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Uluslararası Oryantalistler Kongreleri
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Bir Değerlendirme

Birgül KOÇAK*

Her yıl Doğu’ya gönderilen genç yönetici ve idareciler, yönetmek ve rehberlik etmek istedikleri halkla daha yakın ilişki kurmalıdırlar. [...] Orada yaygın olarak
kullanılan dile ilişkin hem gündelik hem de derinlemesine bir bilgi sahibi olmaksızın, yönetici ile yönetilen
arasında gerçek bir yakınlık kurmak imkansızdır. […]
Şayet Hindistan’da yöneten ve yönetilenler, [İngiliz]
memurlar ile [Hintli] askerler arasında daha özgür ve
dostça bir ilişki, sadece ortak bir dilin yaratabileceği
enerjiyle sürdürülebilecek bir ilişki kurulmuş olsaydı,
Hint Ayaklanması diye bir şey olmazdı.
F. Max Müller (1893: 37)

I. Giriş
1892’de Londra’da dokuzuncusu yapılan Uluslararası Oryantalistler Kongresi’nin Başkanı, Oxford Üniversitesi karşılaştırmalı dinbilim profesörü ve filolog
Friedrich Max Müller (1823-1900) yukarıdaki sözleriyle Batılı idarecilerin kendi
sömürgelerinde konuşulan yerel dilleri bilmelerini iyi bir idare için gerekli koşul
olarak öne sürerken, temelde oryantalizmin sömürgecilik için önemini vurgulamaktaydı. Doğu dillerinin araştırılmasının ona göre mutlaka akademi dışı, pratiğe ilişkin faydaları da olmalıydı. Müller, “Şark araştırmalarından sağlanan fayda,
sadece geçmişin daha iyi anlaşılması, Doğu’da ve Batı’da ister tarih öncesi, ister*

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

257

kebikeç / 34 • 2012

se sonraki dönemde olsun, insan ırkının tarihiyle mi sınırlıdır? Bizim Şark çalışmalarımız, bugünün ve geleceğin daha iyi anlaşılmasında bize neden yardım
etmesin? İşin pratiğiyle uğraşan birçok insan, devlet adamı ve Doğu ülkelerinin
yönetici ve idarecileri, Doğu dillerine ve literatürüne ilişkin çalışmalardan bazı
önemli pratik faydalar sağlama beklentisinde değillerse, neden kongremize katılma gereği duymuş olsunlar?” (1893: 35) sözleriyle oryantalizmin Batı’nın Doğu siyasetindeki misyonunu açık bir biçimde selamlıyordu.
Edward Said’in akademik oryantalizmin sömürgecilik ve emperyalizm ile
ilişkisini göstermek için ortaya koyduğu bulgular, eserinin üzerinden bir hayli
zaman geçmiş olmakla birlikte halen tartışılmaktadır. 19. yüzyılda emperyalizm
ile oryantalizm arasındaki bağ, gerçekten de uzak yerleşimlerde yalnız ve canı
sıkılan imparatorluk hizmetlilerinin hobi olarak egzotik dilleri ve tarihleri incelemesiyle mi sınırlıydı (Irwin, 2008: 151), yoksa Said’in vurguladığı gibi akademik oryantalizm emekçileri ile Batılı devlet adamları birbirlerine kesintisiz bir
bilgi ve iktidar kemeri ile bağlanmışlar mıydı? (2004: 114) Oryantalizmin birinci
el kaynağı olan oryantalistler kongrelerine ilişkin tutanaklara şöyle bir bakıldığında bile, bu soruya oldukça dolaysız bir yanıt bulmak mümkündür.
Oryantalizm, Said’in kavrama yüklediği “‘Şark’ ile ‘Garp’ arasındaki ontolojik
ve epistemolojik ayrıma dayanan bir düşünme biçemi” (2004:12) şeklindeki
daha genel anlam bir kenara konacak olursa, temelde akademik çalışma alanına
işaret eden bir kavramdır. Kongre bildiri kitaplarından da takip edildiği üzere,
oryantalistlerin kendileri bu alanı çoğunlukla “Doğu araştırmaları” biçiminde
tanımlamışlardır. Oryantalist çalışmalar, metinleri yayına hazırlayıp çevirmekten
başlayarak, antik ya da modern, bilinen tüm Asya ve Kuzey Afrika uygarlıklarına
ilişkin parabilim, antropoloji, arkeoloji, sosyoloji, iktisat, tarih, edebiyat ve kültür
çalışmalarına varıncaya kadar her şeyi kapsamıştır. Filolojik araştırmalar ise oryantalizmin merkezinde yer alır. Akademik oryantalizmde, özellikle 19. yüzyıl ve
20. yüzyılın ortalarına kadar olan dönem için söylemek gerekirse, esas olarak
incelenen, araştırmaya konu olan dilin ve toplumun klasik dönemine ilişkin
metinler olmuştur (Said, 2004: 52, 62).
Bu çalışma, 19. yüzyıldan itibaren “akademik oryantalizm”in temel bileşenlerinden biri olan oryantalistler kongrelerini konu almaktadır. Zira bu kongreler,
Doğu’ya ilişkin kuru akademik bilgilerin sunulduğu bilimsel toplantılar olmanın
ötesinde anlamlar içermektedir. İlki 1873 yılında Paris’te gerçekleşen bu kongreler, kendilerinden geriye hacimli bir külliyat bırakmışlardır. Kongrelerde yapılan
konuşmaların, sunulan bildirilerin, üzerlerine yapılan tartışmaların ve yanı sıra
sosyal organizasyonların bir dökümünü sunan kongre bildiri kitapları, ayrıca
kongrelerin yapıldığı günlerde yayımlanan bültenler, gazete ve dergilerde çıkan
kongreye ilişkin haber ve yorumlar, oryantalizmin temel tartışma konularına,
kongrelerin etrafında doğan güncel sorunlara ve kurumsal olarak teşekkülüne
ilişkin birinci elden ipuçları vermektedir. Oryantalistler kongreleri, dönemlerinin
en önde gelen oryantalistlerinin, Doğu’dan ve Batı’dan devlet liderlerinin, bürokratların ve aydınların, Doğu meraklısı seyyahların, amatör araştırmacıların,
oryantalizmin verimlerinden yararlanabilecek çeşitli kademelerden sömürge
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idarecilerinin, misyonerlerin, alanın öğrencilerinin ve daha pek çok Doğu’ya ilgi
duyan meslek sahibi insanın katıldığı uluslararası bir platform, bir buluşma zemini olmuştur.
Oryantalistler kongreleri, ileride de değinileceği üzere 1873 yılından 1973 yılına kadar genel kabul gördüğü şekliyle1 yirmi dokuz oturumda gerçekleştirilmiştir. Paris’te yapılan Yirmi Dokuzuncu Uluslararası Oryantalistler Kongresi’nde
“oryantalist” terimi kongre başlığından çıkartılarak, Uluslararası Asya ve Kuzey
Afrika İnsanbilimleri Kongresi (The International Congress of Human Sciences
in Asia and North Africa) isminin kullanılmasına karar verilmiştir. 1976 yılında
Mexico City’de ve 1983 yılında Tokyo-Kyoto’da bu isimle iki kongre yapıldıktan
sonra, oryantalistler kongreleri 1986 yılında Hamburg’ta düzenlenen kongreden
sonra tekrar isim değiştirerek günümüze kadar kullanılacak olan Uluslararası
Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları (The International Congress of Asian and
North African Studies/ICANAS) ismiyle son halini almıştır. Bu çalışma, oryantalistler kongrelerinin ilk dönemine yani ortaya çıkışından Yirmi Dokuzuncu
Uluslararası Oryantalistler Kongresi’ne (1973) kadar olan periyoda odaklanmaktadır.
Kongrelerin genel yapısı itibariyle çok dilli oluşu ve doğal olarak kongre kitaplarının çeşitli dillerde yayımlanmış olması, ayrıca kongrelere ait bildiri kitaplarına eksiksiz bir biçimde ulaşılamaması çalışmayı sınırlandırmıştır. Bununla birlikte ulaşılabilen kongre kitapları ve ilgili yayınlar, kongreler üzerinden akademik
oryantalizmin kurumsal olarak yapısına, disiplinin kendi içinde geçirdiği dönüşümlere, kongrelerin yapıldıkları dönemin siyasi gündemiyle olan etkileşimlerine
ve öne çıkan tartışma başlıklarına dair bir fikir vermektedir. Ayrıca kongreler,
katılımcıların ve destekçilerin profiline bakarak bile oryantalizmde “bilgi ve
iktidar kemeri”nin ne kadar sıkı olduğu konusunda açık deliller sunmaktadır.
Araştırmanın diğer bir amacı da başta Türkiye’den olmak üzere Doğuluların
oryantalistler kongrelerine katılımlarını ve kongreler üzerine gözlemlerini kısaca
değerlendirmektir. Bu gözlemler, özellikle 19. yüzyıl Avrupa’sında ve oryantalistler arasında Doğulu ziyaretçilerin durumlarına ve nasıl karşılandıklarına dair
bilgiler sunarken, aynı zamanda onların gözünden oryantalizmin, kongrelerin
ortamının ve yapılan tartışmaların kabaca da olsa bir resmini verir. Bu açıdan
Ahmed Midhat Efendi, Halil Halid Bey ve Ahmed Ağaoğlu gibi Osmanlı aydınlarının katıldıkları oryantalistler kongrelerine dair izlenimleri oldukça değerlidir.
Şüphesiz bu kongreler, akademik, siyasi, ticari ve kültürel birtakım gereksinimler neticesinde düzenlenmeye başlamıştır. Bunun için öncelikle oryantalistler

1 Kaynaklar, 1889 yılında Stockholm-Oslo’da yapılan Sekizinci Uluslararası Oryantalistler
Kongresi’nden sonra yaşanan kriz sonucu bir grup oryantalistin 1891 yılında Londra’da
düzenlediği kongreyi listeye almamakta, muhalif diğer grubun 1892’de yine Londra’da
düzenledikleri kongreyi resmen saymaktadırlar. 1891 yılındaki kongre sayılacak olursa 1973
yılında yapılan kongre “Uluslararası Oryantalistler Kongresi” ismini kullanan otuzuncu
kongredir. Bu konuya ileride değinilecektir.
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kongrelerinin düzenlenmesine zemin oluşturan sürece ve ortama bakmak gerekir.

II. Akademik Oryantalizmin Kurumsallaşması ve Kongrelerin
Doğuşu
Oryantalizm açısından 19. yüzyıl, altın çağ olarak değerlendirilebilir. Oryantalizm akademik bir disiplin olarak bu dönemde kurumsallaşmıştır. Böyle bir
gelişmenin arkasında yatan neden ise Batı’nın Doğu karşısındaki üstünlüğünü
ilan etmiş olmasına paralel olarak Doğu’ya yönelik kavrayışın değişmiş ve ilginin
de muazzam bir biçimde artmış olmasıdır.
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Doğu’ya yönelik araştırmalardaki artış,
Batı’nın Doğu siyasetindeki gelişmelerle at başı ilerlemiştir. Endüstri devriminin
Avrupa açısından en önemli sonucu Alman ve İtalyan ulusal birliklerinin kurulması iken, tüm yeryüzü çapında en önemli sonucu ise sömürgeciliğin emperyalizm biçimine dönüşmesi olmuştur (Sander, 2010: 225). 1800’lerin son çeyreğinden itibaren İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve İtalya’nın başını
çektiği Batılı devletler, hakimiyetlerini sağlamlaştırmak için büyük bir sömürge
yarışına girmişlerdir. Küresel ölçekte 1880’lerden 1914’e kadar olan dönem,
Avrupa’nın emperyalist genişlemesinin zirve yaptığı bir dönem, başka bir ifadeyle en yüksek düzeyde emperyalizm dönemi olmuştur (Aydın, 2007: 39). Tarihte
daha önce de sömürgeler kurulduğu görülmüşse de 19. yüzyılda görülen modern sömürgecilik, eskisinden farklıdır. Modern sömürgecilik, haraç, mal ve
zenginlik toplamaktan daha fazlasını yapmış, fethettiği ülkelerin ekonomilerini
yeniden yapılandırarak kendi ekonomisiyle sömürge ülkenin ekonomisini birbirine bağlamıştır. Böylece sömürgeleştirilen ülke ile “anayurt” arasında insan ve
doğa kaynakları akışı başlamıştır. Ayrıca Avrupa sömürgeciliği her zaman için
doğrudan temas içermemiştir. Bazı toplumlara derinden nüfuz ederken bazılarına da görece yüzeysel temasla, çok çeşitli tahakküm teknikleriyle yaklaşmıştır.
Sonuç olarak modern dünyada toprak işgali, maddi kaynaklara el konulması,
emeğin sömürülmesi ve başka bir toprak ya da ulusun politik ve kültürel yapısına müdahale edilmesi olan sömürgecilik, küresel bir sistem olarak emperyalizm
ile el ele vererek 19. yüzyılın son döneminde dünya tarihine damgasını vurmuştur (Loomba, 2000: 23). Emperyalizmin en yüksek çağında girişilen sömürge
yarışında, dünya topraklarının beşte biri, dünya nüfusunun ise onda biri doğrudan Avrupa devletlerinin sınırları içine girmiştir (Sander, 2010: 231).
Kongrelerin başlamasına kadar gelen süreçte Avrupa’nın Doğu’ya yönelik ilgisi çeşitli evrelerden geçmiştir. 18. yüzyıl itibariyle Avrupa iki kez “Şark
Rönesansı” deneyimlemiştir. Birinci Şark Rönesansı modern oryantalizmin başladığı ve romantizmle karakterize olan 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyılın başları
arasında kalan dönemde yaşanmıştır. Bu dönemde çok farklı türden düşünürlerde, siyasetçilerde ve sanatçılarda Çin’den Akdeniz’e uzanan Şark’a dair yeni bir
bilinç doğmuştur. Bu bilinç kısmen Sanskrit, Zend, Arapça gibi dillerde yazılmış
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Şark metinlerinin bulunup çevrilmesinin, kısmen de Doğu-Batı ilişkisinin yeni
kavranış biçiminin sonucudur (Said, 2004: 52).
Bu dönemde Doğu’ya hükmetmek için Doğu’nun bilgisine, en başta da diline hakim olmanın gerekliliği ortaya çıkmıştır. İngiliz idaresi Bengal’de kurulduğunda, öncelikle yerel adetler ve yasal düzenlemeler labirentinin içinden geçmek
gerektiği ve dilin egemenlik kurmanın temel anahtarı olduğu anlaşılmıştır
(Schwab, 2000: 32). Oryantalizmi kurumsallaşmaya götüren süreç, bu anlayışın
bir sonucu olarak, 1784 yılında Sir Willam Jones’un Kalküta’da Asiatic Society
of Bengal adlı derneği kurmasıyla başlamıştır. Jones’un ayak izinden giderek
oryantalizmde büyük ilerleme kaydedilmiş ve Hindistan, Mısır, Mezopotamya ve
İran’da büyük keşifler yapılmıştır. Jones’un Sanskrit’in Yunanca’dan daha mükemmel, Latince’den daha verimli olduğunu söyleyerek Hint dillerinin araştırılmasına yönelik attığı adımlar, Avrupa entelektüel yaşamının yüzünü değiştirmiştir. Sanskrit’e Avrupa dillerinin kökeni olarak bakılmaya başlanmıştır. Açılan bu
yolda, bir sonraki yüzyılın Avrupalı etnologları, filologları ve tarihçileri Avrupa
medeniyetinin temellerine ilişkin bir açıklama getirme potansiyeline sahip olduğu düşünülen Şark ve Hint-Avrupa dil ailesiyle takıntılı şekilde uğraşmışlardır
(Ahluwalia, 2006: 538).
İkinci büyük gelişme, 1795 yılında Paris’te Ecole des Langues Orientales
Vivantes (Yaşayan Doğu Dilleri Okulu) adlı kurumun açılmasıdır. Okul, dönemin önemli bir merkezi haline gelmiştir. Yalnız Fransa’daki değil, bütün Avrupa’dan gelen oryantalist profesörler burada eğitim almıştır. 1798’de Napolyon
ile Mısır’a giden bazı araştırmacılar Mısırbilimin kurulmasına önayak olurken,
kimileri de Arap bilimiyle ilişki kurmuş ve bu durum daha sonra okuldaki İslami
çalışmaların ilerlemesinde önemli bir faktör haline gelmiştir. Bu okul kurulmadan önce misyonerlik ve diplomatik amaçlarla Doğu dillerini öğrenmiş olan
Fransa’daki oryantalistler de giderek Doğu halklarının dilleriyle, tarihleriyle,
sosyal hayatlarıyla, sanat ve arkeolojileriyle ilgilenmeye başlamışlardır (Adıvar,
1978: VII). Hareketin asıl büyük öncüsü, modern İslam ve Arabiyat araştırmalarının kurucusu kabul edilen Slyvestre de Sacy olmuştur. Sacy 1821 yılında
Société Asiatique adlı derneği kurmuş ve ardından da derneğin 1823 yılında
kurulan ilk dergisi Journal Asiatique gelmiştir (Bulut, 2002: 11). Aynı sene
İngiltere’de Royal Asiatic Society, 1842’de Amerika Birleşik Devletleri’nde
American
Oriental
Society,
1845’te
Almanya’da
Deutsche
Morgenländische Gesellschaft gibi derneklerin açılmasıyla birlikte 19. yüzyılın ilk yarısında akademik oryantalizmin kurumsal temelleri atılmıştır.
Oryantalizmin esas büyük gelişme gösterdiği “İkinci Şark Rönesansı” ise
1880’lerle 1920’ler arasındaki dönemde yaşanmıştır. İkinci Şark Rönesansı, oryantalistlerin özellikle de 1860’lardan sonra doğanların değişen anlayışlarına
vurgu yapan bir kavramdır. Bu kuşağın tecrübesini, kendilerinden önceki kuşak
gibi kurum inşa etme ve dilsel pozitivizm değil, uzmanlaşma, yeni patronlar,
pozisyonların kademeli dönüşümü, yayın yerleri ve de Almanya’nın 1884’te
sömürgecilik yarışına girmesi biçimlendirmiştir. Hem siyasal hem de entelektüel
koşullar Doğu’yu Almanlar için hiç olmadığı kadar ilgi çekici kılmaya başlamıştır
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(Marchand, 2009: 213). Gerçekten de 19. yüzyılın sonunda Doğu araştırmaları
Almanya’da büyük bir patlama yaşamış ve oryantalizmde Almanlar egemen hale
gelmiştir. Oryantalizmde 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarındaki Alman egemenliği
bir ölçüde Almanya’da çok sayıda üniversite bulunmasından da kaynaklanmıştır.
Bunda 19. yüzyılın ilk yarısında her Alman kralının bir üniversite kurmuş olmasının ve artık Yahudilerin Almanya, İngiltere ve daha başka yerlerde özgür kılınmaları ve bunun bir sonucu olarak üniversitelere girmelerinin de etkisi büyüktür (Irwin, 2008: 157-158).
Netice itibariyle Batılı devletlerin 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren zirvesine ulaşan dünya egemenliğini kurmaya yönelik girişimleri, emperyalist baskı ve
yayılmanın şiddetini arttırması, hem bilimsel başarılara, hem de kurumsal açıdan
değişmelere yol açmıştır. Bu dönemde Avrupa’da ve sömürgelerde pek çok
oryantalist araştırma merkezi ve yayın faaliyete geçmiştir. Diğer yandan, Viyana
Kongresi (1815) ile birlikte siyasal hayatın uluslararasılaşması ve Endüstri Devrimi’nin beraberinde getirdiği teknolojik ve ekonomik gelişmeler, Avrupa’da
bilimin ve bilimsel kurumların uluslararası hale gelmesine yol açmıştır. Bu aynı
zamanda bilimsel sürecin kendi içindeki değişimlerden de kaynaklanmıştır. Hızla
artan sayıda araştırmanın genel koordinasyonuna, standardizasyonuna ve kurumsal düzeyde alışverişine duyulan ihtiyaç, büyük ölçekli projelerde uluslararası
işbirliğinin zorunluluğu ve son yapılan araştırma sonuçlarının paylaşılması gereği
yeni türde uluslararası bilimsel ilişkilerin başlamasına neden olmuştur. Uluslararası bilimsel kongrelerin ortaya çıkması ise bilimsel uluslararasılığın gelişiminde
son derece önemli bir adımdır (Fuchs, 2002: 205-206). Böylece aynı türden
işlerle meşgul olan kişilerin bir arada bulunması, dünyanın farklı bölgelerinde
yapılan çalışmaların kayıt altına alınması, yeni keşfedilen yerlerin raporlarının
toplanması gibi ihtiyaçlar oryantalist kongrelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

