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OSMANLI iMGELEMiNDE AVRUPA
Ar~.Gor.

Birgiil Ko~ak

istanbul Oniv. Edebiyat Fak. Sosyoloji Bol.

ibrahim $irin, Osmanlz jmgeleminde A vrupa
Lotus YaYlllevi, Ankara, 2006, 391 s.
ibrahim Sirin'in <;ah~masmm i<;erdigi anlamlyla, kabaca bir kimse, bir kurum ya
da bir toplum hakkmda sahip olunan izlenim, geneJ dli~lince ya da genel kam
anlamma gel en imge, imgebilim adl verilen ara~tlrma alanmm konusunu te~kil
eder. Ba~langlcl, 1890Jar gibi bir doneme tarihlendirilebilecek imge ara~tlrmasl,
ilkin kar~Ila~tlrmah edebiyat kuraml i<;erisinde yer alarak, edebi metinlerdeki
imgelerin incelenmesi ile ba~laml~tIr. imge konusunun onemli oldugu bir diger
alan ise, sosyal kimlik kuraml ve sosyal kar~I1a~tIrma kuramlan <;er<;evesinde bir
sosyal grubun bir ba~ka sosyal grup hakkmdaki degerlendirmelerini, stereotip
ve onyargIlann olu~umunu inceleyen sosyal psikoloji olmu~tur.l Glintimlizde
ise imgebilim ara~tlrmalan, kar~!Ia~tIrmah edebiyatm ve sosyal psikolojinin
slmrlanm a~arak, sosyoloji, tarih, siyaset biJimi gibi diger sosyal bilimlerin
<;ah~ma konusu haline gelmi~tir. Ulkemizde, ozellikle son Yillarda kimlik
konusunun ve "otekilik" kavramsalla~tIrmasmm temel ahndlgl disiplinlerarasl
<;ah~malarda, imgebilim kavraml slk<;a kullamlmasa da, gerek Tlirklerin tarihte
ili~ki i<;ine girdigi -bilhassa BatIll- toplumlara, gerekse ba~ka toplumlarm
bireylerinin Tiirklere ili~kin aIgllamalanmn metinler tizerinden incelemesi
yapIJmaktadu. 2
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ibrahim Sirin'in OsmanZl jmgeleminde Avrupa isimli kitabl, esasen 2004
yllmda, Ankara Universitesi Tarih Bollimli Yakm\ag Anabilim Dah'nda
"Osmanh Seyahatnamelerinde Avrupa" ba~lrglyla yazllml~ bir doktora tezi
olarak, Avrupa'nm ne oldugu veya olmadlgml degil, Osmanh dti~lincesinde
Avrupa'mn nasll "algllandlgl"m konu almasl itibariyle bir imge \alr~masl
olarak nitelendirilebilir. imge kavralTIl lizerine yapdan \ogu ara~tlrmada oldugu
gibi, Sirin de \ah~masmm kavramsal \er\evesini ben/oteki, kimliklimge
diyalektigi temeiinde oiu~turmu~tur. Thierry Hentch'in Hayali Dogu ba~hkh
kitabmdaki, bu kitap bizden soz ediyor climiesi, bteki'ye dair yaprlan herhangi
bir incelemenin ashnda "oteki hakkmda bildiklerimizin prizmasmdan gorlildligli
bi\imiyle, kendimizi nasrl tamdlglmlZl,,3 ortaya \lkarmaya yonelik olmasl
a\lsmdan onem kazanmaktadlr. Sirin'in
baglammda, Sirin'in \alr~masl
