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Ozet: Sosyoloji, antropoloji ve ~arkiyatC;:lhgm inceleme konulan en genel anlamlyla insan
toplumlandlr. Fakat tmihsel olarak ve zaman ic;:inde farkhla~acak ~ekilde her biri, farkh
bir toplum tipi tizerine odaklanml~ ve ayn c;:ah~ma sahalanna sahiptirler. Bu tic;: disiplin
kurumla~ma stirec;:lerini 19. ytizyIida tamamlaml~lar ve biiylece aralanndaki slmrlar,
sorumluluk alanlan c;:ok kahn c;:izgilerle belirlenmi~tir. Bu stirec;:te her bir disiplinin kimligi
ve konumu batl toplumlanmn otekiyle girdigi ili~kinin mahiyeti ile belirlenmektedir.
Fakat klasik somtirge sisteminin sona erdigi ve farkh bir dtinya sisteminin ortaya C;:lktlgl
II. Dtinya Sava~l sonrasmda bu slmrlarm OItadan kalktlgl, her tic;: disiplinin aym alanda
birlikte c;:ah~ma stirecine girdigi gOriilmektedir. Zira Batmm "oteki"leriyle ili~kilerinde
ya~anan degi~im, disiplinler arasmdaki smlr ve ili~kileri de donti~tUrmU~ ve disiplinlerden
beklentileri degi~tirmi~tir. Bu yazlda sosyoloji, antropoloji ve Dogu toplum ve
uygarhklanm kendisine inceleme alam olarak sec;:en ~arkiyatC;:lhgm "oteki" sorunu
ekseninde, gec;:irdikleri donU~Um ele almmaktadlr.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilimierin
oteki
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Abstract: In the most general sense, the subjects of study for sociology, anthropology and
orientalism are human societies. However, each of these disciplines focuses on a different
type of society historically and as differentiated in time, and have different fields of
research. The three disciplines completed their processes of institutionalization in the 19th
century and the borders between them and their respective fields of responsibility were
defined in broad lines. The change in the West's relationship with its "other"s also
brought about a transformation in the borders and relations between the disciplines. The
post-World War II Ie-structuring of relations of dominance changed the expectations from
border-disciplines positioned between disciplines. The new expectations engendere a
change in the interests and areas of focus of the sciences, too. This article, revolving
around the axis of the problem of the "other," focuses on the transformation sociology,
anthropology and orientalism, which chose Eastern societies and civilisations as its field
of research, underwent.
Key Words: The birth of the social sciences, Sociology, anthropology and orientalism,
"other," the new other, the established (old) other
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Sosyoloji ve antropoloji, sosyal bilimlerin diger liyeleriyle birlikte "modem
dlinyaya ait bir giri~imdir".l i<!erik ve ilgi alanlan, modem dlinyaYl yaratan
degi~im slire<!leri baglammda ~ekillenmi~tir. Modern dlinya birbirini izleyen bir
dizi tarihsel hadise ekseninde ~ekillendi. Bu hadiselerin ilki, Batlll111, Yeni
<;agla birlikte bilinenierin dl~111da yeni topIuIuklar ve uygarhk bOigeleri ile
kar~lla~madlr. ikincisi ise, bu bOIgeIerdeki zenginlik kaynakIanmn Batlya
akI~111111 sagianmasldir. Buniara eklenmesi gereken li<!lincli bir hadise de, eski
dlinyanm yerle~ik gli<!Ieri arasmdaki smlr!ann degi~mesi, diger bir deyi~Ie
Osmanh ilerlemesi ile Batl smlrlannm Avrupa i<!Ierine kadar <!ekilmesi
oigusudur.
Sosyal bilimierin ~ekillendigi tarihsel ve toplumsal baglam oncelikie 16.
yiizylldan itibaren u<! veren bu dinamikierce belirienmi~tir. Yeni uygarltk
alanian ile kar~lla~ma, ozellikle bu bolgelerdeki ham ve mamtil zenginIiklerin
Bahya aktanimasl, kapsamh bir donli~iime yol a<!ml~tlr. Bu donii~lim bir ka<!
am i<!inde siyasi ve toplumsal devrimlerle ta<!Ianml~, yeni bir toplum tipi,
modem topium ortaya <!lkml~tlr. Gerek modem devietin kararlanm
dayandlrabilecegi daha kesin bilgilere duydugu ihtiya<!2, gerekse A. Giddens'111
i~aret ettigi iki bliylik devrim 3, 1789 Franslz ihtilali ile Endiistri Devrimi 'nin
yaratttgi muazzam hareketlilik ve toplumsal donii~lim, birbiriyIe bagiantih
karma~lk toplumsal sorunlar, Batlda sosyal bilimlerin i<!erigini belirlemi~tir.
Sosyal bilimlerin hemen kIYlsmda duran, sosyoloji ve antropoIojiyle
klyaslandlg111da on tarihi daha fazia olan ~arkiyat<!lltk da kurumIa~ma slirecini
aym donemde, 19. yiizYllda ikmal etmi~tir.
Sosyoloji, antropoloji ve ~arkiyat<!lhg111 inceleme konulan en basmakahp
ifadesiyIe insan topiumiandir. Her biri, farkh bir toplum tipi iizerine odaklanml~
ve ayn <!ah~ma sahalanna sahiptirler. KurumIa~ma siire<!Ierinin tamamlanmasl
ile birlikte aralanl1daki slmrlar, sorumluluk alanlan <!ok kahn <!izgilerle
belirIel1mi~tir. II. Diinya Sava~l sonrasmda bu slmrlann ortadan kalktlgl, her ii<!
disiplil1il1 aym alal1da birlikte <;ah~ma siirecil1e girdigi goriiImektedir. Sosyoloji,

Giilbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri A{'/Il C<;:ev. Sirin Tekcli), istanbul: Metis, 1996, s.12
A.g.e., s.15
Anthony Giddens, Sos)'oloji: Ele$tirel Bir Giri$ C<;:ev.

D.