III. Oryantalistler Kongrelerinde İlk Dönem: Konular ve Sorunlar
Oryantalistleri bir araya toplama fikri, ilk olarak Fransız oryantalist, etnograf
Léon Louis Lucien Prunol de Rosny (1837-1916) tarafından ortaya atılmıştır.
Léon de Rosny, Bibliothèque Imperialé’de Japonca profesörüydü ve aynı
zamanda Çince, Japonca ve Kore dillerinde bir otoriteydi (Chaudhuri, 1982: 3).
Böylece, de Rosny’nin başkanlığında, 1873 senesinde 19. yüzyıl oryantalizminin
başkenti sayılan Paris’te Birinci Uluslararası Oryantalistler Kongresi2 düzenlenmiştir.

2 Bu isimle yapılmış kongrelerin yer ve tarihleri şöyledir: Paris 1873; Londra 1874; St.
Petersburg 1876; Floransa 1878; Berlin 1881; Leiden 1883; Viyana 1886; StockholmKristiana (Oslo) 1889; (Londra 1891); Londra 1892; Cenevre 1894; Paris 1897; Roma 1899;
Hamburg 1902; Cezayir 1905; Kopenhag 1908; Atina 1912; Oxford 1928; Leiden 1931;
Roma 1931; Brüksel 1938; Paris 1948; İstanbul 1951; Cambridge 1954; Münih 1957; Moskova 1960; Yeni Delhi 1964; Ann Arbor 1967; Kanberra 1971; Paris 1973.
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De Rosny, kongre fikrinin yaratıcısı ve ilk kongrenin başkanı sıfatıyla, bundan sonra yapılacak oturumlarda geçerli olmak kaydıyla yirmi maddelik bir
kongre yönetmeliği3 hazırlamıştır. Bu yönetmeliğin bazı maddeleri şöyledir:
Kongre art arda iki kez aynı yerde toplanamaz; kongrelerin açılış tarihi
önceki kongrenin başkanlarına en geç 31 Aralıkta bildirilir, eğer böyle bir
bilgi ulaşmazsa bir önceki kongrede bu tarih belirlenir; bir sonraki kongre
yeri ve kimin başkanlık edeceği de yine önceki kongrede belirlenir; gerektiği hallerde, kongre başkanıyla aynı milletten başkan yardımcıları seçilebilir; isteyen herkes her yıl belirlenecek olan üyelik ücretini verip kayıt yaptırabilir; düzenleme komitesi kongreyle ilgili tüm işleri yürütür; kongrenin
ilk açılışında kongreye merkez komite başkanlık eder ve bu komite bir
yürütme komitesi oluşturur; kongreye katılanların milliyetleriyle orantılı
olarak yürütme komitesi kurulur; her yıl yapılan kongre oryantalizmin bir
dalına hasredilir, fakat en az bir oturum oryantalizmin diğer dallarına ayrılır; tüm harcamalar bittikten sonra kalan para seneye devreder; kongreye
getirilen objeler, yazmalar ve kitaplar kongrenin yapıldığı ülkede kalır,
ama nihai kararı merkez komite verir; kongrelerde geçerli olacak dil Fransızca ve ev sahibi ülkenin dilidir; her kongrenin düzenleme komitesi yeni
bir yönetmelik hazırlayabilir, ancak oradaki kurallar bu yönetmelikle çelişmemelidir; bu ilk yönetmelikte bir değişiklik gerekirse bu değişikliği
kongreye katılan ulusların yarısının imzalaması gerekir; eğer bu değişiklik
önerisi kongre üyelerinin mutlak çoğunluğu tarafından kabul edilirse, bir
komisyon oluşturulması teklif edilir. (Congrès International des
Orientalistes, 1876:11-15)
De Rosny’nin koyduğu ve değiştirilmesi oldukça güç olan bu kurallar, ileride
de görüleceği üzere kongrelerin sonraki oturumlarında birtakım sıkıntılara ve
sonunda ciddi muhalefete yol açmıştır. Ancak kendiliğinden değişen hükümler
de vardı. Örneğin ilk kongrede, kongrelerin her yıl düzenlenmesi kararı alındıysa
da, ikinci kongreden sonra toplantı periyodu 2-3 yılda bir şeklinde değişmiş, 20.
yüzyılda iki büyük dünya savaşı döneminde ise hiç kongre yapılamamıştır. İkinci
bir kural delinmesi olayı ise dil konusunda yaşanmıştır. Fransızca ve ev sahibi
ülkenin dilinin kullanılması şartı, oryantalistlerin çeşitli milletlerden olması nedeniyle doğal olarak bozulmuş ve fakat çok dil uygulaması kongrelerde daha
büyük bir kargaşaya yol açmıştır. Bunların yanı sıra, kongrelerin genellikle üyelerin mesailerinin daha az yoğun olduğu düşünülen Ağustos ve Eylül aylarında
toplanması, üyelik işlemleri, kongre yerlerinin ve başkanlarının nasıl belirleneceği gibi prosedürler değişmeden devam etmiştir.

3 Söz konusu yönetmelik başta olmak üzere, metnin ortaya çıkmasında gerekli olan Fransızca
materyallerin tercümesinde hiçbir sorumu geri çevirmeyen değerli öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Enes Kabakcı’ya çok teşekkür ederim.
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Yönetmelikten de anlaşılacağı üzere
kongreler milliyet temelinde organize
edilmişlerdir. Kongre yerlerinin seçimi de
gene milliyetçi güdülerle yapılmıştır.
Kongre yeri için Avrupa dışından gelen
davetler hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde uzun süre reddedilmiştir. Örneğin
1892 yılında Londra’da düzenlenen Dokuzuncu Uluslararası Oryantalistler Kongresi’nden başlayarak Oxford’da yapılan
Onyedinci Uluslararası Oryantalistler
Kongresi’ne (1928) kadar Araplar kongrelerin Arap ülkelerinde toplanması için
davette bulunmuşlar, ancak hiçbir davet
başarıyla sonuçlanmamıştır (Raz, 1997:
96). Keza 1894 yılında Cenevre’deki
Onuncu Uluslararası Oryantalistler Kongresi’ne Osmanlı Devleti adına katılan
Numan Kamil Bey de bir dahaki kongreParis’teki Birinci Uluslararası Oryannin yeri için İstanbul’u teklif etmiş, ancak
talistler Kongresi Bildiri Kitabı’nın
bu öneri de kabul görmemiştir (Cust,
ilk cildi
1897: 368). 1905 yılında Cezayir’deki
Ondördüncü Uluslararası Oryantalistler Kongresi ise, söz konusu tarihte Cezayir bir Fransız sömürgesi olduğundan, idari açıdan Fransa’da yapılmış sayılır.
1912 yılında Atina’da yapılan Onaltıncı Uluslararası Oryantalistler Kongresi ile
ilk kez büyük Batılı devletlerin dışında bir kentte kongre toplanmıştır. Oryantalist kongrelerinin Avrupamerkezci bir bakışla Doğu’dan gelen teklifleri reddetmesi olağandı, ancak bunun dışında oryantalistlerin kendi içinde de milliyet
çatışması yaşanmıştır. Örneğin Fransız delegeler siyasi nedenlerle 1881 yılında
beşinci kongre yeri olarak Berlin’in seçilmesini reddetmişlerdir (Fuchs, 2002:
216). Fransız ve Alman oryantalistlerin çatışması, ilerleyen dönemlerde kongre
tarihine damgasını vuracaktır.
Oryantalistler kongreleri, oryantalizmin temel ilgi alanlarına göre oturumlara
ayrılmıştır. Esasında Paris’teki Birinci Uluslararası Oryantalistler Kongresi
(1873), de Rosny ve arkadaşları tarafından Japon araştırmalarının kongresi olarak tasarlansa da, sekiz günlük kongrenin üçüncü gününden sonra Şark çalışmalarının diğer meseleleri de tartışılmıştır (Fuchs, 2002: 210). İlk kongrede Japonya’nın dili, kültürü, tarımı, tıbbı, etnografyası konu başlıklarından bazılarıdır. Bir
başka oturum da Çin uygarlığı üzerinedir. Özellikle antik dönemdeki Çin uygarlığının özellikleri ve bu döneme ait metinlerin transkripsiyonları üzerine bildiriler sunulmuştur. Kongrenin düzenlenme amacına uygun olarak, eski metinlerin
transkripsiyonunda belli bir sistemin oluşturulmasına karar verilmiştir. İlk kongrede ele alınan diğer konular, Tatar ve Hindiçin araştırmaları; Cava tarihi ve
edebiyatı, Malezya halkının dili ve etnografyası gibi konuları kapsayan Okyanus264
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ya araştırmaları; Mısırlıların kökenleri, hiyeroglif yazıları ve Mısırbilimin gelişimine dair bildirilerin sunulduğu Mısır araştırmaları; Asur araştırmaları ve
Semitik arkeolojisi, Çivi yazılarının deşifre edilme çalışmalarındaki ilerlemeler;
Süryanice, Aramice ve Maruniler üzerine etütler; Fars dilinin gelişimi, eskiçağda
Persler’de monoteist düşünce gibi konularla İran araştırmaları; Dravid dilleri4
araştırmaları; Sanskrit etütleri; Budizm araştırmaları; Van bölgesi yazıtlarındaki
Ermeni çiviyazıları, Ermenice elyazmaları ve çağdaş Yunan araştırmalarındaki
ilerlemeleri içeren Ermeni ve Yeni-Helen5 araştırmaları’ndan6 oluşuyordu
(Congrès International des Orientalistes, 1874 ve 1876).
Görüldüğü üzere ilk kongrenin oturumları daha çok “dil grupları”na göre
tasnif edilmişti. Genelde Semitik, Aryan ve Hamitik dil grupları kongrelerin
temelini teşkil ediyordu. Royal Asiatic Society üyesi R. N. Cust, geçen yüzyıllarda Latince ve Yunancanın eğitim ve araştırma üzerinde kurduğu hakimiyeti,
19. yüzyılda Avrupalı Aryan ve Semitik dil araştırmacılarının kurmaya çalıştıklarını belirtmiştir (1897: 356). İkinci bir geçerli tasnif yöntemi de coğrafyaya göreydi. Örneğin 1876 yılında St. Petersburg’da yapılan Üçüncü Uluslararası Oryantalistler Kongresi, Sibirya, Orta Asya, Kafkasya, Transkafkasya, Uzak Doğu
ve Türkiye başlıklı oturumlarla gerçekleştirilmiştir (Cust, 1897: 346). Bu da
kongrelerde oturumların daha çok ev sahibi ülkenin ilgi ve beklentilerine göre
düzenlendiğini göstermektedir.
Kongrelerin tek faaliyeti oryantalistlerin bildiri sunumu ve tartışmalar değildir. Oryantalistler, Doğu’dan getirdikleri objeleri, el yazmalarını, kitapları veya
çalıştıkları alan üzerine kendi yazdıkları eserleri kongreye sunmuşlardır. Böylece
bir Doğu envanteri oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunun dışında kapsamı kongreden kongreye değişen ve oryantalistler ile diğer katılımcıları kaynaştıran sosyal
organizasyonlar da düzenlenmiştir. Kongreyi onurlandıran kraliyet ailesi mensuplarının verdiği davetler, balolar ya da kent gezileri programlarda yer alabilirdi.
Ayrıca, oryantalistlere çalışmalarında gösterdikleri üstün başarılardan ötürü madalya takılması da gene kongrenin değişmez faaliyetleri arasındaydı.
Kongrelerin geneline ilişkin bir başka husus da katılımla ilgilidir. Kongrelere
katılım iki düzeyde gerçekleşmiştir. Birincisi delege olarak katılanlardı. Delegeler
devlet düzeyinde, hükümeti temsilen bir bildiriyle, bir oturum yöneticisi ya da
sadece dinleyici olarak katılabilirdi. Resmi davetler diplomatik kanallarla yapılı4 Adını Sanskrit drāvida sözcüğünden alan bu dil ailesi, esas olarak Güney Hindistan, Doğu
ve Orta Hindistan’ın bir kısmında ve Kuzeydoğu Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Bangladeş,
İran, Afganistan ve Malezya, Singapur gibi denizaşırı ülkelerin bazı yerlerinde konuşulan
dilleri içerir.
5 Çağdaş Yunanlar.
6 Yeni-Helen araştırmaları oturumundan Türkiye’nin ilerlemesine yönelik bir de öneri
çıkmıştır. Yunan delegesi Lesbini, oturumda Yunan dilinin ihyası konusunda konuşma yapan
Émile Legrand’ın ardından Osmanlı’nın çöküşü üzerine fikirlerini belirtirken şöyle demiştir:
“Olağanüstü cahillikleri arasında özellikle nefret edilesi Arap alfabesinin kabulü, Türkçe
ifadeleri karşılamakta zorluklar çıkartıyor. Bu ülkenin entelektüel yeniden doğuşu için Latin
alfabesinin kabulü gereklidir. Türkiye Japonya örneğinden ilham almalıdır” (Congrès
International des Orientalistes,1874: 20).
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yordu. Delegelerin kongrelerde kendi ülkelerinin çıkarlarını temsil etmeleri beklendiğinden, devlet düzeyinde katılım bir milli görev addediliyordu (Fuchs,
1982: 216). Doğu araştırmalarıyla meşgul olan akademik kurumlar da yine kongrelere temsilci göndermişlerdir. Asiatic Society of Bengal, Asiatic Society of
Japan, Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Egypt Exploration
Found, Society of Biblical Archaeology, Palestine Exploration Fund,
Finno-Ungarian Society, Le Collége de France, Le Societé asiatique de
Paris, Le Societé academique Indo-Chinese, University of the Panjab,
Oriental College of Lahore kongrelere katılan oryantalist kurumlardan bazılarıdır. Kongrede temsil edilen ülkelere bakıldığında pek çok Batı-dışı ülkenin adı
geçse de, onlar adına katılan resmi delegeler büyük bir çoğunlukla Batılıdır. Sömürgede görev yapan idareciler, diplomatlar, resmi bir vazifeyle sömürgede
görevli oryantalist akademisyenler ya da Osmanlı örneğinde aralarından pek çok
yetenekli oryantalistin çıktığı dragomanlar,7 o Doğu ülkesini delege olarak temsil
etmeye gelmişlerdir. Aynı durum Doğu’nun herhangi bir köşesinde kurulmuş
oryantalist araştırma kurumlarından gelenler için de geçerli olmakla birlikte
Çin’den, Japonya’dan, Hindistan’dan ve özellikle de Mısır’dan Doğulu araştırmacıların kongrelere katıldıklarını belirtmek gerekir. İkincisi de bireysel düzeyde
üye olarak katılanlardır. Herhangi bir kurumu temsil etmeksizin gelip araştırma
sonuçlarını sunanlar olduğu gibi, kongreye gelmeden sadece kongre bildiri kitabını almak için üye olanlar da vardı. Doğu’daki sömürgelerden yapılan üyelik
başvurularına bakıldığında, ilerleyen süreçte oryantalistler kongrelerinin neye
hizmet ettiği konusunda oryantalistler arasında tartışmalara yol açacak kadar
geniş bir yelpaze görülür. Derneklerdeki oryantalistler, misyonerler, görevli
subaylar, mühendisler, çevirmenler, büyükelçiler, kısacası öyle ya da böyle Doğu
ile ilişkisi olan herkes kongreye kayıtlıydı. Bu açıdan kongrelerin uluslarararası
bir “oryantalist cemaati” oluşturduğunu söylemek mümkündür. 1873 yılında
Paris’teki ilk kongrenin ülkelere göre üyelerine bakıldığında, Avrupa ülkelerinin
yanı sıra Arabistan’dan Birmanya’ya, Kanarya Adaları’ndan Madagaskar’a varıncaya kadar dünyanın her köşesinden katılım vardı. Brezilya Kralı Dom Pedro II
D’Alcantara, İspanya Kralı Alphonse XII ve Mısır Hidivi İsmail Paşa ise ilk
oryantalistler kongresine üye devlet liderlerinden bazılarıydı.
Oryantalistler kongreleri tarihinde, en azından İngilizce “evrensel dil” olarak
hükümranlığını ilan edinceye kadar, en büyük sorun dil sorunuydu ve bu sorun
kongrelerin işleyişine olduğu kadar akademik açıdan yararına da gölge düşürmüştür. İlk kongrede de Rosny’nin koyduğu Fransızca ve ev sahibi ülkenin
dilinin kullanılması yolundaki sınırlama ilerleyen kongrelerde delinmiştir. Fransızca, Almanca, İngilizce ve İtalyanca yaygın olarak kullanılmaktaydı, ancak bu
dilleri de herkesin bildiği söylenemezdi. Yapılan konuşmalar kimi zaman tercüme ediliyordu, bu da ayrı bir zaman kaybına neden oluyordu. Örneğin 1876
tarihli St. Petersburg’daki üçüncü kongrede ünlü oryantalist ve misyoner James
Legge (1815-1897) oryantalistlerin Çince bilgisinin durumu üzerine İngilizce