\ah~masl, kendisinin de giri~ klsmmda belirttigi gibi, seyahatnameler tizerinden
Osmanh imgeleminde, Osmanh'nm bteki'si olarak Avrupa'mn nasrl ve ne
~ekilde ele ahndlgml incelerken, aslmda Avrupa imgesinin Osmanh'mn kendi
kimligini olu~turmasmda, kendi evrenini ve kendi iktidanm kurmasmda onemli
bir i~leve sahip oldugunu gostermeye \ah~lr.
Ba~ta Edward W. Said, Franz Fanon ve Homi Bhabba gibi kuramcilann,
Bah'nm hegemonik bir gti\ olarak Dogu'ya yerle~erek, bir yandan onu yonetip,
bir yandan da oradaki toplumlar hakkmda yarglda bulunarak Dogu lizerinde
egemenlik kurmasma iii~kin dikkate deger saptamalar i\eren \ah~malanndan bu
yana, Dogu-Batl paradigmasml ele alan \ogu ara~tlrma a\llan bu yoldan
gitmi~tir. Bu dogrultuda yaprlml~ \ah~malar, Batl'nm kendi kimligini olu~turma
stirecinde, Jacques Lacan'm "Ben'in esas i~levinin bir imge He ozde~le~mek
oldugunu,,4 a\lklayan, oznenin kendisini aynadaki yanslmasmda gordligli
"farkhhga" gore tammladlgml ve ona dti~manca bir tavlr sergiledigini gosteren
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"ayna kuraJru"ndan5 yararlanarak, Dogu'nun aynadaki oteki i~levi gordliglinli
kamtlamaya c;ah~rnl~tIr. Said'in $arkiyatflilk eserinin ardmdan c;e~itli bilim
dalJannda birbirini izleyen bu "oteki lizerinden kendi kimligini kurgulama"
nosyonunu temel alan c;ah~maIar, Batl'nm "hayaIi Dogu"yu nasI I lirettigi ve bu
arada kendi iktidanm nastl kurdugu ile me~guI oImu~ fakat diger yandan,
Sirin'in de ifade ettigi gibi, Dogu'da ya~ayanlarm Batl'YI nastl alglladlklan
lizerinde pek fazla durulmaml~t1r. ibrahim Sirin sefaretname ve seyahatname
metinleri lizerinden, literatlirdeki bu eksigi gidermeye c;ah~maktadlf. Bunu
yaparken, Sirin birkac; noktaya dikkat c;eker. Birincisi, Said'in Batl'nm otekisi
oIarak i~aretIedigi Dogu'nun sorunlu oldugu ~eklinde -daha once T. Hentch
tarafllldan yaptlml~ olan- dogru tespiti tekrarlar (s.16). Osmanh'mn tarihte BatI
iIe girdigi ili~ki ve Osmanh'nm dlinya-tarihsel baglamda sahip oldugu konum
dli~Unlildliglinde, Avrupa'mn kendisinin kar~ltl oIarak gordUgli Araplar degil,
TlirkIerdir. ikincisi ise oryantalizm kar~lsmda onun simetrisi olan bir
oksidentalizmin (garbiyatC;lhgm) olmadlgllll soyler, zira Batl'mn Dogu
lizerinden kurdugu tarihsel ve kliltlirel hegemonyamn Dogu'da, Battya ili~kin
olarak, tam kar~lhgl yoktur: "oryantaIizmin simetrisi olmayan tam da asimetrisi
olmayan nevi ~ahsma mlinhaslr Batlya kar~l bir oksidentaIizm" soz konusudur
(S.30).6

