
müdahaleleriyle gerçekleşmiştir. Doğu toplumlarında dinsel, siyasal ve 
toplumsal baskılar toplumu saran dar bir âdet ve gelenek çerçevesi yarattığından 
bireyler değişimi gerçekleştirecek bir düşünce sistemi de geliştiremezler. 
Evrensel eğitim ve düşünceden yoksunluk, edebiyatlarında ve inançlarında 
otoriteye boyun eğmeyi öneren kavramların gelişmesi sonucunu doğurmuştur. 
Sonsuz toplumsal gelişme düşüncesi Batı’ya özgüdür, ancak ilahî güçlerin 
dünyayı değiştirebileceğine dair Doğu inancı durağan bir toplum ve kültür 
yaratmıştır.  

Batı düşünüşünün Doğuya özgü olarak gördüğü bir diğer farklılık, Batı 
dünyasında Hristiyanlığın rasyonalizme ve nedenselliğe açık olmasına karşın 
Doğu toplumlarında akıl dışı dinsel inançların ve mistisizmin yaygınlığıdır. 
Doğu toplumlarında insanlar akıl, bilinç ve düşüncelerini kullanmak yerine 
dogmatik itikada, hayali imgelere ve batıl inançlara saplanıp kalmışlardır. Batıl 
inançlar ve mistisizm nedeniyle nesnel dünya önemini yitirmekte, gerçekdışı bir 
hâle bürünmektedir. Doğulu düşünürler ve dinsel önderler arasında son derece 
yaygın olan bu tür inançlar giderek toplumsal yaşam biçimi hâlini almakta ve 
Doğulu insanların etraflarındaki dünyayı anlamalarını engelleyen öznel bir 
zihinsel gerilik yaratmıştır. Bunun aksine Batı’nın inanç biçiminin yeniliklere 
açık olduğuna, bu nedenle Batılı insanların müspet bilimleri geliştirebildiklerine 
ve daha yüksek bir yaşam standardı kurabilmek için insan gücü yerine doğanın 
olanaklarını kullanabilecek bilimsel gelişmeleri gerçekleştirdiğine inanılmıştır. 
Doğu toplumlarında ise yöneticiler tarafından insan gücü yalnızca üretimde 
kullanıldığından bilim, felsefe, edebiyat ve sanat faaliyetleri yönetici sınıfın 
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ayrıcalıkları hâline gelmiştir. Doğu’da düşünürler, dinsel gizemlerin etkisi 
altında olan ve inançlardan başka uğraşıları olmayan Müslüman müçtehitler, 
tasavvuf ehli, şamanlar, Budist rahipler ya da Konfiçyus öğretilerini 
yinelemekle meşgul öğretmenlerden başkası değildir. Mantık, rasyonalite, 
teknik bilgi gibi bilginin araçları Doğu’nun gizemli, geleneksel ve dinsel 
yaşantısı içinde gelişmesi mümkün olmadığından hem doğa bilimlerini hem de 
teknik bilgiyi üreten Batı olmuştur. Batılı düşünürlere göre yazı, ileri bir 
kültürün ve gelişmiş bir uygarlığın eseriydi. Toplumsal ve ekonomik gelişme 
ise eğitimin topluma yaygınlaşması sonucunda gerçekleşebilmişti. Mısır 
hiyeroglifleri ve Çin alfabesi bu gelişmeyi sağlamaktan uzak olduğu için bilim, 
ancak ve ancak Fenikelilerin basit alfabeyi keşifleri ve Yunan ve Roma 
tarafından daha da kolaylaştırılarak topluma yaygınlaştırılmasıyla Batı’da 
gelişebilirdi. Oysa Doğulu despotik yönetimler eğitimi ve bilgiyi toplumdan 
sakınmışlar, dar bir azınlığın tekeline almışlardı. Üstelik edinilen bilgi de 
gizemli ve gizliydi. Batılı düşünürler Doğudan bilimin toplumsallaşmasının ve 
geniş kitlelere yaygınlaşmasının Batı etkisiyle gerçekleştiğine inanmışlardır.  