7

Dragomanların oryantalist olarak yetişmesine dair bk. Adıvar, 1978: VI.
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konuştuğunda, dinleyicilerin büyük kısmı ne İngilizce ne de Çince bildiğinden,
Legge’yi anlamak mümkün olmamıştır (Cust, 1897: 350). Oryantalistlerin kongrelerde yapmayı sevdikleri bir şey de bir ortaçağ anakronizmi olarak kendi aralarında Latince konuşmaktı. Bu da gene tüm dinleyiciler tarafından anlaşılmıyordu. Dil üzerindeki anlaşmazlık kongrelerin sadece bilimsel çekişmenin değil,
milliyetçi çekişmelerin de mekanları olduğunu göstermiştir. Fransızca kullanımının egemenlik iddiasına karşı, Almanlar kendi dillerinin propagandasını yapmışlar ve resmi delegeler ya da katılımcılar sunuşlarını Almanca yaptıklarında bunu
bir zafer olarak kutlamışlardır (Fuchs, 2002: 215). Anthropological Institute
delegesi olarak 1874 yılında Londra’da yapılan ikinci kongreye katılan Hyde
Clarke pek çok düzenleme ve çabaya karşın kongrenin verimsiz geçtiğini yazmıştır: “Dünyanın her köşesinden gelen önemli insanların ve onların uğraştıkları
dalın dili anlaşılamadı ve tartışma da olmadı” (1875: 336).
Ahmed Midhat Efendi’nin (1844-1912) 1889 yılında Stockholm’deki Sekizinci Uluslararası Oryantalistler Kongresi’nde “İslam Dili ve Edebiyatı” başlıklı
oturuma başkanlık ettiği sırada yaşadıkları da kongrelerdeki dil sorununu çok
net ortaya koymaktadır. Ahmed Midhat, İbranice veya Arapça konusunda sunulan bilgilerin esasen bu dilleri konuşan kimseler tarafından daha iyi tartışılabileceğini, oysa bildiriler Batı dillerinde olduğundan esas muhataplarının konuşmaları anlamadıklarından şikayet etmiştir (Açıl, 2009: 186)8. Bazı kimseler de Almanca ve İngilizceden başka dilde sunulan tebliğlerin Fransızca birer tercümesini istemişlerdir. Mısırlılar ise Almanca, İngilizce ve Fransızca söylenen makalelerin kendilerine Arapça olarak anlatılmasını istemişlerdir. Ahmed Midhat, başkanlığı sırasında kendisinin Doğulu dinleyiciler ve Batılı konuşmacılar için Fransızca ve Arapça tercümeler yaptığını ve bu yüzden de büyük övgü topladığını
seyahatnamesinde belirtmiştir (Açıl, 2009: 204).
İlk oryantalistler kongrelerinin yer seçimlerinde bile oryantalist bilgi üretimi
ile bunların kullanılacağı pratik saha imkanı arasındaki ilişkinin etkili olduğu
söylenebilir. 1874’te Londra’da yapılan ikinci kongrenin başkanı İngiliz
Mısırbilimci Samuel Birch (1813-1885), Paris’teki ilk kongrenin sonunda başka
ülkelerden gelen çok güzel tekliflere ve davet baskılarına karşın ikinci kongrenin,
“Doğu’ya ilişkin araştırmalara olan ilgisiyle ünlü, Doğu’ya binlerce bağ ile, ticari
menfaatlerle, medeniyetin yayılmasıyla, misyonerlik faaliyetleriyle ve bugün toplantımızın amacı ve düşüncelerimizin konusu olan Doğu’nun farklı dillerinde ve
yerlerindeki Şark Sömürgelerini yönetme vazifesiyle bağlı olan İngiltere’de ve bu
büyük şehirde” (1874: 1) yapılmasına karar verildiğini söylemiştir.

Ahmed Midhat Efendi’nin kongre izlenimlerini aktardığı Avrupa’da Bir Cevelan (1890) adlı
eserinin çevrimyazısı için bk. Nazmiye Arzu Açıl, “Ahmed Midhat Efendi’nin Avrupa’da Bir
Cevelan İsimli Eserinin Latin Alfabesine Aktarımı”, Cilt 1, Yüksek Lisans Tezi, Fatih
Üniversitesi, 2009. Ahmed Midhat’ın söz konusu eserine ait atıflar bu kaynaktan yapılmıştır.
8
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1874 Londra Oryantalistler Kongresi’nde Rosetta Stone inceleniyor