YlldlZ), Ankara: Phoenix Yaymevi, 2001, s.4-5
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antropoloji 4 ve ~arkiyat~lhk, her ti~ disiplin de modern ve BatIya ait
giri~imlerdir.5 Sosyoloji, siyasi devrimler ve en dtistri devriminin yol a~tIgl
toplumsal sorunlara odaklamr. "Modern toplum", "endtistri toplumu" ve "ileri"
slfattyla tammlanan Batt toplumlan tizerinde ~ah~maktadlr. Antropoloji ise,
btittin ilgisini, ~ah~malanm, enerjisini BatI-dl~l topluluklann incelenmesine
hasretmi~tir. Batt-dl~l topluluklar, Batmm Yeni <;ag ba~langlcmda kolonyal
yayllma stirecinde kar~Ila~tIgl yeni topluluklar, "yeni oteki"lerdir. Antropoloji,
~ah~malanm yerIi, kabile toplum yaplsma sahip, "bas it" ya da "yazlSlz" olarak
tammlanan bu "yeni oteki"lerin ya~adlgl somUrge cografyasmda yUrUtmektedir.
$arkiyat~lhgm ~ah~ma sahasl ise, Batmm eski ve "yerle~ik oteki"si olarak
tammlayabilecegimiz Dogu toplum ve uygarhklandlr.
Batmm "Oteki"leriyle ili~kilerinde ya~anan degi~im, disiplinler arasmdaki smlr
ve ili~kilerde donU~UmU getirmi~tir. Bu yazlda sosyoloji, antropoloji ve Dogu
toplum ve uygarhklanm kendisine inceleme alam olarak se~en ~arkiyat~lhgm
"oteki" sorunu ekseninde, ge~irdikleri donU~tim ele ahnacakttr.

Disiplilller, Sllllrlar ve Gorev Alanlan: Tarihsel Siirec; ve ic;erik

16. Asudan itibaren BatIda sahneye hakim manzara, dl~anda kolonyal yayIlma,
i~erde ise ~ozUlme ve yeniden yapIlanmadu. Eski mUesseseler, feodal ili~kiler
sistemi, kilise ~ozi.ilmektedir. E~itler arasmda birinci olan kral giderek diger
feodal beyler Uzerindeki otoritesini gU~lendirmekte ve mutlak monar~ilere
donti~mektedir. Cografya yeni ad ve anlam kazanmakta, modern devletin
temeline yerle~mektedir: iber Yanmadasl ispanya, kuzeyin Al~ak Ulkeler'i
Hollanda, ada ise ingiltere olma yolundadlr. Kilise, itirazlar, ayaklanmalar ve
bOlUnmelerle kar~lla~maktadlr. Eski toplumun yerle~ik smlfIan ~oziilmekte,
yeni smlflar dogmakta, ekonomide yeni ili~ki ve tiretim bi~imleri ortaya
~lkmaktadlr. Degi~im, siyasi ve endUstriyel sUre~lerle ta~lamrken, modern
toplum da btinyesinde bir~ok gerilim ve sorunlarla birlikte dogmaktadlr.

Metin bOYllnca antropoloji clemeyi tercih ettik. Buraclaki kllllammlyla, Avrupa gelenegincle Etnoloji,
ingiltere'cle Sosyal Antropoloji ve ABD'cle KUltUrel Antropoloji acllancllrmalannm tiimUnii i~erecek
~ekilcle anla~llmahcllr.

Buracla aitlik vurgUSll, Weberci bir ozgiilUk ve iistUnlUk imasml

i~ermemekteclir.
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Sosyoloji, toplumdaki gerilim ve <;atl~ma alanlanna, toplumsal soruna
odaklanml~tlf; toplumsal sorunu hem kavramak, hem a<;lklamak, hem de
lizerinde etkin olabilmek <;abasmdadlr. Ba~langl<; ve kurumla~ma donemi
itibariyle sosyolojinin <;ah~ma sahasl modern toplumlar, Batmm kendisi
olmu~tur. Sosyoloji, toplumsal alanm akllcl bilgisini olu~turma <;abasillda
kendisini, ama<;, <;ozlimleme ve onerilerini, projelerini, Bat1-dl~l toplumlan
bilgisini olu~turma <;aba ve deneyimlerinden, bu konudaki birikmi~ bilginin
bilimselle~tirmesi giri~imlerinden, antropolojiden ayn tutmu~tur.6
Antropoloji, Batldan farkll toplumlan inceler. Bunlar, Yeni <;ag ba~langlcilldan
itibaren Batmm kolonyal yayllma slirecinde batIh ka~if, asker, tliccar, gezgin,
misyonerin kar~lla~tlgl yeni topluluklardlr. 16. ylizYlhn ke~ifleri, yerylizlinde,
beyaz tenli, Huistiyan A vrupahya benzemeyen insanlar ve toplumlann oldugunu
ortaya <;lkarml~tl.7 Ke~ifler yeni kar~lla~malarl, kar~lla~malar farkllhglll ni<;in ve
nedenleri lizerine yeni sorulan dogurmu~tu.8 <;agda~ antropoloji, bu erken
donem kar~lla~malann, deneyimlerin, farkh olanm bilgisini top lama ve kaYlt
altma alma giri~imlerinin miras<;lsldlr. insan toplumlannm <;e~itliligi, farkhhgl
lizerine odaklanma, antropolojinin <;lkl~ noktas1111 olu~turur. insan ve
toplumlarm <;e~itliliginden, bu <;e~itliligin tarihteki kaynaklanndan yola <;lkan
antropoloji, Batlh ve modern olan "biz"den farkll, hatta aykm olana odakla111r. 9
Antropolojinin sorulan da bu farkhhk lizerinden olu~ur: "insanlar ve toplumlar
neden birbirlerine benziyorlar? ins anI ar ve toplumlar neden birbirlerine
benzemiyorlar? insanlar ve toplumlar neden ve nasil degi~iyorlar?"lO
Antropoloji egitiminde takip edilen mlifredata, klasik <;ah~malann ilgi alan Ian
ve i<;eriklerine, saha <;ah~malannm ylirlitlildligli cografya ve topluluklara

Sosyal bilimler arasmda artan jli~ki ve i~birligi c,:abalanna kar;i1n, sosyolojinin kendisini ayn tutu~unun
canl! tirnegi ic,:in bkz. Dominique Schnapper, Sosy%ji Dii~iillcesil!il1 Dziillde Dleki jle jli~ki (<;:ev. A.
Stinmezay), istanbul: istanbul Bilgi Oniversitesi Yaymlan, 2005, s. 2-3,7
Bkz. Bozkurt Giivenc,:, jllSail ve Kiillilr, istanbul: Remzi Kitabevi, 1979, s.9
A.g.e. s. 10
Antropolog Calvin Wells, Antropoloji "yabancl iilkeleri ve bize aykm gel en yerlileri ara~tmr"
demektedir. Calvin Wells, Sosyol Antropoloji A(,ISlI1dall hlSon ve Diillyasl (<;:ev. B. Giivenc,:), istanbul:
Remzi Kitabevi, 1984, s.9
]0

Giivenc,:, hlSail ve Kiiltiir, s.61
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Uzerinde