Doğu ve Batı toplumları, birçok düşünürün, seyyahın ya da misyonerin 
eserlerinde karşılaştırmalı olarak sınıflandırılmış, Doğu, sessiz, durağan, uyuşuk, 
muhafazakâr, geleneksel, cemaatçi, mistik, dinsel, bağımlı gibi özelliklerle 
tanımlanırken, Batı’ya dinamik, değişen, gelişmiş, aktif, ilerici, modern, bireyci, 
gerçekçi, ahlaki, bağımsız gibi özellikler atfedilmiştir. Bu karşılaştırmaların 
Batı felsefesinin Doğu toplumları hakkındaki yanlı ve önyargılı düşüncelerini 
son derece anlamlı bir biçimde yansıtmakta olduğu açıktır. Bu sınıflandırmalar, 
Batı’ya olumlu nitelikler yükleyerek yüceltme, üstün kılma, hakim kılma; 
Doğu’ya bilinen tüm olumsuz özellikleri yüklerken Doğu’yu geri bırakma, tabi 
kılma, yönetme amaçlarını yansıtmaktadır. Aslında Batı tarafından tanımlandığı 
biçimiyle Doğu hem her şeydir hem de hiçbir şey. Doğu’da var oluşun 
düzeninin algılanmasında bir karmaşa bulunmaktadır. Farklılıkları anlamada 
yardımcı olacak nedensellik yeteneği Doğu’da gelişmemiştir, her şey bir 
diğeriyle bağıntılıdır, varlıklar ve kavramlar arasında bir süreklilik ilişkisi vardır. 
Doğu’da rasyonalite aramanın gereksiz olduğuna dair inanç nedeniyle Doğu’yu 
betimleyen kavramlar da son derece irrasyonel bir biçimde arka arkaya 
sıralanmıştır. Doğu’da geçmiş gelecekle, bilim inançla, hayal gerçekle, Tanrı 
evrenle birbirine karışmış biçimde iç içe olabilir. Doğu ve Batı toplumları 
hakkında Batılı yazarların öznel düşüncelerini yansıtan ve bilimsel herhangi bir 
temeli olmayan bu tür düşüncelerin yine de Batı düşünce tarzını etkilemiş 
olduğunun da vurgulanması gerekmektedir. Batılı düşünürler, Doğu, Doğu 
kültürü, siyaseti, toplumu hakkında tarihsel gerekirciliğin etkisi altında 
genellikle Batı’yı olumlayan, Doğu’yu olumsuzlayan karşılaştırmalı 
düşüncelere sahip olmuşlardır. Kültürel, dinsel, siyasal ve ekonomik olarak 
tarihsel zorlayıcı nedenlerle Doğu ve Batı toplumları arasında eşitsizlikler 
olması gerektiği inancı günümüz düşünsel yapısını da etkilemiştir.  
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Bu etkinin oluşmasında Batılı devletlerin Doğu’nun maddi zenginliklerini 
ele geçirmek için Doğu’yu denetim altında tutmak istekleri önemli bir rol 
oynamaktadır. Roma İmparatorluğu gücünün zayıflamasının ardından siyasal, 
ekonomik ve düşünsel egemenliğin Doğu’ya geçtiğini savunan Batılı yazarlar, 
Batı’nın yeniden üstünlük sağlamak için Haçlı seferlerini düzenlediklerini, 
ancak Batı’nın Doğu’ya dinsel savaşlarla ilerlemesinin dirençle karşılaştığını 
vurgulamışlardır. Hatta Haçlı seferlerinin Müslüman Doğu’nun Batı’ya 
yönelttiği tehdide karşılık tamamen bir savunma düzeni olarak örgütlendiğini, 
aslında Haçlı şövalyelerinin “Orient” üzerine önemli bir saldırıda 
bulunmadıklarını, asıl amaçlarının İstanbul’u kurtarmak olduğunu, bu sırada da 
Batılı yöneticilerin zamanın “uygar” Doğusu’yla yakın temasa geçtiklerini 
belirtmektedirler Haçlı seferleri, Rönesans ve Reform dönemlerinde Batılı 
toplumların Doğulu toplumlara karşı takındıkları olumsuz tutumun kökeninde 
Doğu’nun gelişmiş ve tehditkâr gücüne karşı Batı’nın entellektüel bir karşı 
çıkışının olduğunu görmek zor değildir. Ancak on sekizinci yüzyıldan itibaren 
Aydınlanma düşüncesinin Doğu’yu barbar ve azgelişmiş olarak tanımlaması ve 
on dokuzuncu yüzyıl Batı düşüncesinin yarattığı olumsuz Doğu imgesinin 
yaygınlaşması, Batı’nın Doğu’ya doğru ekonomik ve kültürel olarak 
yayılmasının ve Batı’nın Doğu üzerinde siyasal üstünlük ve egemenlik sağlama 
isteklerinin sonucudur.  