Birch’e göre oryantalizme gösterilen ilgideki artış, medeniyetin ilerlemesinin
nişanesidir. İngiltere anavatanını Asya İmparatorluğu’na tutturan bağ, Doğu’nun
tüm uluslarıyla ticareti mümkün kılan ilişkiler, bu ulusların dilleri, düşünceleri,
tarihleri ve eserleri hakkında derin bilgi sahibi olmayı bir lüks değil, bir zorunluluk haline getirmektedir (1874: 2).
Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, İngiltere Doğu ile olan tüm bağlarına
ve en yüksek düzeyde çıkarlarına karşın oryantalist araştırmalarda Fransa ve
Almanya’nın çok gerisinde kalmıştır. 19. yüzyılda çok az İngiliz akademisyen,
oryantalizmde Kıta Avrupa’sının öncülüğündeki ilerlemelere tam anlamıyla
katılabilecek kadar düzgün bir filoloji öğrenimi görmüştür (Irwin, 2008: 185).
Fransızlar ise 19. yüzyıl oryantalizminde öncüydü. Max Müller, 1892 tarihli
Londra’daki kongrede Stockholm’de yapılan bir önceki kongreyi (1889) değerlendirirken bazı rakamlara yer vermiştir. 1889’daki kongrede tutulan rapora
göre, 86 üye tarafından 106 bildiri okunmuş, bunların 48’i Fransızca, 37’si Almanca, 18’i İngilizce, 2 tanesi de İtalyanca’dır ve birkaç tane de Doğulular tarafından kendi dillerinde okunmuş bildiri vardır. Müller’e göre bu rakamlar, Şark
çalışmalarının Fransa’da ne kadar popüler olduğunu ve Fransız hükümetinin bu
çalışmaları ne kadar iyi desteklediğini, gerçek bilimsel çalışmadaki ilerlemenin
Fransız oryantalistlerinin yorulmak bilmez çalışkanlığına ne kadar çok şey borçlu olduğunu göstermektedir (1893: 5). Almanlar ise sömürgecilik yarışına sonradan katılan bir ülke olarak özellikle 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarına
doğru atağa kalkmışlardı. 1928 yılında Oxford’da düzenlenen kongreye katılan
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Suriyeli aydın Muhammed Kürd Ali (1876-1953), toplantıya katılan tüm Almanların aşırı çalışmaktan kamburlaşmış olduklarını söylemiştir (Irwin, 2008: 203).
Almanların çalışma disiplininin ortaya koyduğu başarı, Almanya’da yapılan
kongrelerde de fark yaratmıştır. Örneğin 1902’de Hamburg’ta yapılan
Onüçüncü Uluslararası Oryantalistler Kongresi’ne katılan Sami dilleri uzmanı
Agnes Smith Lewis (1843-1926), kongrenin organizasyonunun, öncekilerden
farklı biçimde hiçbir karışıklığa yol açmayacak şekilde titiz bir biçimde düzenlendiğini, “Fransızların gerçekten zevk aldıklarından kuşku duyduğumuz insanların bir masaya ya da gişeye arı gibi üşüşmesi gibi karmaşa yaratan durumlar”ın
bu kongrede olmadığını haber vermiştir (1902: 94). Lewis her ne kadar kendisinin katı Püriten inancı nedeniyle kongrede düzenlenen birtakım gezilerden,
eğlencelerden ve dolayısıyla sohbetlerden uzak kalmış olsa da, Alman biliminin
diğer tüm milletlerin üstünde yer aldığını anladığını belirtmiştir (1902: 96).
Oryantalistler kongrelerinde tartışılan konular, dönemin bilimsel gündemine
de ışık tutmaktadır. Örneğin Max Müller 1874 tarihli ikinci kongrede sadece
oryantalistler arasında değil, bütün bilimsel çalışma alanlarında ortaya çıkan bir
tehlikeden söz etmiştir. Bu tehlike aşırı uzmanlaşma eğilimiydi. Almanya’da
Humboldt, Ritter, Boeckh, Johannes Müller, Bopp, Bunsen gibi isimlerin temsil
ettiği kuşak asla spesifik araştırmaların tuzağına düşmemişler, tüm insanlık bilgisiyle, tabiatın kozmosu ya da insan zihninin kozmosuyla ilgilenmişlerdi. Müller,
Humboldt’un Kosmos’u ya da Bopp’un Karşılaştırmalı Gramer’i veya Bunsen’in
Hıristiyanlık ve İnsanlık’ı gibi çalışmalar yapmanın artık imkansız olduğunu söylemiştir. “Elbette spesifik araştırmaların da yapılması en azından bir süre için
gereklidir. Fakat bütün nehirler, bütün dereler, bütün çaylar okyanusa akarlar ve
tüm özel bilgiler, durağanlıktan korunmak için, dünyanın genel bilgisine kavuşan
bir çıkış yerine sahip olmak zorundadırlar” (1874: 18).
Oryantalistler kongreleri oryantalizmin akademik gündemine paralel olarak
Avrupa’nın siyasal gündeminin de bir ifadesidir. Avrupa’da özellikle 19. yüzyılın
son yirmi yılından başlayarak Batı’nın Müslüman Doğu üzerindeki tahakkümünü gözden kaçırmayı hedefleyen bir propaganda yükselişe geçmiştir. Buna göre
bütün sömürgecilik faaliyetleri, esasında bir “medenileştirme misyonu”na
(mission Civilisatrice) dayanıyordu. Kongrelerde oryantalistlerin ülkelerinin sömürgeci politikalarını “kültürel bir misyon” olarak açıkça desteklediklerini gösteren
pek çok örnek vardır. Örneğin Alman hintbilimci ve tarihçi Albrecht Weber
(1825-1901), Müslüman halkları “bir an önce Avrupa hükümetlerinin vesayeti
altına girmeye” çağırmıştır, zira “bugünkü İslam artık kültürel misyonunu yerine
getirememektedir” (Fuchs, 2002: 217). İslam’ın artık misyonunu tamamladığı,
altın çağını geride bırakıp durgunluk dönemine girdiği ve bu nedenle de İslam
coğrafyasının geri kaldığı yolundaki Batılılara medeniyet havarisi misyonunu
atfeden oryantalist görüş, Avrupa medeniyetinin kökenlerinin “eski” Doğu’da
aranmasını da beraberinde getirmiştir. Oryantalist araştırmalara yön veren en
önemli motivasyonlardan biri de bu, yani Batı medeniyetinin Doğulu kaynaklarını bulup ortaya çıkarmak ve “el değiştiren” medeniyet mirasının Avrupalılarca
ne kadar ileriye taşındığını dünyaya ispatlamak olmuştur. Batılı oryantalistlerin
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Doğu’ya karşı tavrı bu nedenle çift taraflıydı. Bir yandan Doğu’nun olumsuzluklarına dikkat çekerken, öte yandan ona olan hayranlıklarını da dile getiriyorlardı
(Bulut, 2002: 99). Bugünkü yozlaşmış ve geri kalmış Doğu bir tarafta, geçmişin
yüksek medeniyetine sahip Doğu diğer taraftaydı. Bu görüşe göre Avrupa medeniyeti Doğu medeniyetinden açıkça etkilenmişti. Dinden mitolojiye, sanattan
alfabeye, ağırlık ve ölçü birimlerinden geleneklere varıncaya dek Doğu’dan pek
çok şey almıştı.9 Ancak, bu etkilenme daha önce de belirtildiği gibi geçmişe
havale edilmekteydi. Artık Batı’nın mevcut ilerleme için Doğu’dan alacak bir
şeyi, ondan “bugün” için öğreneceği bir şey kalmamıştı: “Doğu medeniyeti,
Batı’ya yeni bir şeyler öğretemez ama eski şeyleri Batı’nın önüne koyabilir ve
Batılıların bunlardan ders çıkarmasını sağlayabilir” (Müller, 1874: 19). Doğu’da
yatan zengin miras, artık ilerlemeyen Doğu’nun elinde ziyan olmakta, bu nedenle de bu miras ele geçirilmeliydi. Oryantalistler de bu aşamada “tıpkı askerler
gibi Doğu dünyasının yeniden ele geçirilmesi” için çalışmalıydılar: “Doğu bizimdir, biz onun mirasçılarıyız ve onun mirasında payımız olduğunu iddia ediyoruz.” (Müller, 1874: 18).
Bilimsel bir araştırma alanı olarak oryantalizmden sadece “akademik” fayda
beklenmediği bilinmektedir. Oryantalistler kongrelerinin yapıldıkları ülkelerin
hükümetlerince destekleniyor olması ise akademik oryantalizmin siyasetle iç içe
olduğunu gösteren en açık delildir. 1886 yılında Viyana’da yapılan yedinci kongrede Brezilya kralı Dom Pedro D’Alcantara, İsveç-Norveç Kralı Oscar II, Avusturya ve Macaristan kraliyet ailesinden bazı isimlerin yanı sıra, Avusturya eğitim
bakanı ve ticaret bakanı da kongrenin onursal üyeleri arasındadır (Berichte Des
VII. Internationalen Orientalisten Congresses, 1889). 1874 tarihli Londra’daki
kongrede Max Müller oryantalizmin sahip olduğu genel sempatiden ve gördüğü
destekten söz ederken, birinci sırada üniversiteleri, ikinci sırada “en iyi dostlarım” dediği misyonerleri ve misyonerlik cemiyetlerini, üçüncü sırada ise sömürge idarelerini saymıştır. Müller’e göre bütün bu kurumlar oryantalizme destek
oldukları gibi, oryantalist araştırmalar da onlar üzerinde hak sahibidir. Ona göre
sömürge idareleri tarafından hazırlatılan raporlar her sene kitap olarak basılmalıdır, zira bunlar oryantalist araştırmacıların desteğiyle hazırlanmış bilimsel
Döneminin önde gelen oryantalistlerinden biri olarak Max Müller 1892’de yaptığı
konuşmasında oryantalizmin en büyük zaferi olarak gördüğü bir keşiften söz eder. Buna
göre başlangıçtan beri aslında Doğu ve Batı arasında kültürel alışveriş anlamında mutlak bir
kopukluğun olmadığı ortaya çıkmıştır. Tarihte, antik çağın büyük uluslarını ayırmış gibi
görünen dil, aslında entelektüel alışverişi mümkün kılacak düzeyde birbirleriyle ilişkiyi
sağlamıştır. Bu bağlamda Müller, antik Yunan’ın kendisini kolonileştiren Mısır ve Fenike’den
etkilendiğini, Yunan alfabesindeki Alfa’nın Fenike etkisinin en basit kanıtı olduğunu ileri
sürmüştür (1893: 20, 21 vd.). Martin Bernal ise 1880’lere gelindiğinde Batılı akademisyenlerin
Müller’in ifade ettiği ve yeni keşif olarak adlandırdığı Eski Yunan’ın Mısır ve Fenike etkisine
maruz kaldığı görüşünü temsil eden Eskiçağ Modelini bırakıp, Eski Yunan’da Doğu etkisini
reddeden romantik ve ırkçı Ari Model’e geçtiklerini söylemektedir. Müller’in sözleri ve dile
getirdiği dönem Bernal’in incelemesiyle birarada düşünüldüğünde, dönemin bilim görüşünün
ve bununla birlikte oryantalizmin tek sesli bir yapıya sahip olmadığı sonucuna varılabilir. Bk.
Bernal, 2003: 49 vd.
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dökümanlardır (1874: 20). Diğer bir örnek, 1892 tarihli Dokuzuncu Uluslararası
Oryantalistler Kongresi’nin antropolojik araştırmalar oturumunda Hindistan’da
Asiatic Society of Bengal himayesinde antropometri ve istatistik sahasında
başarılı işlerin yapıldığı ve toplanan antropometrik bilgilerin bilimsel önemi
kadar siyasal öneminin de olduğunun vurgulanmasıdır (The Journal of the Royal
Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1892: 873). 1902 yılında Hamburg’da düzenlenen Onüçüncü Uluslararası Oryantalistler Kongresi’nde ise
Asurologların kurduğu komitenin önerisiyle, Almanların yapmakta olduğu Bağdat demiryolu inşasının gözlenmesi ve inşaat sırasında çıkabilecek herhangi bir
tarihi eserin zarar görmemesi için uluslararası bir komisyon kurulmasına karar
verilmesi (Lewis, 1902: 96) hükümetlerce alınan siyasal kararların oryantalist
araştırmalar üzerindeki etkisine basit bir örnek olarak gösterilebilir. Diğer taraftan sömürgeciliğin karmaşık ve çelişkilerle dolu yapısı, oryantalizmi de her zaman için tek yönlü ve tek düze olmayan bir ilişkiler ağı içerisine sokmuştur.
Bunun en çarpıcı örneği Londra’da yapılan 1892 tarihli kongrede görülebilir.
Kongre genel sekreterinin raporuna göre, kongre masrafları dokuz Hint prensinin katkılarıyla karşılanmıştır (The Journal of the Royal Asiatic Society of Great
Britain and Ireland, 1892: 855).
Oryantalizmin sömürgecilikle birlikte anılması 19. yüzyıl oryantalistlerinde
sömürgecilik sonrası dönemde olduğu gibi rahatsızlık yaratmak bir tarafa, onlar
bu ilişkiyi olağan bir biçimde dillendirmişlerdir. Aslında oryantalistler en başından beri, kongrelerin bilimsel ve siyasal amaçlarını tartışmışlar ve bu bağlamda
da oryantalizmin ne olduğu, neye hizmet ettiği ya da etmesi gerektiği ve esasında
kongreye gelmesi gereken oryantalistlerin kimler olduğu gibi meseleleri sorgulamışlardır. Oryantalistlerin kendileri 19. yüzyılın bilimsel gelişmeleri bağlamında
Doğu araştırmalarının diğer bilimsel araştırma dallarına nazaran Avrupa’nın
entelektüel ortamını değiştirmek, saflaştırmak, temizlemek ve güçlendirmek
yönünde katkı yaptığına inanıyorlardı. Ancak Avrupa’nın entelektüel cemaatindeki bu özbilinç ve inanç ille de yakın bir uluslararası işbirliğine yol açmadı
(Fuchs, 2002: 211). Max Müller 1874 tarihli Londra’daki ikinci kongrede neden
böyle bir kongreye gerek duyulduğunu kendi açısından şu şekilde dile getirmiştir:
Bana göre bu tür bilimsel toplantıların gerçek ve kalıcı faydası iki yönlüdür. Birincisi bu tür toplantılar bize envanter yapma, notları karşılaştırma,
bulunduğumuz yeri görme ve olmamız gereken yeri öğrenme olanağı verir. İkincisi, bunlar bize, zaman zaman, dünyaya bulunduğumuz yeri ve
dünya için ne yapmakta olduğumuzu anlatma, sonra da bu dünyadan bizim için ne yapmasını beklediğimizi söyleme fırsatı verir. Para için para
biriktiren cimriyi hor görürüz, fakat bundan daha alçakça olanı, bilgiyi
yaymak yerine saklayan entelektüel cimridir. Sıva yapmadan tuğla döşeme, başkaları yerine sadece kendisi için çalışma tehlikesine karşı, bizimki
gibi önde gelen çok sayıda oryantalisti bir araya getiren toplantılar bana
en iyi teminat gibi geliyor. (1874: 18)
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1881 yılında Berlin’de yapılan Beşinci Uluslararası Oryantalistler Kongresi’nin başkanı Alman oryantalist August Dillmann (1823-1894) ise kongrenin
amacı konusuna oldukça kuşkucu yaklaşmıştır. Dillmann kongrelerin ne bilimsel
bir yenilik, ne bilim politikasıyla ilgili kararlar, ne de yeni keşifler üretmediğini
söylemiştir. Bilimsel tartışmalar da genellikle tatmin edici olmaktan uzaktır,
kişilere ayrılan zaman yetersiz ve katılımcı grupların kompozisyonu da gelişigüzeldir. Kongrelerde esas tartışma, kongrelerin daha doğrusu oryantalizmin amacının ne olması gerektiği üzerine yürütülmüştür. Oryantalizm sahiden de pratik
amaçları olan bir bilim mi olmalı, yoksa la science pour la science, yani bilim için
bilim mi yapılmalıydı? (Fuchs, 2002: 211) İşte bu tartışma, kongrelere kimin
kabul edilmesi gerektiğinden başlayarak bir dizi meseleyi de beraberinde getirmiştir.
Katılımla ilgili olarak öncelikle belirtmek gerekir ki, oryantalistler kongrelerine kimin üye olacağına yönelik tavır özellikle kadınlara ilişkin olarak zaman
zaman değişme göstermiştir. Oryantalizm, genel olarak 19. yüzyılın bilim dünyasında da geçerli olduğu üzere, erkek egemen bir alandı. 1876 tarihinde St.
Petersburg’da yapılan Üçüncü Uluslararası Oryantalistler Kongresi’nde kadınların üye ve hatta delege olmasına izin verilirken, 1878 tarihinde Floransa’da yapılan bir sonraki kongrede bu izin kaldırılmış ve kadınlara geçit verilmemiştir. Bu
kongrede kapılar halk için de kapalıdır; Doğulu öğrenciler bile toplantılara alınmamıştır (Cust, 1897: 347). Bununla birlikte, hem Ahmed Midhat Efendi’nin
1889 tarihli Stockholm’deki oryantalistler kongresi, hem de Halil Halid Bey’in
1905 tarihli Cezayir’deki oryantalistler kongresine ilişkin gözlemleri, en azından
bu kongrelerde çok sayıda kadın araştırmacının ya da konu meraklısının var
olduğunu göstermektedir.
Çoğu oryantalist hamallığı çok olan bir yükün altına gönüllü olarak girmiştir.
Oryantalistler, Doğu’nun yazılı edebiyatını, dilsel özelliklerini ve dinlerini çalıştıkları için en temel olarak dil öğrenmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla kendilerine
oldukça derin ve kültürel olarak yabancı gelen metinleri dikkatle incelemek zorundaydılar. Immanuel Wallerstein’ın ifadesiyle bir oryantalist günümüzdeki
anlamıyla, hermenötik olarak empati sahibi bir araştırmacı olmak durumundaydı
(2007: 13). Wallerstein’in hermenötik olarak empati ile kastettiği, gerçek bir
anlama girişimidir. Max Müller, Doğu’yu yönetmek için bilmenin ve bilmek için
de öncelikle anlamanın gerektiği konusunda 1892’de şöyle diyordu:
İngiltere, dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük Doğu İmparatorluğu’dur. İngiltere sadece nasıl fethedeceğini değil, aynı zamanda nasıl yöneteceğini de bildiğini kanıtlamıştır. Birkaç bin İngiliz’in Hindistan’da,
Afrika’da, Amerika’da ve Avustralya’da milyonlarca insanı yönettiğini düşünmek bile baş döndürücüdür. İngiltere, İskender’in rüyasını, Doğu ile
Batı’nın evliliğini gerçekleştirmiş ve dünyanın belli başlı milletlerini daha
önce hiç olmadıkları kadar yakın bir biçimde bir araya getirmiştir. Fakat
Doğu milletlerini işgal etmek ve yönetmek bir şeydir, onları anlamaksa
başka şey. Doğu milletlerini anlamak için, onların dillerini ve edebiyatla272
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rını bilmek zorundayız, belli bir anlamda Doğululaşmak, Doğu’nun öğrencileri, Doğu’nun sevdalıları olmak zorundayız. (1893: 35-36)
Müller’in Doğu’nun sevdalıları olmasını beklediği gerçek oryantalistlerin
kongrelerdeki çekişmelerinden biri işte bu noktada yani kongrelere katılmayı
gerçekten hak edenlerin kim olduğu ve buna bağlı olarak oryantalist kongrelerinin amacının bilim için mi yoksa pratik için mi olduğu konusunda çıkmıştır.
Bununla birlikte krizin görünürdeki sebebi, kongre yerinin belirlenememesi
olmuştur.
De Rosny’nin ilk kongrede koyduğu yönetmelik gereği, bir kongrenin sonunda sonraki kongrenin nerede yapılacağına karar verilmesi gerekiyordu. Ancak 1889 tarihli Stockholm’deki kongrede bir dahaki kongrenin nerede yapılacağı herhangi bir devletten resmi davet gelmediği için kararlaştırılamadı. Kongre
yönetimindeki yanlış anlamalar ve kıskançlıklar yüzünden işleri idare etmek için
daimi bir komite oluşturulamamıştı. Dolayısıyla kongrelerin bir daha yapılamaması gibi bir tehlike ortaya çıktı. Ancak Albrecht Weber’in önerisi üzerine, Viyana, Leiden, Berlin ve Stockholm kongrelerinin başkanlarından oluşan geçici
bir düzenleme komitesi oluşturuldu. Bu komite bir sonraki kongre yeri olarak
Oxford’u belirledi. Ancak bu karar “emeritus toplantı”sında temsil edilmeyen
bazı Fransız ve İngilizler tarafından direnişle karşılandı. Özellikle de Fransızlar
bu geçici komitenin Almanların hakimiyet kurma girişimi olduğunu düşünüyorlardı. Ayrıca de Rosny’nin, kongrelerin kurucusu ve ilk başkanı olarak, komiteye
dahil edilmemesini de eleştirdiler (Ağaoğlu, 2006: 9; Fuchs, 2002: 212;
Chaudhuri, 1982: 6; Müller, 1893: 5). Müller 1892 yılında Londra’da yapılan
kongrenin açılışında, kongreleri başlatan isim olarak de Rosny ve arkadaşlarının
kendilerini -Fransız oryantalistlerinin çoğu böyle düşünmemesine rağmenFransız oryantalizminin sözcüsü olarak gördüklerini ve yetkilerini aşan bir biçimde geçici düzenleme komitesinin kararını protesto ettiklerini anlatmaktadır.
Müller, onların 1873’te koydukları kuralların daha sonraki hiçbir kongrede tartışılmadığını ve onaylanmadığını, dolayısıyla da onaylanmayan kuralların bağlayıcılığından söz edilemeyeceğini belirtir. Ahmed Ağaoğlu’nun olaya ilişkin anlatımı
da, kendisi 1892 tarihli Londra’daki oryantalistler kongresinde Müller’in olaya
ilişkin anlatımını bizzat dinlemiş olduğundan, Müller’in anlatımına dayanmaktadır. Ek olarak Ağaoğlu’nun ifadesine göre, Fransızlar düzenleme komitesindeki
üyelerin çoğunun Alman oryantalistlerden oluşmasından rahatsız olmuşlardır
(2006: 9).
Fransızların oluşturduğu ulusal komite, İngilizlerin de katılımıyla Londra’da
1891’de dokuzuncu kongrenin toplanması için çağrıda bulunmuştur. Londra’da
diplomat ve oryantalist Sir Henry Creswicke Rawlinson’un (1810-1895) onursal
başkanlığında ayrı bir düzenleme komitesi oluşturulmuştur. Bu esnada Fransız
ulusal komitesi, Rawlinson’un başkanlık ettiği komite ve eski başkanlardan oluşan geçici komite bir konsensus oluşturarak Prof. F. Max Müller’in başkanlığında 1892 yılında Londra’da bir kongre yapılmasına karar vermişti. Fakat Londra
düzenleme komitesinin bazı üyeleri bu kararı reddetmişler ve ilk planı izleyerek
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1891’de ayrı bir kongrenin yapılmasını istemişlerdir.10 Böylece 1891’de de Rosny
kurallarına bağlılığını ifade eden ve Meşru Kongre (Statutory Congress) adı
verilen bir kongre yapıldı. Her ne kadar 1891 yılındaki kongre “meşru” olarak
adlandırıldıysa da, kongre tarihi kayıtlarına geçen 1892 tarihli kongre olmuştur.
1891 yılında yapılan kongrenin başkanlığına Macar asıllı İngiliz oryantalist
Gottlieb Wilhelm Leitner (1840-1899) seçilmişti. Bu kongre her ne kadar üzerinde fazla bir kayıt bulunmasa da folklor, Doğu’da yerel eğitim, etnografya,
parabilim, Doğu arkeolojisi, Doğulularla ilişkiler, ticarette Doğu dilleri, Doğu
antropolojisi, bilimi ve ürünleri gibi yeni konu ve oturum başlıklarının eklendiği
çok yoğun bir programa sahipti. Kongre toplamda yirmi oturumda gerçekleşti.11
Kongrelerin iki ayrı grup oryantalist tarafından düzenlenmesine varan bu çatışma sadece yönetmelik meselesi değildi. Fransız ve Alman oryantalistlerin
temsil ettikleri oryantalizm görüşleri arasındaki farkın bu çatışmada payı vardı.
Ağaoğlu’nun ifadesine göre, Leitner’in idaresi altında geçen kongreye esasen
tecrübeye dayalı dilciler ve seyyahlar toplanmıştı. Bu kongre Fransa’da ve kısmen de İngiltere’nin liberal partisi saflarında ilgi görmüştü. Müller’in idare ettiği
kongre ise aksine kuramcı alimlerden ibaret olup başlıca olarak Almanya ve
İngiliz muhafazakarları tarafından sürdürüldü (Ağaoğlu, 2006: 10).
Ağaoğlu’nun da belirttiği gibi, özellikle Almanların temsil ettiği oryantalistler,
kongreye saf bilimsel bir karakter vermeye çalışıyor, meslekten olmayan insanların kongrelere katılmasına karşı çıktıkları gibi kongrelerin “sosyal” yönünün de
sınırlanmasını istiyorlardı. Özellikle de 1889’da Stockholm’de yapılan kongrede
toplantının bilimsel yönünü gölgeleyen eğlenceler yapılmıştı ve bu rahatsızlık
uyandırdı. Almanlar uzmanlaşma ve kontrolün merkezileşmesini istediler
(Fuchs, 2002: 212). Müller birçok tartışmanın ardından başlayan 1892 tarihli
kongrede, kendince kongrelere gelmesi gereken oryantalistlerin kim olduğunu
şöyle tanımlıyordu:

10 Bu kararın reddedilmesinin nedeni de yine Max Müller’in Alman olması olabilir. Müller,
Fransız oryantalist Ernest Renan’a yazdığı 2 Mayıs 1892 tarihli mektubunda Renan’dan
kongreye katılmasını rica ederken, Fransız alimlerin bir Alman’ın idaresindeki kongreye
katılmak istemedikleri gibi kötü bir söylentinin yayıldığını söylemiştir. Müller, 1902’den akt.
Fuchs, 2002: 234.
11 Cust’un, 1891 ve 1892 kongreleriyle ilgili bilgileri diğer kongrelerden farklı olarak kendi
tecrübesine değil, elde ettiği bildiri kitaplarına ve bültenlere dayanıyordu. Cust’un belirttiğine
göre, 1891 tarihinde Londra’da düzenlenen kongrede kimi zaman günde 10 saati bulan
oturumlar, 1889 tarihli Stockholm kongresinin aşırıya kaçan eğlencelerine yönelik bir
protesto idi. Burada Cust’un 1891’de Londra’daki kongrenin yoğunluğunun, Stockholm’deki
kongrenin bilim dışı sosyal organizasyonlarına yönelik protesto olduğunu söylemesi ilginçtir.
Zira diğer kaynaklar, metnin ilerleyen kısmında görüleceği gibi, bu eleştirinin Almanlardan
geldiğini söylemektedir. Eğer 1892 yılındaki kongrede Almanların, 1891 yılındaki kongrede
de Fransızların iradesi hakimse Cust’un kendisinin de belirttiği gibi gelişmelerden tam olarak
haberdar olmadığı ortadadır: “Bu iki kongreyle ilgili bir görüş çatışması, bir anlayış farklılığı
söz konusu olabilir, fakat ben o dönemde bununla ilgili hiçbir şey bilmiyordum ve şu anda
da hiçbir şey hatırlamıyorum” (Cust, 1897: 362).