$arkiyat<;lhk, Batllllll "eski" ya da "yerle~ik" otekisi olarak tammladlglmlz
Dogu toplum ve uygarhklanm inceler; Dogu toplumlanna ili~kin bilginin
Uretilmesini Ustlenmi~tir. $arkiyat<;lhk, sosyoloji ve antropolojiyle ilgileri,
tutum ve ama<;lan itibariyle kar~lla~tmldlglllda hayli eski bir ge<;mi~e sahiptir.
Yine de ~arkiyat<;lhglll esas i<;erigi, niUessesele~mesi ve Uretimleri modern
donemde olu~mu~tur. Kaynaglllda uzak cografyalann ke~fi ve egzotik olanla
kar~Ila~maktan <;ok, bilinen 6tekiyle, Dogu toplumlanyla kaqIla~ma vardlr.
Yeni C;ag ba~langlclllda Dogu toplumlanna ilginin canianmaslllda, GUney Dogu
Avrupa'da ve Akdeniz'de ya~anan Osmanh ilerlemesi belirleyici olmu~tur.
Ronesans donernindeki Dogu ilgisi, bu olguya bagh olarak giderek
yogunla~ml~tIr. Eski sorular yeniden sorulmaya ba~lanml~; "kim bu TUrkler?"
sorusu, iskit asIlh yabaniler cevabl ile gUncellenmi~tir. 12 ilk ilgiler, tehlikenin
mahiyeti ve boyutuna odakh, biraz da hayranhkla kan~lk ilgilerdir. Siyasi ve
iktisadi olarak gU<;lenen Batlh ulus devletler, toplumlararasl ili~kilerde daha
etkin konumlar elde etme <;abaslyla ilgilerini Dogu toplumlanna
yoneltmi~lerdir. 19. yUzyIlda $ark ilgisi, kar~lhkh ili~kilerde etkin olmak,
otekine nUfuz etmek, egemen oImak i<;in sistemli bilgi Uretmeye donU~mU~tUr.
$arkiyat<;lhglll <;ah~ma sahasl, 19. yUzyIlda elde ettigi iktisadi ve siyasi
UstUnlUgU yayma giri~imlerine direnen Dogu toplum ve uygarhklannlll
cografyasldlr.
Her U<; disiplin de 19. aSlrda mUessesele~mi~lerdir. Baglmslz kimliklerini,
terrninoloji, yontem ve ara<;lanm tammlaml~, ya Universite sisteminde yer alarak
ya da baglmslz enstitUler ~eklinde kurumsal organizasyonlanm bu yUzYllda
tamamlaml~lardlr. Disiplinler araslllda ozellikle tarih, toplum, toplumsaI
mUesseseler ve aralanndaki nedensellik ili~kisini a<;lklama dUzleminde yogun
bir ah~veri~ soz konusudur. Dogu~ doneminden itibaren sosyoloji, toplum
modelleri ve slllifiamalanna dair yUrUttUgU tartl~malarda, antropolojinin ve
~arkiyat<;lhglll erken don em <;ah~malanndan hayli yararlanrru~tlr. Sosyoloji,
modern toplumu, toplumsaI kurum ve davram~lll kokenlerini a<;lklamada
Jt

E. E. Pritchard, Sosyal Alltrop%ji C<;ev. F. Aydm vd.), istanbul: Birey YaYIIIlan, 1998, s.21-22

12

Maxime Rodinson, BatlYI Biiyateyen fl'lam C<;ev. C. Meric;:), istanbul: Pmar Yaymlan, 1983, s.41
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antropolojinin sagladlgl verilere slkhkla ba~vurmu~tur.13 Modern toplumlann
digerlerinden farkhhglm ya da Batmm digerlerine listtinlliglinli ve ozglinliiglinli
izah ederken de sosyoloji ~arkiyat inc elemeleri nden yararlanml~tlr.14
Antropoloji de veri toplamamn otesine ge<;ip inceledigi toplurnlan a<;lklamaya
yoneldiginde sosyolojiye ba~vurmu~tur.15 Ozellikle sosyal antropoloji, <;ogu kez
sosyoloji ile birlikte amlmakta, zaman zaman sosyoloji olarak da
tammlanmaktadlr. 16 Aralanndaki yogun ahFeri~e kar~m her bilimin geli~tirdigi
bir a<;lklama dili ve yontemi soz konusudur. Farkhla~ma, <;ah~ma sahalan ve
toplum tipleri itibariyle soz konusudur. <::ah~ma sahalannm slmrlan,
antropologun ya da ~arkiyat<;mm hangi ulus devlet vatanda~l olup olmamasll1a
bagh olarak genellikle ortaya <;lkan alt slmrlan da i<;ermektedir: Franslz
antropolog, Franslz dominyonlannda, ingiliz antropolog ya da ~arkiyat<;l ingiliz
somlirgelerinde, Amerikah kiilttirel antropolog ise KlZllderili topluluklan
lizerine <;ah~maktadlr.
Disiplinler arasll1daki sll1ular, <;ah~ma tarzlan ve uzmanhk alanlan itibariyle
farkhla~malar 19. ylizyll kaygllarll1ca belirlenmi~tir. Sosyoloji, toplumun akl1cl
bilgisini olu~turma <;abasl i<;inde, gerilim ve <;atl~ma alanlan, toplumsal
blitlinle~me sorunu lizerine <;ah~maYl se<;rni~tir. Antropoloji ise somlirgelerdeki
yerel topluluklann bilgisini tiretme gorevini listlenmi~tir. Ba~hca yontemi bizzat
sahada <;ah~arak veri toplamaktu. Antropologlar tizerinde <;ah~tlklan toplulugun
hayatma katllarak, onlarla birlikte ya~ayarak gozlemde bulunurlar. Etnoloji,
toplanan bilgilerin bir tlir doklimli, smlfianmasl, etnografya ise, daha ziyade
toplanan bilgilerin bir ttir resme doklilmesi, raporlandmlmasl ya da
ne~redilmesidir.17 Antropoloji, toplanan, smlfianan ve kayda ge<;irilerek
ne~redilen bilginin bilimsel bir a<;lklama' dili ile sistemle~tiri1mesidir. Bu
anlamda etnolojiyi ve bir teknik olarak etnografyaYl hem i<;erir hem de a~ar.