Sirin c;ah~masma bir "kavram arkeoIojisi" yaparak ba~lar. Buna gore,
Osmanh'mn sozclik dagarclglllda Avrupa'nlll hangi kelimelere tekablil ettigini
ara~tmrken bir yandan da zaman ic;inde kelimelerin degi~iInini takip ederek
A vrupa imgesinin Osmanh dti~lincesindeki donU~timlinti ele ahr. Ttirklerin
Avrupa iIe ilk kar~tla~rna bic;imi olan Ha9h Seferleri'nin Ttirk insanlllda
Avrupa'ya ili~kin oIarak -gtinlimlizde hala stiregelen- bir Hac;h imgesi
yarattlgllll beIirtir. <;ah~rnada, 1480'de Cern Sultan'm istegiyle kale me allllan
Revda Ganioglu Ozden, '''Kendi'ni Aynadaki Yansunada Kurgulayan UJuslar", Toplumbilim, 14,2001, s.
126.
Sirin'in ifadesine paralel olarak, Alim Arh "oryantalizm"in iktidar hakkmda bir saylem olmasl ve bilgi
sistematigi kurmasmdan hareketle bir "kak-paradigma" olu~turdugunu, oksidentalizmin ise digeri gibi
tarihsel bir bilgi Uretemedigini, "bilinc,: bOllinmesi"nin, "kliltlirel ~izofreni"nin lirlinli oldugunu sayler,
Oryolltalizm-OksidentoliZIll ve $erifMardin, istanbul: Klire Yaymlan, 2004, s. 65. Garbiyat~lhgm ~u an
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clegerlendirme ic,:in bkz. Meltem Ahlska, Radyollun Silzirli Kaplsl, Garbiyatrlltk ve Politik Oznellik,
istanbul: Metis Yaymlan, 2005, s. 72.
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Saltukname ve