274

KOÇAK

Oryantalistler Kongreleri

Bizim Doğu bilimciler ile kastettiğimiz şey esas olarak, kendi kazmasını
kendisi kullanabilen, Şark literatürünün hazinesini alnının teriyle kazıyarak çalışan insanlardır. Biz ne Doğu edebiyatı meraklılarını, ne gezginleri,
ne de dragomanları ve hatta gizli servis ajanlarını bile dışlamak istemeyiz;
onlar da buyursunlar; fakat Doğu bilimcilerden bahsettiğimizde, en azından daha önce hiç yayımlanmamış olan metinleri yayımlayabilen ve daha
önce hiç tercüme edilmemiş metinleri tercüme edebilen insanları kastediyoruz. (1893: 6)
Meşru Kongre’nin başkanı G. W. Leitner’ın cephesinden ise çatışma, kongreyi kapalı ve resmi bir oligarşiye, bir kaç profesör ve devlet memurunun tekeline dönüştürme girişimine karşı geldikleri için çıkıyordu. Onların mücadelesi
“[herkese] açık Doğubilim cumhuriyetimizin bağımsızlığını sürdürme mücadelesi”ydi. Ona göre kongre, hangi alandan olduğuna bakılmaksızın herkese açık
olmalıydı (Fuchs, 2002: 213). Ancak Leitner’in eleştirisi reddedildi. Almanlar’ın
Fransızlara danışmadan kongrenin karakterini yeniden tanımlamaya yönelik
girişiminin Fransızları kızdırmasına karşılık, Deutsche Morgenländische
Gesellschaft (Alman Şark Araştırmaları Cemiyeti) ve genel olarak Alman oryantalistler 1891’deki Meşru Kongre’yi boykot ettiler. Fransızlar da resmi düzeyde Müller başkanlığındaki 1892 tarihli kongreye katılmadılar. 1897 yılında
Paris’te yapılan kongrede önde gelen oryantalistler arasında bir konsensus oluştu
ve oryantalistler gelecekte sadece bilimsel bir topluluk olarak toplanmaları gerektiğine oybirliğiyle karar verdiler. Müller ile Leitner’in davalık olma noktasına
geldiği bu kriz de böylece çözülmüş oldu.
Bu arada, oryantalistler kongreleri tarihi açısından önemli bir bilgi olarak,
1891’deki Londra kongresini düzenleyen oryantalistlerin bir kongre daha organize ettiklerini belirtmek gerekir. Leitner başkanlığındaki kongre, 1892’de yapılacak bir sonraki kongre yerini Sevilla olarak tayin etmişti. Ancak toplantı yeri
sonradan İngilizlere rakip olan Portekizlilerin çabasıyla Lizbon’a transfer oldu
(Ağaoğlu, 2006: 9). Ne var ki, 1892’nin Eylül ayında Portekiz’de patlak veren
kolera salgını nedeniyle kongre hiç gerçekleşmedi.
Osmanlı Devleti ise 1892 yılındaki Londra’da yapılan kongreye değil, Lizbon’da yapılacak olan kongreye resmi delege göndermiştir. II. Abdülhamid
kongrede Osmanlı Devleti’ni temsil etmek üzere Abdurrahman Süreyya Efendi’yi (1841-1904) görevlendirmişti. Ceride-i Havadis ve Hakikat gazetelerinde
başyazarlık yapmış olan Abdurrahman Süreyya Efendi, “Müsteşrikler Kongresi”nin kolera salgını nedeniyle iptali üzerine kongreye katılamamış, ancak bu
vesileyle Lizbon’u gezmiştir. Seyahati sırasında Bahriye ve Sömürgeler Bakanlığı
tarafından Lizbon Coğrafya Cemiyeti’nin fahri üyeliği de kendisine verilmiş olan
Abdurrahman Süreyya Efendi, gözlemlerini bir layiha olarak II. Abdülhamid’e
sunmuştur (Oğuz, 2008). Abdurrahman Süreyya Efendi layihasında Lizbon’da
Dahiliye Nezâreti’nin gelecek ilkbaharda kongrenin toplanacağını beyan ettiklerini ancak Lizbon Coğrafya Cemiyeti’nden aldığı yazıda kongrenin gelecek sene
Paris’te ve 1897 tarihinde Lizbon’da toplanacağının bildirildiğini belirtmiştir.
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Ancak yapılan araştırmada ne 1893’te Paris’te ne de 1897’de Lizbon’da bir oryantalistler kongresinin yapıldığına dair bilgiye rastlanmamıştır.12
Toplantı yeri krizinde rol oynayan önemli bir faktör daha vardı: Kongreler
sadece Avrupa ülkelerinde mi toplanacaktı, yoksa Avrupa dışında da kongre
yapılacak mıydı? İlkinde karar kılınmasıyla birlikte aralarında generallerin ve
idarecilerin de bulunduğu İngiliz oryantalistleri Fransız ve Alman cepheleri arasında iki kampa ayrıldı (T’oung Pao, 1891: 406). Kongrenin Avrupa dışında
toplanması prestij kaybına yol açabilirdi, zira kongrede Doğuluların varlığından
bile rahatsız olan pek çok kimse vardı. Bu arada Avrupalı oryantalistlerin kendi
aralarında Doğu üzerinden tutuştukları kavgayı izleyen, kelimenin gerçek anlamıyla Avrupa-merkezci kongrelerin Doğulu “misafirleri” ise en başından beri
oryantalistler kongrelerinin takipçisi oldular.