13

14

Durkheim'm <;:ah~malannda, bilhassa Dill Hayatlllll1 TemeZ Bi('im/eri'ncle bu ba~vurman11l yogun bir
bi<;:imde ger<;:ekle~tigi gariiliir.
Bu c1urumun noktada en tipik amegi olarak Max Weber'in <;:ah~maland!r

15

Etnolojinin, c1akUm <;:!karman11l atesine ge<;:ip <;:azlimlemeye gidihnek istencliginde sosyolojiye
ba~vurulmu~tllr. Bilhassa ingiliz Sosyal Antropolojisincle garlilen Durkheim tesirini bu ~ekilcle ay!klamak
miimkiincliir. Sosyal Antropolojicleki Durkheim tesiri i<;:in bkz. Pritchard, Sosyai Alltropoioji, s.63, 65.
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Gozlem, saha ~ah~masl ve bir teknik olarak etnografya, antropolojinin olmazsa
olmaz yontem ve ara~lanm olu~turur. Antropoloji, inceleme konusu olan
toplumla birlikte ya~ama, dogrudan gozlem ve bunu kayda ge~irme imkamm,
esas itibariyle somtirgelerdeki Bat! hakimiyetine bor~ludur. Somtirgedeki Bat!
18
etkinligi ile birlikte ara~tlrmacl sahada ~ah~masml ytirtitebilmektedir. Kaldl ki
somtirge idaresi de yerel toplulukla i1i~kilerini duzenlemede antropoloji
bilgisinin oneminin farkmdadlr 19 ve antropologlardan yararlanmaktadlr,z°
Antropolojinin sahada ~ah~ma imkanlan, bilgi toplamada ve ~oztirnlemede
farkll yontem ve teknikleri geli~tirmesini kolayla~tlrml~t!r.
Batlh olmayan toplumlara

ili~kin

bilgi tiretmenin diger ve esash ayaglm
olu~turan ~arkiyat~lhk, ~ah~ma sahasmda antropolojinin imkanlanna sahip
degildir. Bunun tek nedeni antropolojinin cografyasl ile ~arkiyat~lhgm
cografyasmm ~ok farkh deneyimlere sahne olmasldlr. iki farkh cografya, iki
farkh toplum, iki "oteki" soz konudur. Batmm her ikisi ile girdigi ili~kiler de
farkh nitelige sahiptir. Antropolojik ara~t!rmalann ytirtittildtigti Amerika kltasl,
Avustralya, Okyanus adalan gibi bOlgeler, Batmm, 1500'ler gibi ~ok erken
tarihlerden itibaren siyasi ve askeri hakirniyet kurdugu alanlardlr. Batt
hakirniyeti, bolgede ya~ayan topluluklar tizerinde inceleme yapmanm
ko~ullanm hazIrlaml~t1r. Diger taraftan Batt hakimiyetinin Asya'ya yaydmasl
ise birka~ asn gerektirdigi gibi, belli merkezlerde 19. ytizyddan itibaren kurulan
somtirge idareleri de kahcl olamanu~, Asyah toplumlann direnci ile
kar~da~ml~ttr. ~arkiyat~Ihgm sahada dogrudan ~ah~ma imkam bulamamasl,
Dogu toplumlanna ili~kin bilgi tiretirninde antropolojiden farkh yontemlere
ba~vurmasml dogurmu~tur. Dogrudan ntifuz etme, gozlem imkam bulamadlgl
i~in, ~arkiyat~lhk yazlh metinleri toplamak, sImflandlrmak ve bunlan

18

19
20

Somlirge idaresinin ara~tlImaclya sagladlgl destek, giderek onu somlirgecilikle ozdc~ hale getirmi~tir.
1945 sonrasmda decolonization siyasetleriyle birlikte ortaya ~Ikan yeni ulus devletlerin ilk yaptlklan
i~lerden birisinin antropologlan ajanhk su~lamaslyla slim dl~1 etmeleri bu nedenledir.
Bkz. Pritchard, Sosyal Antropoloji, s.128
Antropoloji egitimi, somlirgelerde yonetim kadernesinde gorev alacak kadrolar i~in edinilrnesi gereken
ternel bir forrnasyon niteligi kazanml~t1r: Bkz. Pritchard, Sosyal Alltropoloji, s.124. Sornlirge yonelirni ile
antropoloji arasmdaki i1i~kiler konusunda aynca bkz. Gliven~, jnsall ve Kuitiir, s.318 Yd.
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<;ozlimlemek suretiyle bilgi liretme yoluna gitmi~tir.21 Antropolojik ara~tlrmada
saha ve gozlem ne denli merkezde ise, ~arkiyat<;lhkta da filolojik yontem ve
ara<;lar 0 denli onemli olmu~tur. Sarkiyat<;lhgm Dogu bilgisi, metin
<;ozlimlemeleri lizerinden olu~turulmu~ bir bilgidir?2 Sarkiyat<;lhgm metinsel
bilgisi, bir a<;lklama, bir slmflama i<;ermekle birlikte, siyasi ve toplumsal slirecin
<;agda~ bilgisini liretmekten uzaktlr. Batmm, Dogu toplumlan lizerinde gorece
bir listlinllik yakaladlgl 19. ylizyll sonu ve 20. ylizYlhn ilk <;eyreginde,
paradoksal bir bi<;imde ~arkiyat<;lhk en gli<;lli oldugu donemde krize girmi~tir.
Bu kriz ozellikle, II. Dlinya Sava~I sonrasmda Amerika Birle~ik Devletleri
patronajmda ylirlitlilen egemenlik ili~kilerinin yeniden dlizenlenmesi slirecinde
belirgin bir bi<;imde ortaya <;Ikml~tlr.

Yeniden Yapdandmlan Gii~ ili~kileri ve Disiplinlerin Dijnii~iimii
Batl, II. Dlinya Sava~l sonrasmda gerek kendi blinyesinde, gerekse kendi dl~I ile
olan ili~kilerde ya~adlgl, esas itibariyle de 19. aSIrdan kalan sorunlan a~mak
istemektedir. Bu sorunlar i<;erde smlf sava~lan ve Batlh gli<;lerin birbirleri
aleyhine girdikleri somlirge edinme yan~ldll·. Sllllf sava~lan, 19. ylizylldaki
keskinligi~i muhafaza etmemekle birlikte, 1945 oncesi Avrupa'smda faal bir
<;eki~me alalll olarak varhgllll slirdlirmektedir. i<;erdeki bu iki saruna eklenen
ti<;lincti ve merkezi bir sorun ise, somlirgelerde ortaya <;Ikan BatI kar~ltl
ayaklanmalardlr. Ozellikle ilk dlinya sava~l arifesinde ba~ gosteren ve iki sava~
araSl donemde yaygmla~an bu ayaklanmalar, somurge politikalanlll
zorlamaktadlr. II. Dlinya Sava~l sonrasmda Batl-i<;i ve Batl-dI~1 ile i1i~kilerin
yeniden yapllandmlmaslyla bu sorunlar a~Ilmak istenmi~tir. Nitekim sava~
sonrasmda geli~tirilen politikalarla, i<;erdeki gerilim alanlanllln emildigi
goriilmli~tlir. Batl-dI~l toplumlarla olan ili~kiler, dekolonizasyon siyasetiyle,
Batl-dl~l toplumlann baglmslz ulus devletler haline gelmeleri ile yeniden
yapIlandmlml~tIr. Yeni dlizenlemeler modernle~me, kalkmma, geli~me
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ismail Co~kun, "Oteki ile Kar~Ila~malar: Gezi EdebiyatI ve ~arkiyat~llIk", i~inde Uluslararasl
Oryalltalizm Sempozyumu, (Ed. Liitfi Sunar), istanbul Biiyiik~ehir Belediyesi KiiItiir ve Sosyal i~ler Daire
Ba~kanhgl Yaymlan, istanbul, 2007, s.167-168
A.g.m. s.168
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Batl-dl~l
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toplumlarm sisteme entegrasyonu temin