Dani~'mentname

isimli eserler Ttirklerin Avrupahlar ile ilk
yazdi kaynaklan olarak kar~lmlza '!{Ikar. Bu eserlerde,
Frenkler kar~lsmdaki gazilerin yigitligi ve cesurlugu, Frenklerin ise ne kadar
korkak ve plsmk kafirler olduklan anlatlhr (s.50). Gazavatnameler ise
sava~larda gosterilen kahramanhklara ili~kin yazIlI eserlerdir. Bu eserler,
gazilerin hayatlanndan kesitler aktanrken, diger yandan da sava~anlara ~evk
a~Ilar. Gazavatnameler, u'!{larda sava~an askerleri hedefler ve bu ytizden askere
moral vermek istenir; bunun dayanagl olarak ise din kullal1lhr ve sava~
kutsalla~tmhr (s.81). Gerek Saltukname ve Dal1l~'mentnal1le' de gerekse
gazavatnamelerde Osmanh'mn dtinyanm geri kalam kar~lsmda kendisini nasil
konumlandIrdlgl ve iistiinltik duygusunun tamhgl ile kar~I1a~tllr. Bu iistiinliik
alglSl ve kendisinin inandlgl (Miisliiman oldugu) i'!{in iistUn oldugu fikri,
metinler araclhglyla peki~tirilir ve yaygmla~tmhr. Mtisliiman' m Oteki' nden
olan farkhhgl, kurallarla dtizenlenmi~ olup giyim ku~amdal1 evlerin rengine
kadar gtindelik ya~amda yanslmasml bulur. Yazann kitapta "kadim donem"
diye tasnif ettigi Osmanh'nm klasik '!{agmda, "bir Ttirk'tin dtil1yaya bedel
oldugu" ~eklil1de kendil1e yonelik bir tal1lmlama soz konusudur. Kanuni
DOl1emi, Osmanh'ml1 cihanm hiikimi oldugu inanclyla i~aretlenir. BUl1a paJ'alel
olarak, Kal1uni sayesil1de Avrupa'da yenilmez biiytik Ttirk imgesi ortaya
kar~tla~malannm

'!{lkml~tlr.

Yazar, Avrupa'daki hlZh geli~melere kar~lhk Osmanh'nm '!{oztilme dOl1eminde
yeniliklere a'!{lk olmak yeril1e, Kal1uni donemine atfen bir "altm '!{ag"a donme
arzusu i'!{inde olduguna i~aret eder. Buna gore, mutlak degi~meyen ideal bir
dtizenin slmrlan i,!{erisinde bir ~eylerin degi~tirilebilecegine il1amhr (s.109).
Ancak bun un toptancl bir degerlendirmeye yol a,!{mamasl gerekir. Zira Osmanh
statU gruplan, ilmiye, seyfiye (askerler) ve kalemiye arasmdaki '!{atJ~ma ve
biril1in digeri iizeril1de egemen olma, iktidan ele ge'!{irme mticadelesi sonucunda
yel1i durumlara kar~l farkh tepkiler verilir (s.llO). Ornegin ulema ve yeni'!{eriler
yenilige direnirlerken, kalemiye slmfl degi~imlere a'!{lktlr. Klasik dOl1emde
ilmiye ve seyfiye smlfl aglrhkll olarak iktidarda olmasma kar~lI1, almmaya
ba~lanan yenilgiler sonrasmda kalemiye slmfl, gaza ideolojisi tizerine kurulu
olan devlet ideolojisini ban~ ve diplomatik ili~kileri esas alan yeni bir siyasi
yaplya donti~tUrme '!{abasl i,!{il1e girer. (:oztimtin altm '!{aga dOl1ti~te degil,
dl~anda, Avrupa'da olduguna inal1lr. ~irin'in Avrupa'ya ili~kin gozlemlerde bu
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i<;; di.11amikleri hesaba katmasl ger<;;ekten onemlidir. (:UnkU Avrupa'ya giden
sefirl er kalemiye smlfl mensubudur. Kalemiye slmfmm iktidar mUcadelesi ve
siya& i arzulan Avrupa ile olan ili~kileri etkiledigi gibi, onlann A vrupa
izlenimlerine de yon verir. Bu baglamda Avrupa ornek ahnmasl gereken bir
model olarak gorUlUr.
~irin