IV. Şarklılar Kongrede: Oryantalistler Kongrelerinin Doğulu Katılımcıları
Doğu’ya yönelik ilginin 19. yüzyılın ikinci yarısında yeni tarzda yükselişini tarif eden İkinci Şark Rönesansı, oryantalistlerin bir araya gelip kongre organize
etmesiyle olduğu kadar, Avrupalı olmayanların oryantalist bilgi üretimine katılışı
ve etkisiyle de karakterize olmuştur. Yeni bilimsel toplulukların, dergilerin, akademik faaliyetlerin, araştırma ve yayınların ortaya çıktığı bu dönem, oryantalistler ile Doğuluların bu kanallar vasıtasıyla ilişkilerinin artmasına tanıklık etmiştir.
İranlı yazar Muhammed Tavakoli-Targhi, Batı’nın Doğu hakkındaki bilgisi
ile Doğu’nun ürettiği bilgi arasında dinamik ve diyalojik bir etkileşim olduğunu
savunur. Ona göre, oryantalist bilginin temelinde Doğulu alimlerin ürettikleri
Söz konusu muhtemel kongrelerin tutanaklarına herhangi bir yerde rastlanmamış olması,
ayrıca kongreler üzerine var olan sınırlı kaynakta bu kongrelerden söz edilmemiş olması
durumu şüpheli kılmakla birlikte, 1894’te Paris’te bir oryantalistler kongresinin yapılmış
olabileceğine dair iki ize rastlanmıştır. Birincisi, Suzanne L. Marchand’ın Geheimes
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (Berlin)’de bulduğu ve kongrelere Doğuluların katılımına dair kullandığı bir atıf: “L. B., ‘Der Orientalistenkongress zu Paris’, National Zeitung,
September 24, 1894”. Bu gazetenin haberinde şöyle der: “Kongre nadiren görülebilecek
türden bir diller ve insanlar bulamacıydı. Çok ötelere uzanan Şark’tan başlayarak, hali vakti
yerinde Çinlilerle birlikte zeki görünümlü Japonların, tek bir bakışta Bedevi kökenlerini ele
veren kaba özellikleriyle Mısırlı Efendilerin, pitoresk kostümleriyle Cezayirli şeyhlerin, en
yüksek nişanlarıyla Türk delegelerinin, İranlıların, Hintlilerin hatta en yeni Fransız sömürgesi
Madagaskar’ın bile temsil edildiği görülebilirdi. Ve Şarklılara ilaveten Şarkiyatçılar da oradaydı.” Bk. Marchand, 2009: 224. Kongrenin yapıldığını ve hatta Türk delegelerin de orada
olduğunu destekleyen ikinci bilgi de Osmanlı Arşivi’ndeki belgelere dayanmaktadır: “Müsteşrikin Kongresinde bulunmak üzere Paris’e giden mabeyn-i Humayun katiblerinden Kamil
Bey’e harcırah verilmesi” ile ilgili evraklar, Numan Kamil Bey’in aynı sene Cenevre’de yapılan kongreden sonra, kayıtlarda görünmeyen bu kongreye katılmak üzere Paris’e gittiğini
göstermektedir. Bkz. BOA-İ.ML..11-1312/S-26 (20.S.1312); BOA-BEO.462/34632
(23.S.1312); BOA-BEO.470/35205 (05.Ra.1312). Anlaşılan o ki, de Rosny ve arkadaşları en
azından 1897 yılında Paris’teki kongreye kadar ayrı bir koldan kongre düzenlemeye devam
etmişlerdir.
12
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bilgiler vardır ve bu alimler oryantalist uzmanlara hocalık yapmışlardır. Örnek
olarak Tavakoli-Targhi, Zend-Avesta’nın kaşifi olarak bilinen oryantalist A. H.
Anquetil-Duperron’un (1731-1805) Hindistan’da kaldığı 1755-1761 yılları arasında Pehlevice metinleri okuyabilmek için Dastur Darab bin Suharab, Dastur
Kavus bin Faraydun ve Manuchihrji Seth gibi Zerdüşt bilginlerden eğitim aldığını; gene aynı şekilde İngiliz oryantalizminin kurucusu William Jones’un malzemesinin de büyük oranda İranlı bilginlerin entelektüel çabasına dayandığını
göstermiştir (2001: 21-23).
Batı sömürgeciliğiyle birlikte Doğu’da yerleşen oryantalist kurumlar, Doğu’nun bilgisini elde etmek için yerli birikimden beslenirken, Doğulu araştırmacılar da kendi ülkelerine gelen oryantalistlerden yararlanmışlardır. Oryantalistler
kongrelerine düzenli katılımlarıyla dikkat çeken Mısırlılar bu açıdan oldukça iyi
bir örnektir. Mısırlı aydınlar, Fransız oryantalistlerle 1798-1801 yıllarında gerçekleşen Mısır’ın Fransızlarca işgali sırasında tanışmışlardır. Napolyon’la birlikte
Mısır’a gelen büyük araştırmacı grupları, Mısır’da kurdukları Institut d’Egypte
ve onun kütüphanesinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Böylece ulema ve eğitimli
Mısırlılar oryantalist araştırma faaliyetlerine ilk kez kendi ülkelerinde tanıklık
etmişlerdir. Ve burada Fransız oryantalistlerle Arapça da bildikleri için yakın
arkadaşlıklar kurmuş, eserlerinden etkilenmişlerdir. Mısır’da Fransız işgali sırasında başlayan bu etkileşim ve Fransız akademik faaliyetlerinin bıraktığı miras,
yerel entelektüellerle oryantalistler arasında gelecekteki ilişkilerin gelişmesinde
belirleyici bir rol oynamıştır (Raz, 1997: 47-49). Bu etkileşim sadece Avrupalıların Doğu’daki faaliyetleri ile sınırlı kalmamıştır. Doğulular da Batı’daki üniversitelere gidip kendi dilleri üzerine dersler vermişlerdir. Bu şekilde hem Avrupa
düşüncesine hem de oryantalizme ilişkin farkındalıkları artmıştır. Örneğin Berlin
Doğu Dilleri Semineri’nin kurulmasıyla birlikte, Avrupalı-olmayan çok sayıda
kimse Almanya’nın merkezine dil öğretmek için gelmiş ve bu arada da üniversitede başka derslere katılmışlardır (Marchand, 2009: 223).
19. yüzyıl oryantalizminin Batılı bilginlerin tekelinden çıktığına önemli bir
örnek ise Rusya’daki Doğulu araştırmacıların varlığıydı. Epeyce sayıda İranlı,
Afgan, Türk ve daha başkaları Kazan Üniversite’sinde ve Rus İmparatorluğu’nun başka yerlerinde ders vermişlerdir. Örneğin Azerbaycanlı doğubilimci
Mirza Kazım Bey (1802-1870) Petersburg’ta Farsça profesörü olmadan önce
Kazan Üniversitesi’nde Arapça, Farsça ve İslam tarihi dersleri vermişti. Gustav
Weil, Edward William Lane gibi Arapça öğrenmek isteyen Batılılara ders vermiş
olan Şeyh Muhammed Ayyad et-Tantavi (1810-1861) ise Arapça profesörü olarak Kahire’deki El-Ezher Üniversitesi’nden Petersburg’a transfer olmuştu
(Irwin, 2008: 162). Bu durumun okur açısından en iyi bilinen örneği ise 18971911 yılları arasında Cambridge’de Türkçe okutmanlığı yapmış olan Osmanlı
aydını Halil Halid Bey’dir. Halil Halid, Cambridge yıllarında Edward G. Browne
(1862-1926) gibi dönemin ünlü İngiliz oryantalistleriyle de arkadaşlık kurmuştur.
Kongreler, Doğuluların özellikle de Arap aydınların oryantalizmle olan ilişkisi bakımından dönüm noktası olmuştur. 1883 yılında Leiden’de yapılan Altıncı
Uluslararası Oryantalistler Kongresi’ne kadar toplantılara katılmamış olan (daha
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önceki toplantılarda Osmanlı, Hint ve İranlı aydınları görmek mümkündür)
Araplar, sonrasında ve özellikle de 20. yüzyıldaki kongrelere çok sayıda delege
göndererek katılmayı sürdürmüşlerdir. Özellikle Kabine Sekreteri Mısırlı Ahmed
Zeki Bey, kongrelere en etkin katılım gösteren kişidir. Ahmed Zeki, delege olarak katılmakla kalmamış, çok sayıda bildiri de sunmuştur. Sadece 1902’de Hamburg’daki kongrede iki bildiri okumuştur (Verhandlungen Des XIII.
Internationalen Orientalisten-Kongresses, 1904). Kongreler, Arap katılımcılarla
oryantalistlerin salt buluşma zemini olmakla kalmamış, Arap dünyasındaki gazete ve dergiler kongreleri yakından takip etmiştir. Oryantalistler ve bir vesile olarak kongreler, Doğulular açısından Batı’ya ulaşmak ve onu tanımak için bir
vasıta olmuş, bu şekilde Avrupa halklarını ve kültürlerini keşfetmelerine de fırsat
yaratmıştır (Raz, 1997: 74-75, 186). Bununla birlikte kongreler sadece Doğulular
ile Avrupalı oryantalistlerin değil, farklı yerlerden gelen Doğuluların da birbirlerini tanımalarına olanak sağlamıştır. Bu açıdan 1905 tarihli Cezayir kongresinin
önemini kaydetmek gerekir. Bu kongre, Mısır, Suriye, Tunus, Lübnan, Filistin
ve Irak’ı içeren Arap yarımadasının aydınları ile Arap entelektüel söyleminden
görece olarak daha bağımsız görünen ve ayrı bir çizgi izleyen Cezayir ve Fas’tan
aydınların buluşması için bir fırsat olmuştur (Raz, 1997: 28).
Ronen Raz oryantalizmi tanımlamak için kullanılan Arapça “Doğu’yu araştıran, Doğu’ya yönelen” anlamında “istişrak” teriminin basılı bir metinde ilk kez
Stockholm kongresinden sonra Emin El-Fikri tarafından Irshad al-alibbā’ ilā
mahāsin urūba’ (Kahire, 1892) adlı kitapta kullanıldığını ve bundan önce de oryantalistleri tarif edecek özel bir kelimenin olmadığını söylese de (1997: 61-62)13
Osmanlı aydını Ahmed Midhat Efendi’nin 1889 Paris Dünya Sergisi ve Stockholm’de yapılan Sekizinci Uluslararası Oryantalistler Kongresi’ni içeren Avrupa
seyahatini anlattığı Avrupa’da Bir Cevalan eserinin 1890 yılında yayımlandığı bilinmektedir. Ahmed Midhat bu eserde “müsteşrikler”den ve Müsteşrikin Kongresi’nden sıkça söz etmiştir.
Eseri, Ahmed Midhat’ı oryantalistler kongrelerine katılmış ilk akla gelen
Osmanlı aydını yapsa da, esasında ilk değildir. Birinci kongreden itibaren “Türkiye” başlığı altında kongrelere üye olan ya da resmi düzeyde delege olarak katılan isimler olmuştur. Örneğin 1873 tarihli ilk oryantalistler kongresinde Türkiye’den üç ismin üye olduğu görülmektedir. Birincisi 1861 yılında ErmeniceFransızca sözlük yayımlamış olan İstanbul doğumlu Ermenice profesörü Nar
Bey (Ambroise Calfa) (1826-1906), ikincisi Liberya Cumhuriyeti İstanbul konsolosu Stab, üçüncüsü de Türkoloji sahasında yaptığı çalışmalarla tanınan Osmanlı
aydını Ahmed Vefik Paşa (1823-1891)’dır (Congrès International des
Orientalistes, 1874). 1874 yılında Londra’da yapılan ikinci kongrede de gene
13 “İstişrak” terimi Şemseddin Sami’nin Kamus-i Türki’sinde yer almamaktadır. Adnan Adıvar,
Türkiye’de “istişrak” maddesi altında oryantalizm hakkında toplu bir bilginin muhtemelen ilk
kez II. Meşrutiyet Dönemi’nde Ali Reşid, Ali Seydi ve Mehmed İzzet Bey’ler tarafından
hazırlanan ve Galatasaray Lisesi hocalarından A. Feuillet’nin başyazarlığını yaptığı Yeni
Dairet-ül Maarif adlı iki ciltlik (1913-1915) resimli ansiklopedide verildiğini belirtmiştir (1978:
XV).
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tanınmış bir Osmanlı aydını Ali Suavi (1839-1878)’nin adı üye olarak görünmektedir (Report of Proceedings of the Second International Congress of
Orientalists, 1874).
Kongre tarihinde Osmanlılar adına resmi düzeyde ilk katılım 1876 tarihli St.
Petersburg’daki oryantalistler kongresinde gerçekleşmiştir. Kongrenin “Türkiye” başlıklı oturumuna aynı sene Petersburg Bilimler Akademisi’ne üye seçilen
Ahmed Vefik başkanlık etmiştir (Travaux de la troisième session du Congrès
international des orientalistes, 1998). Bunun dışında 1886 yılında Viyana’da
yapılan Yedinci Uluslararası Oryantalistler Kongresi’nin üyeleri arasında
Ebuzziya Tevfik (1848-1913), Şemseddin Sami (1850-1904); 1908 yılında II.
Meşrutiyet’in ilanından bir ay sonra Kopenhag’da yapılan Onbeşinci Uluslararası Oryantalistler Kongresi’nde ise Türkiye adına resmi delege olarak Londra
Büyükelçiliği Müsteşarı sıfatıyla Abdülhak Hamid (1852-1937) gibi önemli Osmanlı aydınlarının isimlerini görmek mümkündür (Berichte des VII.
Internationalen Orientalisten-Congressses, 1889; Actes du quinzième Congrès
international des orientalistes, 1909).
Kongrelerde bildiri sunan ilk önemli Osmanlı aydınının Ahmed Ağaoğlu
(1869-1939) olduğunu belirtmek gerekir. Ağaoğlu, Paris’te öğrenci olduğu döneme denk gelen 1892 yılında bireysel olarak Londra’daki oryantalistler kongresine katılmış ve “İran ve Türkiye” oturumunda “Les Croyances Mazdeennes
Dans la Religion Chiite” (Şii Dininde Mazdeki İnançlar) başlıklı bir bildiri sunmuştur (Ağaoğlu, 1893: 505-514)14. Gözlemlerini ise Kafkas dergisinde Rusça
olarak yayımlamıştır (Ağaoğlu, 2006: 7-18). Bu arada, sonraki bir tarihte, 1912
yılında Atina’da yapılmış olan Onaltıncı Uluslararası Oryantalistler Kongresi’ne
Osmanlı Devleti adına resmi delege olarak Türkçülük akımı ve milli edebiyatın
önemli isimlerinden Ahmed Hikmet Bey’in (Müftüoğlu; 1870-1927) de Türk
dili, imlası ve edebiyatı üzerine bir bildiri ile katıldığını zikretmek gerekir (Actes
du seizième Congrès international des orientalistes, 1968: 119).
Osmanlı Devleti adına bilimsel ve edebi çalışmalarıyla ünlü aydınların yanı
sıra bürokratlar da kongrelere katılmıştır. Bu katılımın II. Abdülhamid devrinde
iki yönü vardır. Birincisi, Osmanlı Devleti’nin medeni devletler seviyesinde
olduğunu Avrupa kamuoyuna göstermek, ikincisi de gündemi takip ederek Osmanlı aleyhine sürdürülen olumsuz propagandalara birinci elden cevap vermek.
Kongreye giden bürokratlara 1883’te Leiden’de yapılan kongreye katılan
Abdüllatif Subhi Paşa (1818-1886) ve 1902 yılında Hamburg’ta yapılan kongreye
katılan Mustafa Asım Bey (1870-1937)15 örnek verilebilir.
Metnin Türkçe çevirisi ise şu eserde yer almaktadır: Ufuk Özcan (2010), Ahmet Ağaoğlu ve
Rol Değişikliği, (Makaleyi Çev. Ümit Meriç), İstanbul: Kitabevi Yayınları, s. 231-242.
15 Kongreye katıldığı dönem Ticaret Nazırı olan Subhi Paşa, 1861 yılından başlayarak çeşitli
dönemlerde Evkaf Nazırlığı, Maarif Nazırlığı, Maliye Nazırlığı ve bir dönem de Suriye valiliği
yapmış bir Osmanlı bürokratıdır. Mustafa Asım Bey ise, 1908-1916 yılları arasında sırasıyla
Brüksel, Stockholm, Sofya ve Tahran büyükelçiliği, ayrıca 1911-12 döneminde Hariciye
Nazırlığı yapmıştır (Kuneralp, 1999: 45, 108). Bu isimlerin dışında, 1905’te Cezayir’de yapılan
oryantalistler kongresinin tutanaklarında Osmanlı Tütün Rejisi Komiserlik Kalemi
14
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II. Abdülhamid Dönemi’nin Avrupa siyasetine örnek teşkil eden bir olay ise
Numan Kamil Bey’in 1894 yılında Cenevre’de yapılan oryantalistler kongresine
katılımıdır. Numan Kamil Bey’in kongrede sunduğu “Verite Sur L’Islamisme et
L’Empire Ottoman” (İslamiyet ve Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Hakkında Doğru
Bir Söz) başlıklı bildiri (Actes du dixième Congrès international des
orientalistes, 1897: 87-94), 1316 senesinde Malumat Kütüphanesi’nce Fransızcadan çevrilerek yayımlanmıştır. Numan Kamil Bey "Mabeyn-i Hümayun-ı Cenabı Mülûkâne Katiplerinden” ve 1875’te kurulmuş olan Lizbon Coğrafya Derneği üyesi ve muhabiriydi. Müslüman dilleri oturumunda sunulan bildiride Numan Kamil Bey, ana başlıklarıyla, İslam dininin iman şartlarından, Osmanlı
Devleti’nin adaletle ve inanç özgürlüğünü gözeterek yaptığı fetihlerden, II.
Abdülhamid döneminde başta eğitim olmak üzere ulaşım, üretim gibi alanlarda
modernleşme yönünde atılan adımlardan söz etmiştir. Ardından Avrupalı bilim
adamlarının (oryantalistlerin) İslamiyet ve Osmanlı Devleti hakkındaki olumsuz
yargılarının temellerini ortaya sermeye çalışmıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti’ne gelen Avrupalı gezginler, Louvre Müzesi’nde ya da Vatikan saraylarında
gördükleri gibi sanat eserleri görmek isterler, ancak göremeyince canları sıkılır
ve taşralara giderler. Ancak burada da tarihi eser kalıntılarının harap olduğunu
görerek buna sebep olanın İslam dini ve Osmanlı Devleti olduğunu düşünürler.
Numan Kamil, bu yargıdan özellikle Volney, Chateaubriand, Renan ve
Gladstone’u sorumlu tutmuştur. Oysa ona göre İslamiyet medeniyeti tahrip
etmemiş, aksine her zaman ihya etmiştir. Engizisyon Avrupa’dadır, Saint
Barthélemy Katliamı da gene Avrupa’da vuku bulmuştur. Buna karşılık Osmanlılar fethettikleri yerlerde kimseye dini baskı yapmamışlardır. Numan Kamil,
kongrede dinleyicilere olur da sözlerine itiraz eden ve İslam’ın medeniyet yıkıcı
olduğunu iddia eden olursa onlara şöyle cevap vereceğini söyler: “İslamiyet altı
yüz sene Avrupa’da icra-yı hükümet eyledi. Eğer dediğiniz gibi muhrib-i medeniyet ve hâdim-i umran [medeniyet yıkıcısı] bir şey olsa idi Vizigotların bilad-ı
kadimesinden olan Tuleytula [Toledo], Kartaca, Şeriş [Xeres] gibi şehirleri niçin
tahrib u tedmir eylemedi?” Avrupa’nın medeniyete adım atma sürecinin İslam’la
başladığını söyleyen Numan Kamil, oryantalistlerden, şayet Şark toplumlarına
seyahat edecek olurlarsa İslam dinini kendilerinin araştırmalarını, başkalarının
sözlerine kapılmamalarını istemiştir (2002: 353-371).
Oryantalizmin İslamiyet’e dönük aşağılayıcı tutumuyla mücadele, sadece
Osmanlı Devleti’nin imajını kurtarmaya çalışan II. Abdülhamid’in değil, genel
olarak 19. yüzyılın Müslüman aydınlarının çoğunluğunun başındaki bir meseley-

Mütercimliği'nde görevli Reşid Safvet Bey (Atabinen) (1884-1965) kongreye katılmış ve hatta
Müslüman Dilleri oturumunda “L’évolution de la race turque en Russie”(Rusya’da Türk Irkının
Evrimi) başlıklı bir bildiri sunmuş gibi görünse de (Actes du XIV. Congrès international des
orientalistes, 1906: 8), bildiri metni kitapta yer almadığı gibi, kongreye katılan Halil Halid Bey
de hatıratında Türkiye’den kimsenin gelmediğini söylemektedir (2007: 76). Yapılan
araştırmada Osmanlı Hükümeti tarafından sonradan “kongreye delege gönderilmesine gerek
olmadığı” kararına varıldığı anlaşılmaktadır (BOA-BEO.2500/187496 (01/Z/1322)).
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di.16 Oryantalizmle mücadelede oryantalistler kongreleri gerçekten de olabilecek
en uygun mekanlardı. Bu fırsattan yararlananlardan biri de Ahmed Midhat
Efendi olmuştur.
1889 yılında Stockholm-Oslo kentlerinde gerçekleştirilen Sekizinci Uluslararası Oryantalistler Kongresi’ne 28 kişilik Osmanlı delegasyonunun başında giden Ahmed Midhat, seyahatnamesinde hem kongredeki oturumlarda, hem de
bilim dışı toplantılarda yaşadıklarını çok detaylı biçimde aktarmıştır.17 Onun
seyahatine geçmeden önce Osmanlıların oryantalist bilginliği hakkında yaptığı
durum tespiti kayda değerdir:
Osmanlı Devleti’nde konuşulan dil Arapça, Farsça ve Osmanlıca dilleri
ve bu dillerin sahip olduğu ilimler Avrupa müsteşriklerinin en çok önem
verdikleri şarkiyattan ise de onların bakış açıları bizde gerektiği kadar bilinen bir şey olmakla birlikte biz Şark ahalisinden olduğumuz için “Şarklı”
addedilsek bile Şark’a ait özellikleri Avrupalıların yaptığı gibi incelemek
anlamında “müsteşrik” (şarkiyatçı) sayılmayız. En önde gelen ilim adamlarımıza Osmanlı dilinin gelişimi, geçmişi, kökleri vesaire sorulsa cevap
verebilmesi oldukça zordur. (Açıl, 2009: 31)
Oryantalist olamayan Osmanlı aydını, ancak Batı taklitçisi anlamında bir
“oksidentalist” olabilmiştir:
Eskiler dilin incelenmesi konusunda bu derece kayıtsızlık göstermiş olduğu gibi biz yenilikçiler de Avrupa’nın ilerlemesi göz kamaştıran ilminden
aktarma gayretine düşmüş olduğumuzdan biz kendi dilimizin incelenmesi
işine önem vermemişiz. Batı ilimini Şark’a ithale çalışan birer müstağrib
olmuşuz. (Açıl, 2009: 32)
Önceden gezeceği yerler hakkında kitaplar okuyan, elde şehir planı ve pusulası ile dolaşan Ahmed Midhat’ın kongre için de hazırlık yaptığı anlaşılmaktadır.
Avrupa’nın Osmanlıca hakkındaki bilgisinin ne olduğunu öğrenmek için öncelikle bu konuda araştırma yapmış ve ayrıca onların bilgisinin ne derece doğru ve
yanlış olduğunu da anlamak için bulabildiği ölçüde kaynak taraması yapmıştır.
Osmanlıların bilimde ne kadar ilerlediklerine ispat olacak birtakım eserleri de
beraberinde kongreye götürmüştür. Ancak haberi olmadığı için basılmak üzere
bir bildiri özeti göndermemiştir (Açıl, 2009: 34).
Onun kongreye dair anlatımı aynı zamanda dönemin akademik toplantı atmosferine ışık tutar niteliktedir. Örneğin bildiri sunuşlarında, konuşmanın par16 Müslüman aydınlar mesailerini Batı işgallerini kınamanın yanı sıra, oryantalistlere “cevap”
vermeye ve onların argümanlarını çürütmeye vakfederken ortaya bir “reddiye” külliyatının
çıktığı görülmektedir. Bu durumun en ünlü örneği E. Renan ve onun İslam ile bilimin
çatıştığına yönelik görüşlerine karşı yazılmış eserlerdir. Renan ve “reddiyeleri” bağlamında
yazılmış eserlere ilişkin bibliyografik bir çalışma için bk. Dücane Cündioğlu (1996), “Ernest
Renan ve ‘Reddiyeler’ Bağlamında İslam-Bilim Tartışmalarına Bibliyografik Bir Katkı”,
Divan, sayı 2, s. 1-94.
17 Eser hakkında bilgi için ayrıca bk. Carter V. Findley (1999), Ahmed Mithat Efendi Avrupa’da,
Çev. Ayşen Anadol, İstanbul: Yurt Yayınları, ve Orhan Okay (1989), Batı Medeniyeti Karşısında
Ahmet Midhat Efendi, İstanbul: M.E.B.
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lak yerlerine gelindikçe el çırpanların, alkışlayanların olması, toplantılardan kalan
zamanlarda sandallarla kralın şatosuna gidilirken “yaşasın kongre” ve “hurra”
nidaları eşliğinde fişekler atılması, “elli binden aşağı tahminine asla imkan olmayan” bir halk kalabalığının kongre üyelerini çevreleyerek şenliklere katılması,
bugünden bakıldığında akademik bir toplantı için oldukça ilginç görünebilir
(Açıl, 2009: 184, 201-202).
Şeyh Hamza Efendi’nin İslam’da kadının durumu üzerine yazdığı eseri hakkındaki konuşmasından sonra Ahmed Midhat oryantalist kadın imgesinin eleştirisini içeren bir konuşma yapmıştır. Oryantalist kadın imajına göre, kadın hayatın içinde var olmayan ve erkeğin zevk objesi olarak sunulmaktadır. Oysa
Şark’ta kadın, amiraller, generaller, alimler ve sanatkarlar yetiştiren analardır:
Eğer Şark nisvanı levhalarda temaşa ettikleri konkobinlerden ibaret olup
da Şarklılar dahi huzuzat-ı şehvaniyyenin medar-ı teskini olan böyle bir
sınıf mahluktan doğma evladdan ibaret bulunsalar idi Şark bunca fazail-i
maddiye ve maneviyyesiyle bugünkü Avrupa gibi müdakkik bir Avrupa’nın nazar-ı tetebbu’ ve tedkikine şayeste görülebilir mi idi? Edebiyyat
ve hikemaiyyat-ı şarkıyyeyi tedkik için böyle yüzlerce ulema-yı be-namın
ictima’ edeceği kongreler teşkil eyler mi idi? (Açıl, 2009: 210)
diyerek oryantalistleri kendi silahlarıyla vurmaya çalışmıştır.
Londra’da bulunduğu yıllarda Batı ve özellikle İngiltere’nin Doğu siyasetinin
içyüzünü Avrupa kamuoyuna anlatmayı amaç edinen Halil Halid Bey (18691931) de katıldığı kongrede oryantalistleri kıyasıya eleştirmiştir. Halil Halid akademik oryantalizm ile sömürgecilik arasındaki ilişkilere dair yaptığı çözümlemeleriyle oryantalizmin ilk ciddi eleştirmenlerinden biri sayılabilir.18
Cambridge Üniversitesi’nde okutmanlık yaptığı dönemde üniversite adına
1905 yılında Cezayir’de yapılan oryantalistler kongresine delege olarak katılan
Halil Halid, bir bildiri sunmamakla birlikte, Cezayir seyahatinden sonra kaleme
aldığı Cezayir Hatıratı adlı eserde kongre izlenimlerini aktarmıştır. Halil Halid’de
eleştiri öyle bir noktadadır ki, ne akademik, ne de ilişkiler açısından kongrede iyi
olan neredeyse hiçbir şey yoktur:
Maarif ve İslami konularla meşgul olan Avrupa müsteşriklerinin birçoğunun acayip yaratıklar kabul edilmeleri uygundur. Bunlardan bazıları gereksiz şeylerle meşgul olurlar. Böylelerinin elde ettikleri ürünler fazilet gıdası bağışlamaktan daha çok ağır kasvet verirler. Bazıları ise kalplerinde
saklı olan –keşişlerin beğeneceği tarzdaki taassup kızgınlığını ilim perdesi
ile örterek İslam’a ait her türlü hususları ve keyfiyetleri çürütmeye uğraşırlar. Müsteşriklerin bu çeşitleri arasında vaktiyle bir görevle Şark’ta bulunmuş olanlarının tenkitleri çekilir türden değildir. (2007: 68)