Egemenlik ili~kilerinin Amerika Birle~ik Devletleri onderliginde yeniden
yapllandmlmasl, otekine ili~kin bilgi tiretimi ile mtikellef disiplinlerin yeni rol
ve muhteva kazanmalanlll da beraberinde getirmi~tir. Sosyoloji, antropoloji ve
~arkiyat<;lhhk hem birbirleri olan ili~kilerinde geleneksel sllllrlann ortadan
kalkmasl anlammda hem de kendi konulan ile kurduklan ili~kide donti~tim
ge<;irmi~lerdir. Batmm i<;sel sorunlanna yonelik olarak <;ah~an sosyolojinin
kendisi de bu donti~timden payml alml~ ve ta~raya <;lktp Batl-dl~l toplumlara
yonelik bilgi liretme <;abalanna i~tirak etmi~tir. Sosyoloji, bir yandan
23
modernle~me kuramlan ile ta~raya C;lkarak modern toplumla smirh evrenini
geni~letmi~, diger yandan glintimtizde antropolojik bakl~ a<;lsl sosyolojik
<;ozlimlemenin temel bir boyutu olarak gortilmeye ba~lanml~tlr.24 Antropoloji,
Batl-dl~l klic;lik olc;ekli toplumlar lizerine olan dikkatini, ~arkiyat<;lhgm
ge1eneksel <;ah~ma ve uzmanhk alalll olan Dogu toplumlanna dogru <;evirmi~tir.
~arkiyatc;Illk ise kendi uzmanhk alanmda c;ah~mak isteyen bu yeni egilimlere
kar~l diren<; gosterse 25 de klsa bir slire i<;inde uzmanhk ve iktidar tekelini once
payla~mak, sonra da yitirmek durumunda kalml~tlr.
S5z konusu disiplinlerin gec;irdigi
toplanabilir:

d5nti~timtin bile~enleri

tiC;

ba~hk

altmda

1. Yeniden yapllandmlan egemenlik ili~kilerinin siyasi ve iktisadi talepleri;
2. Antropolojinin konusunu olu~turan topluluklarm ya~adlgl btiytik degi~im;
3. "Oteki"nin i<;erde, modern toplumun metropol merkezlerinde yer almasl.

23

24
25

Modernle~me kuramlan, sava~ sonraSl sosyolojide merkezi bir yer i~gal ederken, canl! ve ~ok yogun bir
litarattir liretiminin de ger~ekle~tigi alandlr.
Giddens, Sosyoloji: Ele!}tirel Bir Giri!}, s.19

Immaunel Wallerstein, "Soguk Sava~ Doneminde Alan Ara~tIrmalarmm Ongorlilemeyen SOllu~lan",
Soguk Sava!} ve (jniversite (ed. Noam Chomsky), KlZllelma Yaymclhk, istanbul, 1998, s. 224 Yd.
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Yeniden Yapllandmlan Egemenlik ili$kilerinin Siyasi ve iktisadi Talepleri
II. Dtinya Sava~l sonrasmda A.B.D., geleneksel tecrit politikalanm terk ederek
bir dtinya siyaseti ytirtitmeye ba~laml~tlr. Bu yondeki giri~imler, Tahran (1943),
Yalta (1945) Potsdam (1945) gibi mtittefik gtic;ler arasmda dtizenlenen
konferanslarla e~ zamanh ba~laIlll~tlr. 1940'h y1l1ann ba~mda, yedi btiytik
Amerikan Ulusal Sosyal Bilim Dernegi'nin katlhrruyla olu~turulan "Sosyal
Bilimler Ara~hrma Konseyi (SSRC), Dtinya Bolgeleri Komitesi'nin 1943'te
hazlrladlgl "Sosyal Bilimlerde Dtinya BOlgeleri" ba~hkh rapor, yeni donemde
Amerikan siyasetinin hem yonelirnlerini hem de ihtiyac;lanm ortaya
koymaktadlr?6
"$u anki sava~, dikkatleri, her zamankinden daha fazla tlim dlinya lizerine
<;evirdi. Yabanci bolgelere alan ilgi arttI. Onceleri <;ok az ilgi duydugumuz veya
hi<; duymadlglmlz bOlgelere dikkat kesilir olduk. Dlinyanm degi~ik MIgelerini
bilen sosyal bilimcilere alan acil ihtiya<;, fiili ve potansiyel <;atI~ma Migelerini
bilen ordu ve donanma subaylanna alan ihtiya<;tan hemen sonra ikinci Slfada
onem arz etmektedir. '" Gorebildigimiz kadanyla, gelecekte, dlinya bolgeleri ile
ilgili ara~tlrmalar, lisanslistli egitim, lisans dersleri ve temel egitim, <;ok istenen
~eyler olacaktlr.'027
"Sava~ ve Silahh Kuvvetler.
dilnyamn "acayip insanlan"
sonrasmm milfredatmda bu
kar~lla~Ilabi1iriz ve antropoloji
olmasma da ~a~lrmamahYlz."28

ogrencileri, yeniden cografya okumaya ve
hakkmda bilgiler edinmeye yoneltti. Sava~
konulara yonelik gori.ilmemi~ bir taleple
ile cografya derslerinin saYlsal orammn fazla

A.B.D.'nin gtiC; ili~kilerindeki yeni konumu ve bu konumun geregi olarak saha
hakimiyeti ve yonetimi ic;in ihtiyac; duydugu bilgilerin tiretilmesi, sava~ sonraSl
ko~ullarda
Batt'da, ozelde Amerika'da sosyal bilimlerin yeniden
yapllandlrmasml gerekli bidl. Sosyal bilimlerin yeniden yaptlandmlmasmda
kilit noktaYl, sava~ sonrasmda Oltaya C;lkan boige ara~tlrmalan programlan
olu~turdu.