imgenin degi~imi konusunda, bpkl Avrupa-merkezcilikle ele~tirdigi
Bernllrd Lewis gibi tarihsel bir donemlendirme yapar ve bu donernlendirmede
Karlof~a'ya ozel bir onem atfeder. Ger<;;ekten de 1699 Karlof<;;a Antla~masl bir
devri n bitip bir devrin ba~ladlgl tarihtir. ilk kez Osmanh a<;;lk<;;a sava~ta yenilmi~
bir devlet olarak ban~ imzalaml~ ve "kafirlere" toprak kapt1rml~t1r. Ancak
Lewi s bu donemlendirmeyi daha detayh yapar. Ona gore Osmanh kudretinin
<;;okLL~tindeki evreler 1606'da Avusturya ile imzalanan Zitvatorok Antla~masl ile
ba~lar. Sultan ilk defa Habsburg Monarkl'na imparator slfatml tammaYI ve ona
kendisiyle e~it olarak muamele etmeyi kabul etmi~tir. Yani bir "e~itlik tavizi"
verilmi~tir. II. Viyana Ku~atmasl ba~anslzhgl ile ya~anan bUyUk kmlmanm
ardmdan geJen KarJof<;;a sonrasmda 1774 KU<;;Uk Kaynarca antla~masl ise yeni
bir gurur kmh~1 getirmi~tir.7 ~irin'in, <;;ah~masmda, Karlof<;;a Antla~masl
dl~mdaki bu evrelerin Uzerinde durmadlgl gorUlmektedir.
Kitapta A vrupa imgesmm takip edildigi metinler sefaretnameler ve
seyahatnameler olarak iki gruba aynhr. 19. yUzyJla gelinceye dek yabancl
Ulkelerde daimi el<;;ilik bulundurulmaml~tlr. (:UnkU Dar-Ul islam, Dar-ul Harp
aynmma gore islam hukukunda Hlristiyan devletler MUsIUman devletlerle e~it
saYllmaz (s.130). Ancak yazar ba~ta ErcUment Kuran ve Bernard Lewis'i
referans gostererek, MUsIUmanlann daimi el<;;i bulundurmamasmm salt islami
temelli bir ideolojiden kaynaklandlgl gorU~UnU reddeder. Zira ~irin'e gore,
"Osmanhlann ideolojilerini islamiyet'e indirgemek Osmanh Uzerine yapllan
<;;ah~malan bUyUk oranda klSltlamaktadlr. Osmanh'nm ger<;;ekte dayandlgl,
Sasani, Bizans, Akdeniz damanm yok sayarak dinsel aglrhk abartdmaktadlr"
(s.130) ve Althusserci bir tammla devletin ideolojik aygltlannm arasmda dinin
yam slra aile ve hukuk gibi aygltlann da yer aldlglm belirtir (s. 131). Osmanh
devleti kendisini klasik doneminde cihan hakimi olarak gorUrken ba~ka
memleketlerde el<;;i bulundurmaYl gereksiz gorUr; bun a kar~m Avrupahlann
Bernard Lewis, Modern Tiirkiye'nin Dogu!ju, Ankara: Tiirk Tarih Kurumu Yaymlan, 1993, s. 36.
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erken donemlerden beri Osmanh devletine el<;i gondermeleri Osmanlt'nm
listlinllik duygusunu peki~tirmi~tir. Sirin'e gore el<;i gonderilmemesinin bir
diger nedeni ise, Osmanh iktidar gruplan i<;in istanbul' dan uzakla~manm
iktidardan uzakla~makla e~ anlamh olmu~ olmasldlr. Bu ylizden el<;ilik gibi dl~
gorevler daha alt kademedeki memurlara blrakIlml~tlr (s.137).
<::ah~mada, sefirlerin sefaretnamelerinde gizli bilgi sayJldlgl l<;m gittikleri
ii1kelerin siyasal etkinliklerinden soz edilmedigi, bunun yerine protokollerden
bahsedildigi, bu baglamda ba~ta Yirmi Sekiz <::elebi Mehmet'in Paris
sefaretnamesinin Lale Devri'nde, Ebubekir Ratlp Efendi'nin Viyana
sefaretnamesinin III. Selim Donemi'nde, Sadlk Rlfat Pa~a'nm Viyana
gozlemlerinin ise Tanzimat Donemi'nde yapJlan yenilikler lizerinde bliylik
etkisi olmasl baklmmdan slradan bir sefaretnamenin slmrlanm a~tlklan ifade
edilmektedir (s. 148).