18 Halil Halid’in Hilal ve Haç Çekişmesi (Ankara: T.D.V. Yayınları, 1997) ve Bir Türkün
Ruznamesi (İstanbul: Klasik Yayınları, 2008) adlı iki ana eserinden eleştirilerinin temelleri ve
kapsamı anlaşılabilir. Ayrıca bk. S. Tanvir Wasti (1993), “Halil Halid: Anti-imperialist
Muslim Intellectual”, Middle Eastern Studies, vol. 29, no. 3, s. 559-579.
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Kongrenin sohbet ve eğlenceleri hakkında düşündükleri de oturumlar için
olanlardan farklı değildir. Halil Halid, oryantalistlerin birbirlerini itip kakarak
“bir ahır gibi” ısınmış, havasız bir salonda sohbet etmeye çalıştıklarını, dans
ettiklerini, sırf bedava olduğu için de yiyeceklere saldırdıklarını söylemektedir
(2007: 78-80).
Halil Halid’in gözlemlerinde rastlanan önemli bir bulgu da kongrelerde Doğuluların sözlerini dinletmek için ayrıca bir çaba sarf etmelerinin gerekmiş olduğudur. Kongreye Arapça dersleri verdiği Oxford Üniversitesi’nden katılan Mısırlı aydın Şeyh Abdülaziz Çaviş (1876-1929) de dinleyiciler arasındadır. Çaviş,
ilim ve dil tetkikleri adına Kuran-ı Kerim’e ve Müslümanlara saldıran iki Fransız’ın
söyledikleri kendisine tercüme edildiği zaman çok sinirlenmiş ve İngilizce olarak
bu eleştirilere hemen cevap vermek istemiştir. Ancak bildiri okuyacağı gerekçesiyle cevap hakkı reddedilen Çaviş, bildirisinden vazgeçerek Fransızlara cevap
vermiştir. Abdülaziz Caviş “tecavüzcünün ilmi keşif perdesi altında İslam’a
tecavüze teşebbüs etmesinin milletlerarası bir kongre üyesinin nezaket esasına
aykırı olduğunu, Kuran-ı Kerim’de dil kuralı noksanlığı keşfine kalkışan en kabadayı bir müsteşrikin bile birkaç satır Arapça yazamayacağını ve medeniyet savunucuları bu tür şarlatanlıklara devam ederlerse günden güne dikkatini ve araştırmasını Batı’ya atfetmeye alışan Şarklıların kendilerini hafife almalarına sebep
olacaklarını” söylemiştir (Halil Halid, 2007: 70).
Kongrelere Batı-dışı ülkelerden gelen kişilere dair anlatımların en ortak yanı,
onların “öteki”liklerine ve üzerlerine odaklanan bakışlara ilişkindi. Esasen bu
olay, 19. yüzyılda sayıları gittikçe artan Avrupa yolcusu Doğulu seyyahların başına gelen en tipik durumdur. Batı’ya giden Doğuluların, Batı insanının adeta
tuhaf varlıklarmış gibi şaşkın bakışlarına maruz kaldıklarına, Avrupa seyahatinin
“bakarken kendini bakılır bulma” durumuna dönüştüğüne dair pek çok anlatım
bulunabilir. Oryantalistler kongrelerindeki Doğuluların durumu ise daha ilginç
ve karmaşıktır. Onlar bir araştırmacı, bir “oryantalist” olarak özne ya da “oryantalizmin konusu” olarak nesne olmak arasında –nereden bakıldığına bağlı olarak
değişen- bir çifte konuma sahip olmuşlardır. Ancak her halükarda, araştırmacı
ya da resmi temsilci olarak orada bulunmaları, onları dünya sergilerinin pavyonlarında gösterilen birer egzotik nesne konumuna düşmekten de kurtaramamıştır.
R. N. Cust’un, halkın, oryantalistler değil de bir Doğulular koleksiyonu izlediği, hatta filler, develer ve kaplanlar göremedikleri için hayal kırıklığına uğradığı
yorumunu yaptığı (1897: 359) 1889 tarihli Stockholm oryantalistler kongresinde
Ahmed Midhat Efendi, Doğulu katılımcıları, çektikleri dikkate bağlı olarak kendileri arasında bir sıralama içerisine sokmuştur. Buna göre, Avrupalılar Osmanlıları, Mısırlıları ve İranlıları kısmen ilerlemiş olarak görmektedirler. Ancak eğer
yerli kıyafetleri içindelerse başka dünyadan gelmiş varlıklar gibi onları izlemektedirler. Bu açıdan özellikle Cezayirlilerin kıyafetleri çok ilgi çekmiştir, öyle ki
halk onları görmek için izdiham yaratmıştır. Ahmed Midhat’ın aktardığına göre,
yerli kıyafetleri içerisinde bir Doğulunun Batılı gibi davranması, mesela sigara
içmesi de halkın son derece ilginç bulduğu bir olaydır. Ahmed Midhat’ın durumdan yola çıkarak Doğulular için bir adab-ı muaşeret öğüdü verdiği de ek283
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lenmelidir. Ona göre, bir Şarklı’nın Avrupalı bir topluluk içinde kabul görmesi
için şayet Batılı kıyafetler içindeyse o kıyafetin hakkını vererek davranması gerekir. Çünkü o en azından görüntü olarak “mütemeddin” sayılır ve bu nedenle de
Avrupa adet ve ahlakına uygun davranması beklenir. Eğer kendi yerel kıyafetleri
içinde ise bir Şarklı için bu kurallara uyma zorunluluğu yoktur. İsterse beş parmağıyla yemek yiyebilir (Açıl, 2009: 277-278, 280).
Halil Halid’in Doğuluların kongredeki hallerine dair yorumları ise son derece
çarpıcı ve ironiktir:
Balodaki davetliler arasında Müslüman kabile başkanları da bulunuyordu.
Kırmızı ve beyaz kaftanları, büyük kavuk ve nişanlarıyla gelmişlerdi. Saçı,
sakalı ağırmış mübarek çehreli bu adamcağızların mahzun görünüşlerinden bedbahtlıklarını anlamamak için insanın pek kısa akıllı olması gerekir.
[...] Bu zavallı İslam başkanları, hakikatte ikram için davet olunmadıklarını pekiyi anlıyorlar. [...] Balodaki yabancı davetliler ile konuşmuyorlar,
hatta kendi aralarında bile pek az söz alışverişinde bulunuyorlar. Bunların
geneli, sarayın girişindeki divanhanede birikmişler, orada hazırlanan koltuklara sükunetle oturmuşlardı. İşte bu durumda Frenk ziyaretçilerin temaşasına maruz kalıyorlardı. [...] İslam cemaatlerinin başkanları olan bu
zavallılar, hakim olan galiplerinin -gösterişten ibaret olan- şu davetlerinden kalpleri incinmekle beraber davette bulunmak mecburiyetindedirler.
Fransızların zahirde ikram amaçlı olan davetleri şu biçimde yorumlanabilir: görüyor musunuz ey yabancı ziyaretçiler? Biz medeni hakimiyetimize
bağımlı olan yerlilere hallerine uygun rütbe ve nişanlar veriyoruz, resmi
kaftanlar giydiriyoruz, onları böyle resmi ve teşrifatlı yerlere davetle adalet ve eşitliğe riayet ediyoruz.” (2007: 89-90)
Bununla birlikte kongrelerde Doğu’dan gelen katılımcıları onurlandırmak
amacıyla birtakım çabaların da sarf edildiğini belirtmek gerekir. Örneğin, 1902
tarihinde Hamburg’ta yapılan kongrede Doğulu katılımcılara özel bir üyelik
kartının hazırlandığı görülmektedir. Söz konusu tarihte, Doğu’daki çıkarları
nedeniyle Müslümanlarla iyi ilişkiler kurma siyaseti güden Almanlar, kongrede
Müslümanlara bir jest olarak üyelik kartlarının üzerine Arapça Fatiha suresini
yazdırmışlardı. Ancak bu çaba başarısızlıkla sonuçlanmış ve Müslümanlardan
özür dilenmişti. Zira, bir baskı hatası sonucu kongre tarihi Fatiha suresinin tam
üzerine yazılmıştı (Lewis, 1902: 94).
Kongreleri gerçek birer sergiye dönüştüren şey ise, oryantalistlerin çalıştıkları
konuyla ilgili örnek olması amacıyla Doğulu insanları yanlarında getirmeleri ve
kongredekilere “canlı bir gösteri” sunmalarıydı. Ayrıca yapılan sosyal faaliyetlerde Doğulular bir “eğlencelik” olarak sergilenebiliyorlardı. 1881 tarihinde Berlin’de yapılan oryantalistler kongresinde Oxford Üniversitesi’nden bir Sanskrit
profesörünün “adeta maymununu sergileyen bir şovmen gibi” yanında getirdiği
bir Hintliyi Brahman ritüellerine göre dua ettirmesi (Cust, 1897: 351) ya da 1905
tarihli Cezayir kongresindeki oyun meydanına şehirde ne kadar serseri, dilenci
kılıklı Müslüman varsa getirilip kamçı zoruyla sıraya dizilmesi (Halil Halid, 2007:
91) bu durumu örnekleyen olaylardı. Ancak bu tavrın oryantalistlerce her zaman
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hoş karşılandığı söylenemez. Bilakis, kimi oryantalistler Doğuluların kongrelerde
artan varlığından son derece rahatsız olmuşlardır. Kongreler, onların gözünde,
netice itibariyle, Doğulular için değildi. Alfred Weber Stockholm’deki oryantalistler kongresinde görülen Doğulu kalabalığını “şimdiye kadar oryantalistler
kongreleri pür bilimsel amaçlara hizmet ettiler. Doğu eğer bu kongrelerde bir
dekorasyon ve bir süsleme olarak görünecekse güzel olur. Ancak kongrelerin bir
sergi gibi kullanılmaması gerekir; kongrelerin bilimsel niteliği bunu kaldırmaz”
(Fuchs, 2002: 215) sözleriyle eleştirmiştir.

V. Sonuç Yerine: Oryantalistler Kongrelerinin 20. Yüzyıldaki
Görünümü
19. yüzyılın son çeyreğinde, Doğu hakkında Batı’da giderek artan bilgi birikiminin sistematik biçimde derlenip toparlanması, elde edilen bulguların ve
nesnelerin kayıt altına alınması, aynı konu üzerinde çalışan oryantalistlerin notlarını ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşması gibi amaçlarla başlayan oryantalistler kongreleri, çeşitli süreçlerden geçerek günümüze kadar varlığını sürdürmeye
devam etmiştir. Bu süre zarfında kongrelerden akademik anlamda önemli sonuçlar elde edildiğini kaydetmek gerekir. Örneğin 1899 tarihinde Roma’da yapılan On İkinci Uluslararası Oryantalistler Kongresi’nde ve 1902 tarihinde Hamburg’ta toplanan On Üçüncü Uluslararası Oryantalistler Kongresi’nde alınan
kararlarla Orta Asya ve Uzak Doğu cemiyetlerinin kurulması, bu kurumların
1899’dan 1922’ye kadar Türkolojinin en zengin yayını olan Keleti Szemle-La Revue
Orientale’i çıkarması, Türkoloji açısından kongrelerin sağladığı faydalardan biridir
(Adıvar, 1978: XII). Gene aynı şekilde İslam Ansiklopedisi’nin ortaya çıkışı da
oryantalistler kongrelerin neticelerinden biri olarak sayılmalıdır.
Kongreler, uluslararası bir buluşma, paylaşma zemini olduğu kadar, aynı zamanda Batılı oryantalistlerin birbirleriyle mücadelelerine sahne olmuştur. 19.
yüzyılın ilk kongrelerinde Fransız ve Alman oryantalistler ile bunlar arasında
ikiye bölünen İngilizler arasında görülen anlaşmazlıklar, 20. yüzyılın değişen
konjonktüründe farklı bir boyut kazanmıştır. 20. yüzyılın gelişmeleri, oryantalistler arasındaki mücadelenin kapsamını değiştirmekle kalmamış, akademik oryantalizmin içeriğinin de büyük oranda değişmesine yol açmıştır.
Birinci Dünya Savaşı Avrupa ülkeleri arasındaki bilimsel işbirliğinin çökmesine neden olan gelişmelerin başında yer alır. Savaş sırasında ve hemen sonrasında Alman oryantalistlerle Alman olmayanlar arasında ortaya çıkan gerginlik
nedeniyle akademik oryantalizmin uluslararası ruhu kırılma noktasına gelmiştir.
Nazilerin iktidara gelmesinin oryantalizm açısından önemli neticeleri olmuştur.
Alman bilginliği bazı çevrelerde şüpheyle karşılanmaya başlamıştır. Nazi ideologları, üstün Töton ırkının kökenini Asya’da aradıkları için bu dönemde Almanların ilgisi daha çok Hint ve Tibet’e yönelmiştir. Ancak Nazi iktidarı Almanya’ya bilimsel açıdan kayıplar yaşatmıştır. Çünkü başta Yahudiler olmak
üzere pek çok profesör Fransa, İngiltere, Amerika gibi başka ülkelere kaçmışlar
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ve böylece büyük Alman oryantalist geleneği fiilen sona ermiştir (Irwin, 2008:
234, 237).
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasının da oryantalizmin gelişimi açısından
hatırı sayılır sonuçları olmuştur. Almanlar ve İsviçreliler savaşa dek Ortadoğu’daki anıt ve arkeolojik yerleşimlerin araştırılmasına önayak olmuşlarken, savaş sonrasında Suriye ve Lübnan Fransız mandasına girmiş, Irak, Ürdün ve