26

A.g.m. s.209

27

A.g.m. s.210

28

A.g.m. s.213
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"Belli ba~h tiniversitelerde, bu tilkeler ve bolgeler hakkmda Amerikaltlann bilgi
ve anlaYl~ml artIrmaya yonelik boigesel ara~tlrma programian ortaya r,:lklverdi.
Btiytik vaklflann aktif ozendirme ve destekleriyle profesorler ve ogrenciler, 0
zamana kadar r,:ok yabancl gortinen tilkelere akm ettiler ve klsa zamanda belli
tilkelerin ve bolgelerin siyasal rejimleri ve kurumlan tizerinde muazzam bir
kitaphk meydana getirdiler,,29

W.N. Fenton, balge

ara~tlfInalannm dogu~una

tamkhk

etmi~

ve 1947'de ~unlan

yaznn~tl:

"Bolge programlan, "departmanlar emperyalizmi"nden yoneltilen ~iddetIi bir
C;tinkti bu programlar, her biri belirii bir metodoloji ve
spesifik bir inceleme konusuna sahip disipliner departmanlar yoluyla be~eri
bilimlerin parr,:alanmasma meydan okuyorlardl. Ancak bunlar, onemli olan glir,:
hatIan degillerdi. Devlet, akademinin feodal alamndan ziyade, muazzam bir
hegemonik ve hegemonya kar~lt1 ktiresel aiania ilgili bilgi bo~lugunu /
doldurmakla ilgileniyordu. BOige ara~tlrmalanna ~ekil veren de, devlet gtictintin
kllcal damarlan idi. 30
direni~le kar~lla~tl.

Yanetmek, mlidahale edilmek istenen sahanm geni~lemi~ olmasl muazzam
miktarda bilgi ihtiyacl dogurmaktaydl. Geleneksel samlirge siyasetinin
sonlandmlmasl sonrasmda Batl-dl~l cografyalarda bliylik bir degi~im
angariilUyordu. Geli~me, kalkmma, modernle~me politikalan esasen btiylik
toplumsal d6nli~tim projeleriydi. Bilimler arasmdaki cari sllliriar ya da
geleneksel i~bOli.imti ve dikkatler, bu yeni siyasi ihtiya9lara cevap vermiyordu.
ilk i~ olarak sosyal bilimler arasmdaki geleneksel i~bOli.imti ve slmrlar ortadan
kalktl. Modern toplumun blinyesindeki siyasi, iktisadi ve toplumsal sorunlara
odaklanml~ olan siyaset, iktisat ve sosyoloji gibi sosyal bilimler, BatJ-dl~l
alanlara yaneltildi. Ozellikle toplumsal danti~lim odakh 9ah~malarda bu
bilimler merkezi rol oynadl. Sosyoloji, modernle~me kuramian ile bUttin gayret
ve enerjisini Batl-dl~l toplumlara yaneltmi~ti. iktisat, kendi btinyesinde geli~me
iktisadl gibi bir alt dalm dogumunu ya~arken, siyaset blinyesinde de siyaset

29

30

Samuel P. Huntington & Jorge I. Dominguez, Siyasal Geli§lIle (C;ev. Ergun Ozbudun), Siyasi ilimler
Dernegi Yaymlan, Ankara, tarihsiz, s.lvd
Bruce Cumings, "Smu Kaymasl, Soguk Sava~ Doneminde ve sonrasmda Bolge Ara~tlrmalan ve Ulusal
Ara~tumalar", i9inde Ulliversileler ve AlI1erikall JlIlparaloriugu: Soguk Sava~ Dijllemillde Sosyal

Bilimlerde Para vc Siyaset (Ed. Christopher Simpson), KlZllelma Yaymclhk, istanbul, 2000, s.170-171
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bilimi ve kokleri 1950'lere giden siyasal geli~me ara~tlrmalan baglmslz birer alt
dal haline gelmi~tir. Batt-dl~l toplumlarla ilgili <;ah~malan tistlenen iki ayn
disiplin, ~arkiyat<;lhk ve antropoloji de yeni yapIlanma stirecinde yeni roller
tistlendiler. Antropo\oji, geleneksel slllirlanlll terk edip, Dogu toplumlanyla
ilgili <;ah~malara i~tirak etmek durumunda kahr. Antropoloji daha somut ve
dogrudan gorevlerle sahadadlr.31 Saha yonetiminde ortaya <;lkan militer
taleplerin golgesi antropolojinin tizerine fazlaslyla dti~mti~ttir:32 Richard
Ohmann'lll ifadesiyle "Antropoloji, baglmh (ast) halklarla ilgili bilgi elde
edilmesi / ve onlann kontrolti i<;in harekete ge<;irildi, bazen de ayaklanmalan
bastlrma faaliyetlerinde ·kullalllldl.,,33 Donemin siyaseti, Batt-dl~l toplumlarda
~u andaki toplumsal, siyasi ve ktilttirel stire<;lerin bilgisine ihtiya<; duyuyordu.
Tam da bu noktada ~arkiyat<;lhglll tarihsel metinlerden olu~turdugu oteki bilgisi,
hfilihazlra mtidahale etmeye yonelik politikalar a<;lS1ndan anlamh olmaktan
<;lkml~t1. Siyaset canh, uygulamada hemen kullallliacak i~levsel bilgi talep
etmektedir:
"blmli~ medeniyetlerin klasik metinleri hakkmda bilgi sahibi olmak Amerikan
diplomatlanna, subaylanna, i~adamlanna ve bu bOlgeye yonelik slire giden
ili~kilerle alakasl olanlara pek fayda saglamlyordu. Fiziki cografya bilgisine
sahip olmak da gok az bir onem ta~lyordu. En azmdan batt dlinyasl kadar bir
degi~im slirecinden gegtigi gortilen bOlgelerin gagda~ dinamiklerini bilmeleri
gerekiyordu.,,34

Antropolojinin Konusunu

Olu~turan

Topluluklann

Ya~adlgl

Bilyilk Degi~im

Sava~

sonraSl yeni hegemonik ili~kilerin yaratttgl siyasi ve iktisadi talepler,
sosyal bilimlerin arasllldaki geleneksel slllirlan, rol ve misyonlanlll
donti~ttirmti~ttir. Antropoloji bu basktlama dogrultusunda geleneksel <;ah~ma
3L