Sefaretnameler i<;erisinde
Yirmi
Sekiz
<::elebi
Mehmet'in
Paris
Sefaretnamesi'nin ayncaltkh bir yere sahip oldugunu belirtmek gerekir. <::elebi
Mehmet, alt kademeden degil, list kademeden bir memurdur. Demek oluyor ki,
artIk Osmanh gururunu yansltan alt kademeden eI<;ilerin gonderilmesi donemi
bitmWir (s. 155). Ote taraftan ban~ ve diplomasi donemiyle birlikte dl~
ili~kilerin oneminin artmasl neticesinde reislilklittap sll1lfmm sistem i<;inde
aglrhgl artml~, bu durum sefirlerin siyasal ve sosyal kokenini degi~tirmi~tir (s.
157).
Sirin'in dikkat <;ektigi diger bir onemli husus ise sefaretnamelerde tasvir edilen
yerlerin ev sahibi lilkenin yoneticilerince belirlenmi~ olmasldlr. Zira protokol
geregi sefirler gezdirilirler, dolaYlslyla sefaretnamelerin pek <;ogunda halka ve
glindelik ya~ama ili~kin bir gozlem yer alma YIP, ev sahibi lilkenin
yoneticilerinin kendi listlin yanlanm gostermek istedikleri i<;in gezdirdikleri
yerlere (rasathane, koprli, viyadlik, kanallar gibi bilim ve teknigin somutla~ttgl
mekanlara) dair gozlemler vardtr (s. 162).
Sirin seyahatname yazarlanl1l ise "pragmatist bir modernizatOr" olarak tal1lmlar.
Ona gore seyyah, her gittigi yere kendi Ulkesiyle mukayese ederek bakar. Gittigi
yerin UstlinlUklerini ya da farkhhklanl1l gosterir. Bu ~ekliyle Oteki Uzerinden
kendi toplumuna donUk bir durum tespitine <;ah~lr. Yazar, seyyahlann bir<;ok
a<;ldan Avrupa'nm Osmanh Devletinden Ustlin olduguna kanaat getirdiklerini ve
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temel problematiklerinin de bu tisttinltigtin kaynagmm nedenini bulmak
oldugunu belirtir (s.271). Avrupa'ya ili~kin gozlemleri ise medeniyet, dini
hayat, teknik ve bilim, egitim ve ogretim kururnlan, saghk ve saghk kurumlan,
iktisadi hayat, yonetim ve glindelik ya~am ba~hklan altmda tematik olarak
gruplandmr.
Netice olarak, bir imge ~ah~masml sosyoloji a~lsmdan degerli kllan, imgenin
betimlenmesinden ziyade, bu imgenin toplumsal olarak arka plamm
verebilmesi, onu a~lklayabilmesidir. ~irin'in ~ah~masl, Avrupa imgesinde
belirleyici ogeler olarak gerek sefirlerin ve seyyahlann toplurnsal konumlan
hakkmda bilgi vermesi, gerekse i~ dengelere, smlflar araSI ili~kilere ve iktidar
mticadelelerine yer vererek, imgeden ~ok imleyeni onemsemesi a~lsmdan
dikkate degerdir ve a~lklaYlcldlr.
Soz konusu ~ah~ma tarih alanmda yapllrnl~ olsa da, Ttirkiye'nin Batrlrla~ma
sUrecine ili~kin yaprlacak herhangi bir ara~trrrnanm sosyolojik dti~tincenin
imkanlanndan yararlanmaml~ oldugu dti~Untilemez. DolaYlslyla ~irin'in kitabl,
TUrk dti~tince tarihinin temel eserleriyle diyaloga girmesi ve geni~ bir literattir
~ah~masl ornegi sunmaSI a~lsmdan da yararhdlr.
Diger yandan ~ah~maya metodolojik a~ldan baklldlgmda, Rus edebiyat
kuramcisl Mihail Bakhtin'in metinleraraslhk kurammm temel almdlgl
gortilmektedir. Post-yaplsalcl kuramcllar ktilttirel incelemelere kar~lhkh
metinsel baglmhhk kavramlm getirmi~lerdir: bu kavram bir metnin anlamlyla
kendi ba~ma var olmadlgl, aksine diger ~ifreler ve metinler agl i~inde yer
aldlgml anlatrr. Metinler, varhklanm, kendilerini ortaya ~lkaranlardan ~ok diger
metinlere bor~ludurlar. Ancak yaplsalcl gostergebilimciler, sosyal baglarndan
soyutlandlklan, metnin dl~mda ger~eklik kabul etmedikleri gerek~esiyle
ele~tirilmi~lerdir. Onlara gore, btittin anlamlar metinseldir ve metinleraraSldlr.
Bildigimiz her ~ey i~aretlerden ge~erek in~a edilir, soylemin kurallanyla
yonetilir ve diger metinlere benzerlik, am~trrma ve tekrar yoluyla baghdlr. 8
~irin, "gok kubbe altmda yeni bir ~ey yok, her ~ey daha once soylenmi~tir"
argtimanml i~erdigini soyledigi bu kuramm Ttirk dti~tince dtinyasmdaki
stirekliligi ve yonelimleri anlamada yararh olacagml ifade ederken hakll
irfan Erdogan ve Korkmaz Alemdar, Oteki Kuram, Ankara: Erk Yaymlan, 2002, s. 356,529.
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metinleri birbirleriyle ili~kili olarak okumak, siireklilikleri ve
yakalamaYI saglayacakttr. Ancak, bOyIesi tarihsel ve sosyolojik
~oztimlemelerin yer aldlgl bir ~alt~mada salt soylem odaklt bir ~oztimleme
yonteminin yetersiz kaldlgl, daha dogrusu, yazann yaptlgl kimi sosyolojik
~oztimlemelerin bu kuramlll slllirlanm a~tIgI, 0 halde ~ah~mamn ba~ka
kuramlarla da temellendirilmi~ olmasl gerektigi belirtilmelidir.
olabilir:

degi~imleri

i~aret edilmesi gereken diger bir husus ise, metnin kimi yerlerinde baglamdan

ttimtiyle kopuk ciimlelerin ve tekrarlann yer almasl (bkz s.278 ilk paragraf ve
~ah~manm sonu~ ktsml), yazlm hatalannlll ve bozuk ciimle yapllanmn ~oklugu
ve "metafeti~izme miiptela" gibi anlamslz ifadelerin kullamrru okuma ve
anlamlandlrma stirecini gti~le~tirmektedir. Ancak ibrahim Sirin'in Osmanh
jmgeleminde Avrupa isimli ~ah~masl, tekrar etmek gerekirse, kuru betimlemeye
dayah seyahatname incelemelerinin iisttine ~Ikml~ olmasl ve seyahatname
literattiriinti tarihsel sosyolojinin hizmetine sunmaSl a~lsmdan dikkat ~ekici bir
inceleme olarak degerlendirilebilir.