1899 yılında Roma’da yapılan On İkinci Uluslararası Oryantalistler Kongresi

Filistin’in denetimi ise İngiltere’nin eline geçmiştir. Böylece, Fransız ve İngiliz
akademisyenlerin arkeolojik yerleşimlere ve anıtlara erişmeleri daha kolaylaşmıştır. Fransızlar kentsel ve kırsal tarihte öncü olmuşlar, hem Levant’ta hem de
Kuzey Afrika’da kapsamlı bir İslam kentleri araştırması yapmışlardır (Irwin,
2008: 216).
Bu dönemde oryantalizmi etkileyen diğer büyük gelişme ise, sömürgecilik
düzeninin temelinden sarsılmasıdır. 19. yüzyılın bitiminden itibaren, Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarının isyanı, eski sömürge dünyasındaki ulusal özgürlük hareketleri 20. yüzyılda zaferle sonuçlanmıştır. 1955 yılında toplanan
Bandung Konferansı’na kadar tüm Doğu, Batı imparatorluklarından siyasal
bağımsızlığını almıştır. Oryantalizm artık yeni “Üçüncü Dünya”da meydan okuyan, siyaseten silahlanmış bir Doğu ile yüz yüzedir. Batı’da ise güç dengeleri
değişmiş; Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği iki yeni güç odağı
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olurken, sosyalist blokla birlikte Avrupa kıtası da ikiye bölünmüştür
(Abdülmelik, 1998: 20; Said, 2004: 114). Bütün bu gelişmeler karşısında geleneksel oryantalizm büyük bir değişime uğramıştır. Bu dönemde Doğu dünyası,
modern Batılı sosyal bilimlerin teknik, yöntem ve araçlarından yararlanılarak
araştırılmaya başlamış ve Doğu, incelenmek üzere uzmanlık alanlarına ayrılmıştır: Orta Doğu, Uzak Doğu, Çin, Japonya, Mısır, Suriye, Türkiye gibi bölge veya
ülkelerin her biri için hepsi kendi alanında uzmanlaşmış araştırmacılar ortaya
çıkmıştır (Bulut, 2002: 14). Doğu’nun sosyo-ekonomik problemleri ve Doğulu
halkların ulusal-bağımsızlık hareketleri oryantalistler kongrelerinin kapısını çalan
yeni konular ve sorunlar arasına girmiştir (Clubb, 1960: 31-32).
20. yüzyıl oryantalizmi açısından en dikkat çekici olaylardan biri, Soğuk Savaş gerginliğinin gölgesi altında gerçekleşen kongreler olmuştur. Bu kongrelerin
en iyi örneklerinden biri 1951 yılında İstanbul’da yapılan Yirmi İkinci Uluslararası Oryantalistler Kongresi, diğeri ise 1960 yılında Moskova’da gerçekleşen
Yirmi Beşinci Uluslararası Oryantalistler Kongresi’dir. 1951 tarihli İstanbul
oryantalistler kongresi, aynı zamanda Türkiye’nin oryantalist araştırmalarla olan
alakası ve uluslararası bilimsel işbirliği içindeki yeri açısından da bir kilometre
taşı niteliğindedir. 15-22 Eylül 1951 tarihinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi binasında toplanan kongreye19 Türkolog ve tarihçi Zeki Velidi Togan (18901970) başkanlık etmiştir. Kongredeki bildirilerin ve tartışmaların özetleri İslam
Tetkikleri Enstitüsü Dergisi’nin ilk cildinde (s. 1-38), ayrıca İngilizce iki cilt kitap
olarak (İstanbul ve Leiden’de) yayımlanmıştır. Eski Şark, Eski Anadolu, Sami
diller ve tedkikatı, İslam tedkikatı, Uzak Doğu, Orta Asya, Türkoloji, Hindoloji,
İran tedkikatı, Hıristiyan Şark, Ahdi Atik tedkikatı, Afrika kavimleri tedkikatı,
Bizans-İslam münasebatı ve İslam sanatı başlıklarını taşıyan oturumlara 38 ülkeden 524 üye katılmıştır. Katılanların 95’i Türktür. Togan’ın ifadesine göre
kongre tarihinde görülmemiş bir rakam olarak kongreye 358 bildiri sunulmuş,
ancak bunların 274 tanesi okunabilmiştir (1953: 2-5).
İstanbul kongresi, 20. yüzyılda Batılı ülkelerin dışında yapılan sayılı kongreden biridir. Ancak kongrelerin Batı dışında yapılıyor olması, Avrupa-merkezci
bilim anlayışının ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Örneğin kongrede
sunulacak bildiri seçimleri, 19. yüzyıldan beri devam eden bir gelenek içinde
egemen bilim anlayışına ters düşmeyecek biçimde yapılmıştır. Hollandalı profesör J. Kramers, katılımcılar için adet olduğu üzere kongre sonrası ev sahibi ülkeye gönderdiği teşekkür mektubunda, bazı bildirilerin reddedilmesinden dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Zira “eğer reddedilmeseydi, hayal kırıklığı
olurdu ve herkes Müsteşrik Kongreleri’ni Şark memleketlerinde toplamanın
manasızlığına kanaat getirirdi. [...] Bu sıkı kontrol bazı incinmelere sebep olmuşsa da ilim için olduğu kadar memleketinizin şerefi için de hayırlısı bu idi”
(Togan, 1953: 29) demiştir. Reddedilen bildirilerden biri Hint Müslümanlarının
Kongre bir bütün olarak bakıldığında, Kayseri, Niğde, Konya, Manisa, Bursa ve Ankara’da
açılan yazma eserler sergilerini ve bu bölgelere yapılan üç seyahati de içeriyordu: “Eski Anadolu seyahati”, “İslam ve Türk devri eserlerini tetkik seyahati” ve “Ege mıntıkası seyahati”
(Togan, 1953: 20-22).
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“seçilmiş millet” olduklarıyla ilgiliydi, diğeri ise Emeviler devrinde Yunan eserleri daha tercüme edilmeden önce Araplar tarafından meydana getirilen eserlerin
daha orijinal oldukları iddiasını taşıyordu.
Katılanların izlenimlerine göre kongre iyi organize edilmiş ve sorunsuz geçmiş gibi görünse de, komünizmle mücadele yıllarının gerginliğinden kongre de
nasibini almıştır. Bir kere, Rusya’dan davet edilen 25 bilim adamı kongreyi protesto ederek katılmamıştır. Kongrenin UNESCO tarafından destekleniyor olması nedeniyle, Togan’ın ifadesiyle, “UNESCO’nun işi” ya da “Amerika’nın
propaganda sistemine dahil bir teşebbüs” diye kongrenin toplanması aleyhinde
“Sovyet ajanlarının da parmağı olduğu” bir takım karşı-girişimler ortaya çıkmıştır. Togan komünistlerin, sözde ülkedeki yolların emniyetli olmadığı, kadınların
kaçırıldığı, tecavüze uğradıkları şeklinde karşı-propagandalar yaptıklarını; kendisine tehdit mektubu gönderdiklerini ve kongrenin elektrik söndürme, hoparlör
bozma gibi sabotaj girişimlerine sahne olduğunu belirtmektedir (1953: IV-V).20
Rusların 1951 yılındaki İstanbul
oryantalistler kongresine katılmaması gibi, Çinliler de 1960 yılında
Moskova’daki kongreye katılmamışlardır. Kongreye dair gözlemlerini aktaran Roderick MacFarquhar,
bu konuda birkaç sebep ileri sürmüştür. Ona göre sebeplerden biri
politik olabilirdi: Komünist Çin,
çoğunluğu Batı’da eğitim almış
Çinli Şark araştırmacılarının, eski
Batılı dostlarıyla yeniden bağlantı
kurmasını istememiş olabilirdi.
Diğer bir sebep ise Çinlilerin bir
araştırma konusu olma fikrinden
hoşlanmamaları olasılığıydı. Kongre
başkanı ve kıdemli bir Komünist
Partisi çalışanı olan B. G. Gafurov
kapanış konuşmasında, bazı Asyalıların oryantalizm için Batı’nın Asya
1964 yılında Yeni Delhi’de yapılan Uluslararası Oryantalistler Kongresi anısına bastırılan
ve Afrika’daki sömürgelerini yönetpul
tiği dönemlerin bir yansıması olduğunu düşündüklerini ve oryanta20 Gerçekten sabotaj olup olmadığı belli olmamakla birlikte, dönemin Türk kamuoyunda
kongredeki altyapı yetersizliğinin tipik biçimde “Şarklılık alameti” sayıldığını görmek mümkündür. Bir örnek yeterlidir: 17 Eylül 1951 tarihli Vakit Gazetesi’nden Reşat Enis kongre
hakkında şöyle yazmaktadır: “Müsteşrikler Kongresi’nin yapıldığı Fen Fakültesi Konferans
Salonu’nun akustiği bozuktu. Mikrofon ve hoparlörler sesleri iyi aksettiremedi. Salonda
bulunanlar konuşmaları karine ile anlayabildiler. Sözün kısası, her şey, mikrofon, hoparlör,
her şey Şarkkâri. Bir müsteşrikler kongresi için bundan daha uygun bir salon bulunabilir mi?”
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lizmin terk edilmesi gerektiğine inandıklarını söylemiştir. Gafurov, bunda doğruluk payı olmakla birlikte, birincisi, hümanist Batılı oryantalistlerin de var olduğunu ve ikincisi de emperyalizmin politik olarak etkisini kaybetmesiyle birlikte
oryantalizmdeki emperyalist “tortu”nun giderek azaldığını ileri sürmüştür
(MacFarquhar, 1960: 115). Bunun dışında, oryantalistler kongrelerine “modern”
konular özellikle 1960’da Moskova’da toplanan kongreden sonra kabul edilmeye
başlanmıştır (Economic and Political Weekly, 1970: 207-208).
20. yüzyılda kongrelerin ortaya çıkan bir başka yönü de, oturumların kompozisyonunun ev sahibi ülkedeki Doğu araştırmalarının karakterini eskiye nazaran daha fazla yansıtıyor olmasıdır. Örneğin, 1960 tarihli Moskova oryantalistler
kongresinde Asya ve Afrika’daki çağdaş ve tarihsel gelişmelere ilişkin yapılan
analizler Marksist bir bakış açısıyla yapılmıştır. Keza 1964’te Yeni Delhi’de yapılan Yirmi Dördüncü Uluslararası Oryantalistler Kongresi’ndeki program da
Hint yarımadasının tarihi ve kültürel gelişimiyle ilgili bildirilerle doludur. 1967’de
Ann Arbor’da toplanan Yirmi Yedinci Uluslararası Oryantalistler Kongresi ise
Amerika’daki oryantalist araştırmaların taleplerine cevap vermek üzere hazırlanmıştır. Pensilvanya Üniversitesi’nden W. Norman Brown kongredeki konuşmasında, savaş sonrasında artan ihtiyaca yönelik olarak pek çok büyük Amerikan üniversitesinde Doğu’yu öğrenmek için “dil ve saha” programlarının açıldığını, böylece pratik, teknik ve faydacı bakış açısının geleneksel ve hümanist,
klasik ve kültürel, felsefi ve estetik olanla birleştiğini dile getirerek Amerika’da
yaygın olarak kabul edilen oryantalizm yaklaşımını özetlemiştir (1971: 30, 32).
Değinilmesi gereken bir diğer husus ise, 20. yüzyılda oryantalizmin Batılıların
tekelinden çıkışının bir yansıması olarak kongrelerde Avrupa dışından araştırmacıların artan varlığıdır. Örneğin 1958 yılında Münih’te gerçekleştirilen Yirmi
Dördüncü Oryantalistler Kongresi’nde Arap ülkelerinden, Afganistan’dan, Türkiye’den21 ve Seylan’dan gelen delegelerin akademik otoritesinin arttığı ve Avrupa dışından araştırmacıların dünya oryantalizminde önemli bir rol oynamaya
başladıkları kaydedilmektedir (Clubb, 1960: 32). Hatta 1967 tarihli Ann Arbor
kongresinde olduğu gibi, Hong-Kong’tan Yeni Zelanda’ya, Filipinlerden Birleşik
Arap Cumhuriyeti’ne kadar Doğu’nun dört bir köşesinden gelen araştırmacıların
sayısı, Batılılarınkini geçmiştir. Türkiye’nin oryantalistler kongrelerine katılımı
ise artarak devam etmiştir. 1951 tarihli İstanbul oryantalistler kongresi bir kenara konacak olursa, kongrelere düzenli olarak Türkiye’den ve özellikle de İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu tarafından delegeler gönderilmiştir. Köprülüzade Mehmed Fuad (Proceedings of the Seventeeth
International Congress of Orientalists, 1929), Reşat Nuri Güntekin (Actes Du
XXI. Congrès International Des Orientalistes, 1949), Halil İnalcık (TwentyThird International Congress Of Orientalists, 1954) ve Ahmet Hamdi Tanpınar
(Actes Des Vierundzwanzigsten Internationalen Orientalisten-Kongresses,
A. H. Tanpınar’ın “Essai d’interprétation des images de la vieille poésie amoureuse” (Eski
Aşk Şiirindeki İmgeleri Yorumlama Üzerine) başlıklı bir bildiri sunduğu bu kongrede
Türkiye’den toplam 24 bildiri sunulduğuna da dikkat çekmek gerekir (Actes Des
Vierundzwanzigsten Internationalen Orientalisten-Kongresses, 1957).
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1957) gibi Türk bilim ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini de oryantalistler
kongrelerinin katılımcıları arasında görmek mümkündür.
Kongreleri 1973 yılında Paris’te toplanan Yirmi Dokuzuncu Uluslararası Oryantalistler Kongresi’nde köklü bir değişime götüren süreç daha önce değinilen
gelişmelerin sonucudur. Aslında kongrelerin varlığını tehlikeye atan oryantalizmin işlevine yönelik sorgulamalar çok daha önceden başlamıştır. Daha 1948
tarihli Paris oryantalistler kongresinde bile H. A. R. Gibb kendisine artık kongrelerin yararlı bir amaca hizmet etmediği yolunda şikayetlerin ve değişim taleplerinin geldiğini dile getirmiştir (Chaudhuri, 1982: 5). Bununla birlikte, esas adım
1973 yılında toplanan kongrede atılmıştır. 1973 tarihli Paris oryantalistler kongresi, dört bine yakın bilim adamının toplandığı ve bin beş yüz kişinin bildiri
sunduğu çok geniş kapsamlı bir kongre olmuştur. Aslında bu kalabalık bile oryantalistler kongrelerinin varlığını tehdit eden faktörlerden biriydi. Çünkü kongreler kalabalıklaştıkça her araştırmacı kendi uzmanlık alanının dışına çıkmamaya
ve karşılaştırmalı görüşme imkanı ortadan kalkmaya başlamıştı. Oryantalistler
kongrelerinin esas amacı ise birleştirmekti. Bu nedenle, 1973 tarihli kongre toplanmadan önce, kongre idare heyeti katılımcılara, kongreleri yeniden teşkilatlandırmak amacıyla getirdikleri önerileri bir yönerge halinde göndermişlerdi. Önerilerden biri de üyelerin sayısının azaltılması ve her kültür kolu için ayrı bilim
kurullarının oluşturulmasıydı. Kongre bu önerilerle çalışmaya başladı. Ancak
yeni teşkilat yapısını ve bir dahaki kongre yerini görüşmek üzere toplanılan son
oturumda çıkan tartışmalar nedeniyle, teşkilata ilişkin alınması beklenen kararlar
alınamadı (Esin, 1973: 225). Bununla beraber, oryantalistler kongrelerinin 100.
yılının, Jean-François Champillion’un (1790-1832) hiyerograf sistemini deşifre
etmesinin ve aynı zamanda Royal Asiatic Society’nin kuruluşunun 150. yıldönümünün kutlandığı (K. D., 1974: 71) bu anlamlı tarihte, kongrenin başlığından
“oryantalist” kelimesinin çıkarılmasına karar verildi. Sonraki yıllarda Said’in
iktidar ile akademik disiplin
olarak oryantalizm arasında
kurduğu ilişki, bilimsel nesnellik
iddiasındaki
oryantalistlerin
yoğun tepkisini çekmiş ve oryantalistler kazandığı bu yeni
olumsuz anlamı nedeniyle oryantalizm ve oryantalist terimlerini kullanmaktan iyice çekinir
hale gelmişlerdir (Bulut, 2002:
14-15). Böylece oryantalistler
kongreleri, farklı bir isim altında
ve oryantalizm hakkında sürdüSociété Asiatique tarafından 1973’te Uluslarararülen yoğun tartışmaların gölgesı Oryantalistler Kongreleri’nin 100. yılı anısına
sinde, günümüze kadar düzenyaptırılmış madalyon.
lenmeye devam etmiştir.
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19. yüzyılın ürettiği koşullar, oryantalistleri, Doğu hakkındaki bilgilerini paylaşma, karşılaştırma
ve kayıt altına alma ihtiyacıyla uluslararası bir kongre düzenleme süreci içerisine sokmuştur.
Kongreler bu açıdan oryantalistler ve aynı zamanda oryantalistler ile Doğulu araştırmacılar için
uluslararası bir buluşma zemini haline gelmiştir. Bu çalışma, akademik oryantalizmin temel
bileşenlerinden biri olan oryantalistler kongrelerinde ele alınan temel konular, katılımcıların
profilleri, kongrelerde Doğuluların yeri, 19. ve 20. yüzyıllarda yaşanan dünya-tarihsel gelişmelere bağlı olarak kongrelerin içinden geçtiği evreler hakkında değerlendirmelerde bulunmaktadır.
Kongreler sırasında hazırlanan bildiri kitaplarını temel alan bu çalışma, kongreler üzerinden
akademik oryantalizmin ne olduğu sorusuna ışık tutmayı amaçlamaktadır.
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A Consideration on International Congresses of Orientalists (1873-1973)
Abstract: This paper deals with the emergence of international congresses of orientalists
which is a milestone in the institutionalization of academic orientalism. In the context of the
developments of the 19th century-struggle for the world domination among the Great Powers
of the West, orientalists were in need of organizing an international congress with the aim of
sharing, comparing and recording of their knowledge on the Orient. In this respect congresses
functioned as meeting places for orientalists and those specialists coming from the Orient as
well. Based on the proceedings of these congresses, this essay aims to shed light on the issue of
academic orientalism. Therefore, it evaluates main subjects, profiles of attendees, positions of
the Oriental participants in the congresses and phases through which the congresses convened
in parallel with the world-historical developments in 19th and 20th centuries.
Key Words: Orientalism, Orientalist, Congress of Orientalists, colonization, Friedrich Max
Müller, eastern intellectuals.
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