Doğu toplumlarının siyasal, eğitsel, kültürel açılardan Batı toplumlarından 
farklı olduğunun önemle vurgulanması gerekmektedir. Ancak hiçbir toplum, 
kültür ya da uygarlık tek biçimli olmadığından Batı toplumlarının da Doğu’dan 
farklı, ileri, çağdaş, gelişmiş kavramlarıyla tanımlanabilecek ortak bir kültüre, 
homojen bir uygarlığa sahip olmadıklarının da akılda tutulmasında yarar vardır. 
Doğu-Batı arasında çeşitli kriterler açısından yapılabilecek yapay ayrımların, 
aynı kriterler kullanılarak Batı toplumlarının kendi içlerinde yapılabileceğinin 
de altının önemle çizilmesi gerekmektedir. Ekonomik gelişmişlikler açısından 
gerçekten Doğu ile Batı ya da Kuzey ile Güney toplumları arasında 
bulunabilecek farklılıkların kökenlerinin de Batı dünyasının özellikle yeni 
çağlardan itibaren Doğulu toplumlar üzerinde kurdukları hâkimiyet 
siyasetlerinde aranması gerek.  

Özetle, Doğu toplumlarının gelişmişlik düzeylerinin, demokrasi, siyasal 
katılım, özgür düşünce, dünya siyasetinde etkinlik, dünya ekonomisinde önem 
taşıma, eğitsel gelişme gibi konularda halinin hiç de iyi olmadığını akılda 
tutarak, tarihsel olarak Doğu ile Batı arasındaki yapay ayrımların üç temel 
noktada ortaya çıktığı vurgulanmalıdır:  

• Batı dünyasının ekonomik olarak geliştiği, dünya ölçeğinde yayılmaya 
başladığı on altıncı yüzyıldan sonra Doğu toplumlarının denetim altına alınması, 
gerekirse, fetih ve koloniler aracılığıyla yönetilmesi, Doğu toplumlarından 
gelebilecek iktisadî veya siyasî tehditlerin böylece önlenebilmesi gereği 
Doğu’nun Batı dünyasından farklılaşmış olduğu temeline dayalı düşünceleri 
ortaya çıkarmıştır.  
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• Batı dünyası düşünürlerinin kendi ülkelerinde yaşadıkları ağır siyasal 
baskılara karşı durmak istemeleri, Doğu mutlak yönetimleri ile Batı despotizmi 
arasında karşılaştırmalar yapmalarına neden olmuş, Batılı hükümdarların 
baskılarına karşı belki de hiç var olmayan Doğu despotik yönetimleri örnek 
gösterilerek Doğu ile Batı arasında anlamsız ayrımlar yaratılmıştır.  

• Batı ekonomilerinin özellikle sanayileşme çağında gereksindikleri pazar 
olanakları ve hammadde ile Doğu dünyasının zenginliklerini elde etme çabası, 
Doğu dünyasını keşfetme, zaptetme, müdahale etme ve hâkim olma gereksinimi, 
kısaca emperyalist amaçlar Doğu ile Batı arasındaki farklılıkların abartılı 
biçimde sunulmasını gerektirmiştir.  

Doğu toplumlarına yönelik, hatta karşıt, Doğu ile Batı arasında farklılıklar 
yaratmaya dayanan ideolojik bu yaklaşımlara karşı, bilim dünyamızın ortak bir 
çaba içine girmesi gerektiğini vurgulayarak bitirmek istiyorum. Bu ortak 
bilimsel çabalar en başta, Batı uygarlığını, Batı uygarlığının kökenlerinde yer 
alan ortak insanlık mirasını ve tarihsel gerçekleri bilimsel yöntemlerle 
çalışmaya olanak verecek bir akademik ortamın oluşturulmasına, tarih, felsefe 
ve linguistik çalışmaların ciddiyetle başlatılmasına bağlıdır. Disiplinlerarası 
çalışmaların yapılması, ortak bir tarihsel ve kültürel geçmişe sahip olunduğu 
için modern dünya tarihini uygarlık tarihinin bir parçası olarak gören bir 
anlayışla tarih çalışmalarına derinlik kazandırılması, Doğu dünyasını olduğu 
kadar Batı dünyasının dil, tarih, kültür, felsefe ve toplumsal yapılarını bilimsel 
olarak incelemeye olanak tanıyacak bilimsel araştırma kurumlarının 
oluşturulması, Doğu incelemelerine kaynaklık eden siyasal ve ideolojik 
yaklaşımların etkilerini azaltabilecek yöntemlerden yalnızca bazıları olarak 
görünmektedir.  

 

 