Diinya Sava~1 ic;indc, sosyal I kiiItiirel antropoloji, askeri amas;larJa kullal11ldl. Yabanci iilkelerde sava~a
hazlrlanan ordular, "psikolojik sava~ hizmetleri" etiketi arkasmda, yabanci toplumlann kiiltiirleri
hakkmda bilgi toplaylp degerlendirdiler ve bUlllan sava~ta kullandJlar. Glivenc;, lnsan ve Kiiltiir. s.320
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L. Nader, "Ellili YLllar, Amerikan bilimini ve 0 bilimill parc;asl olarak antropolojinin daha bliylik bir
klsmll1l militarize etti" demektedir. Laura Nader, "Soguk Sava~'m Antropolojiye Etkisi", ic;inde Soguk
Sava:j ve Universite (ed. Noam Chomsky), Klzllelma YaYll1clhk, istanbul, 1998, s.133
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sahasmm dl~mdaki bOlgelerde 9ah~maya yonelmi~tir. Ancak bu yoneli~te salt
siyasi taleplerin yarattIgl bask! belirleyici olmarm~tlr. Antropoloji, sava~ sonraSI
ko~ullar i9inde geleneksel ara~tIrma konusu olan topluluklann yok olu~u
olgusuyla kar~Ila~ml~tIr. Antropolojinin dikkatini yonelttigi "basit", "kil9ilk
6lgekli", yerli topluluklar, Batl hakimiyeti ile yHz yilze geldigi erken
donemlerden itibaren bilyilk bir donil~ilm sHreci ya~aml~lardlr. Bu donil~Hm
ozellikle somilrgele~tirme silrecinin 90k ileri boyutlarda ya~andlgl 19. yilzyIllll
ikinci yansllldan sonraki evrede yogunla~ml~ ve hlZ kazanml~tIr. Donil~ilmiln
siyasi, askeri ve iktisadi bile~enleri soz konudur. Bir yandan ekonomik istismar
ve yonetme imkanlannlll maksimum seviyeye 9lkanlabilmesi i9in geleneksel
toplum yapIsllla mildahale edilmesi, diger yandan gerek slmf 9atI~malan,
gerekse emperyal sava~lar anlarmnda Bah i9i geki~melerde somilrge halklannlll
asker kaynagl olarak kullamml bu topluluklann yogun bir bi9imde donil~ilmilnil
getirmi~tir. Bu bile~enlerin basklsl altlllda yerli topluluklar, kendilerini yeniden
ilretme mekanizmalanm, diger bir deyi~le toplumsal milesseselerini, ilretim
tarzlanm, ekme bic;:me ve yeme i9me killtilrlerini, idari ve dini yapIlanma
bi9imlerini yitirmi~lerdir. Yerli topluluklar yerli, farkh olmaktan 9Il(Jlll~, batIh
olmasa da ba~ka bir ~eye donil~mil~tilr. Antropoloji konusunu, nesnesini
yitirmi~tir. Geriye uzun deneyimler neticesinde antropolojik ara~tlrmanlll dili,
yontemi, ara91an, bak!~ a91s1 kalrm~tlr. II. Dilnya Sava~l sonraslllda antropoloji
yeni gorev alam olan bolgelerde, ozellikle Asya'nlll Batl hakimiyeti a9lsmdan
sorunlu bolgelerinde ara~tlrmalar yilriltmil~ti.ir. Tilrkiye ya da Hindistan yaklll
tarihe kadar ~arkiyat9lhglll ilgi alanlllda iken, sava~ sonraslllda yogun bir
bi9imde antropologlarlll ara~tIrmalar yilrilttilgil bOlgeler haline gelmi~lerdir. 35

35

Sdzgelimi Tiirk kdyiinde ya da ~ehirlerindeki cereyan eden modernle~me siire<;leri antropologlarca
iistlenilir hale gelmi~tir. Ornegin P. Stirling'in, Helling <;iftinin Tiirk kdyiine ili~kin <;ah~malan (bu konllda
bkz. Recep Ertiirk, "Sosyoloji Ekollerinin Tiirkiye'c!e Kdy Sorununa Bakl~l", TUrk Yurdu, Eyliil 2005,
eilt 25, Sayl 217, s.69) ve Hart'm ZeytinburnUl ara~tlfmaSI. ~arkiyat9lhglll gdrev alamnda yerini
antropolojiye blrakmasllla 90k tipik bir drnek olmasl itibariyle lrak KUrtleri Uzerine yaptJan ara~ttnnalan
drnek verebiliriz. Yakm tarihe kadar bdlgede ya~ayan toplllluklar Uzerine Minorsky, Nikitin gibi
~arkiyat91larlll <;ah~malan sdz konusuyken, giiniimllzc!e Martin van Bruinesscn (Bruinessen'in doktora
tezi: Aga, Seyh ve Devlet, Kiirdistan'lII SOJ)'al ve Politik Orgiitlelll1lesi, -Ankara: Ozge YaYllllan, tarihsiz;
aynca Kiirdistall Ozerine Yaztlar ba~hglll1 ta~lyan kitabl, -istanbul: ileti~im Yaymlan, 1992- TUrks;e'c!e
ne~redilmi~tir.) drneginde olc!ugu gibi antropologlar neredeyse tek otorite haline gelmi~lerdir.

Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. Say!

24

"Oteki"nin iferde, Modern Toplumun Metropol Merkezlerinde Yer Almasl
Sosyal bilimler arasmda geleneksel slmrlann kaymasl ve yeni ili~ki ve i~birligi
alanlannm dogmasmda, ozelikle sosyoloji, antropoloji arasmdaki i1i~kilerde
belirleyici olan bir diger bile~en de, oteki olarak tammlanan topluluklann bizzat
Batmm metropol merkezlerinde toplumsal ya~ama dahil olmu~ olmalandlr.
Somtirge mirasl, go<;:men, i~<;:i ya da slgmmacl olarak oteki uzun stiredir modem
toplumun btinyesinde yer almaktadlr. Gtintimtiz modern toplumunda,
toplumsalm i<;:inde <;:ok fazla ya~anan bu oteki olgusu, sosyolojide antropolojik
boyutun onem kazanmasma yol a<;:ml~tIr.36 En nihayetinde sosyoloji a<;:lsmdan
antropolojik boyut insanlann "farkh varolu~ bi<;:imlerini,,37 anlamamlzl saglar
denilmektedir. Sosyoloji ba~mdan beri modern toplumun btinyesindeki slmf,
statU yahut toplumsal i~bOltimti ya da ulus devletler baglammdaki
farkhla~malarla ilgilenmektedir. Ancak bu kez yeni bir tUr farkhla~ma soz
konusudur. Bunun kaynagmda ise, btinyevi oIana dl~andan gelip dfihil olmu~
farkh aidiyetler, ktilttirler, ya~ama bi<;:imleri bulunmaktadlr. ToplumsaI stirecin
btitUnUnti kavrama iddiasmda olan sosyoloji, ortaya <;:lkan yeni olgu ve
farkhla~ma alanlanm incelemeye yonelmi~tir. Nitekim, "kti<;:tik topluluklar" ve
"akrabahk gruplan" gibi pek <;:ok konuda ve daha ziyade Batl-dl~l
cografyalardan gelip, metropoI merkezlerde ya~amaya ba~layan gruplar tizerine
saylSlz sosyolojik aI'a~tlrma ytirtittilmektedir. "Oteki" olgusunun i<;:eI'de
ya~anmaya ba~lamasma bagh olarak sosyolojide antropolojik boyut onemli hale
gelmi~tir.

SONU<;
GUnUmUz sosyal bilimlerinde kurumla~ma doneminde olu~mu~ olan eski
slmrlar, smlI' ihlalleri, kendini kamtlama <;:abalan ya da me~ruiyet kaygJlan
geride kalml~tlr. Bu geride kah~ vurgusu, birbirinden baglmslz, farkh bilim
dill eri , bakl~ a<;:llan, yontemleri ve ara<;:lannm olu~mu~ oldugu olgusunu
yadslmaz. Yeni ko~ullar, ozellikle II. DUnya Sava~1 sonrasmda topiumlararasl
i1i~kilerin seyri, gti<;: ili~kileri ya da hegemonik stire<;:IeI'in yaI'attIgl siyasi ve
36

Giddens, SO.l')'oloji: Ele$tirel Bir Giri§, s. I 9.
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iktisadi talepler farkh dil ve yontemlere, konulara sahip disiplinlerin bir arada
9ah~maSml dogurmu~tur. Bolge ara~tlrmalannda oldugu gibi sahada siyaset,
iktisat, sosyoloji, antropoloji, ~arkiyat9lhk birlikte 9ah~maya ba~laml~tlr.
Ozellikle sosyoloji, antrapoloji ve ~arkiyat9lhk arasmdaki sllllrlar, ah~veri~ler
ve bizzat disiplin olarak kendi muhtevalan bliylik donli~lim ge9irmi~lerdir. Bu
donli~limde ozellikle "oteki" ile olan ili~kiler belirleyici olmu~tur.
antropoloji, yerli topluluklann yok olu~ dlizeyinde ya~adlklan
donli~Umlere bagh olarak kendi konusunu yitirme olgusu ile yliz yUze kalml~tJr.
II. DUnya Sava~l sonraSI ko~ullar, antropolojiye birikim ve deneyimlerinden
yararlanma anlammda yeni gorev ve istihdam alanlan a9ml~tlr. Sarkiyat91hgm
"eski oteki"ye ili~kin Urettigi bilgilerin 9agda~ hegemonik siyasetin ihtiya9lanna
cevap vermekte yetersiz kah~lmn neden oldugu eksiklik, antropoloji tarafmdan
a~Jlml~tlr. Sarkiyat9llIk II. Dlinya Sava~l'ndan beri misyon, uzmanlIk alam ve
kendisini Uretme mekanizmalan itibariyle yogun bir kriz ya~amaktadlr.38
Sarkiyat9lhk geleneksel misyonunu, otoritesini sUrdUrmekte kar~Jla~tIgl
krizlerle birlikte bUtUnliyle i~levsiz hale gelmi~ degildir. 39 Sosyoloji, iki dUzeyde
geleneksel slmrlannm ve tutumunun dl~ma 91kmak durumunda kalml~tlr. ilki,
Batl-dl~l toplumlarda ylirUtUlen toplumsal donU~Um projelerinde geleneksel ilgi
alanmm dl~mda yeni ve merkezi bir ral listlenmi~tir. Sosyoloji, bu toplumlann
9agda~ bilgisini olu~turma 9abalanna katIlmanm yanmda, siyaset ve iktisadm bu
bolgelerde yUrUttUgU 9ah~malarda, "yapl, fonksiyon, girdi-9Iktl, feedback ve
sistem gibi" kavramsal 90zlimleme ara91anm temin ederek kuramsal temel de
saglaml$tIr. ikinci dUzey ise, bizzat modern toplumun blinyesindeki sorunlann
90zlimlenmesinde "oteki" He ilgili disiplinlerin yontem ve bakl~ a9lsmdan
yararlanmak durumunda kalml$ttr.
Once
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Bu konuda bkz. A.L. Tibawi, E. AbcIulmelik, H. Algar, Krizdeki Oryantalizm; Ele§tiriler, istanbul:
Yoneli~ Yaymlan, 1998; Yiicel Bulut, Oryalltalizmill Ele§tirel Klsa Tarihi, Yoneli~ Yaymlan, istanbul,
2002
1950'lercIe Bau-ch~l cografyalarcIa, Asya ve OrtacIogu'cIa modernle~me projeleri hayata ge~irilirken,
oncIe gelen kutup isimleri cIe bOlge halklannm yeni politikalar dogrultusuncIa tarihlerinin,
mocIernle~me sUre~lerinin metinle~tirilmesinde gorev iistlenmi~lercIir. BuracIa, ~arkiyat~l gelenekteki
bilinen ve merkezi konuliluyla ve ~ok fazla auf almaSl itibariyle B. Lewis'in ~ah~malan ornek verilebilir.
Aynca ~ok daha ~agda~ bir ornek ise, II Eyliil hacIisesinclen birkac;: ay sonra oucIe gelen bir ~arkiyatc;:mlil
Arap iilkelerini cIola~arak c;:ok farkh toplumsal kesimlerle gorU~meler yoluyla gef(;ekle~tircIigi c;:ah~machr.
Bkz. Gilles Kepel, Bir Sark Sava§1 Giillcesi (<;:ev. H. Bayn), istanbul: Dogan Kitap, 2002
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Ozetle ifade edecek olursak, bu li~ disiplin li~ ayn toplum tipine odaklamru~lar,
ayn a~lklama dili ve yontemleri geli~tirmi~lerdir. Ancak ozellikle II. Dlinya
Sava~l sonrasmda gli~ ili~kilerinin yeniden yapllandmlmasl ve oteki ile olan
ili~kilerinin yeniden dlizenlenmesi; yerli topluluklann somlirgeci deneyim
i~inde bliyiik bir donli~iime ugramalan ve oteki olarak tammlanan topluluklann
bizzat modern toplumun biinyesinde ya~amaya ba~lamalan olgulan, bu bilimleri
slmrlar, sahalar, a~lklama bi~imleri ve yontemleri itibariyle donli~tlirmli~tlir. Bu
donli~iimde de oteki ile olan ili~kiler merkezi bir rol oynarm~tlr. Toplumlar araSl
ili~kilerin bugiinkii adaletsiz niteligi, modernitenin toplumsal ve entelektiiel
krizi yeni ~atallanmalan, alternatif araYl~lan glindeme getirmektedir.
Gostergeler, otekinin sosyal bilimlerde bir me~guliyet alam olarak olu~turdugu
bu merkezi konumun giderek daha da gii~lenecegini i~areti vermektedir.

