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~ark âlemini en iyi bilen bat~ l~~ ara~t~ r~c~lardan biri olan B. Lewis, uzun zamandan beri
sürdürdü~ü ara~t~ rmalar~ n~ n sonucunu güzel bir cilt halinde yay~ nlam~~~bulunuyor. Do~u
tarihi üzerinde çal~~anlar, kendi ülkeleri için yararl~~ bilgiler getiren kitaplar ve makaleler
kaleme alm~~lard~ r. Yazar, bu kitab~ nda do~u aleminin bat~~ âlemini nas~l tan~d~~~~üzerinde
duruyor. ~ark ara~t~rmalan için "isti~rak" ve alanda çal~~anlara "müste~rik" gibi sözcükler
uydurulmu~~ise de bat~y~~ fi~renme çabalar~na herhangi bir öneri bulunmamaktad~ r.
Konumuz isti~rak [ = orientalizm] olmad~~~~için, geriye bakacak de~iliz. Zira bu konuda çok
güzel ara~t~rmalar yap~ lm~~~ve kaynakçalar derlenmi~tir. Fakat do~ulu yazarlar~ n bat~~
hakk~ ndaki dü~üncelerini ele alan ara~t~ rmalar~n say~s~~epey azd~r. Bu arada, üstünlü~ün gene
bat~~aleminden yeti~en ki~iler elinde oldu~una i~aret etmeliyiz. Ortaçag'daki arap co~rafyac~lalin eserlerinden ba~l~ yarak, Haçl~~ Seferleri s~ ras~ nda islam tarihçilerin verdikleri bilgiler, Idris!,
Re~idüddin, Uman gibi bat~~ hakk~ nda bilgi veren do~ulular~ n eserlerinin ça~da~~bilimsel
yöntemlerle ortaya koyma çabalar~, genellikle bat~da gerçekle~tirilmi~tir. Bunun nedenlerini
s~ ralarken, gereksinme ve bas~ m~ n önceli~inin bat~~âleminde oldu~unu söylemekle yetiniyoruz.
Bunun yan~ nda, ayr~~ dü~ün yap~ lar~ n~ n da etkili oldu~unu i~aret etmeliyiz. B. Lewis, her iki
dü~ün dünyas~ n~ n belli ba~l~~ dillerini çok iyi bildi~i ve ilk çal~~ma dönemlerinden ba~l~ yarak
çe~itli toplant~larda ve eserleripde tart~~ma ortam~~ açt~~~~için bu konuya yetkiyle e~ilecek birkaç
ki~iden birisidir.
Elimizdeki kitap uzun y~ llar~ n getirdi~i bir çal~~ma ürünüdür. Bu güzel kitap (renkli
olmas~ n~~ bekledi~imiz) siyah-beyaz resimlerle de süslenmi~tir. Birbirinden ilginç konular~~
içeren XII bölüme ayr~lan kitap, bir sonuç ile tamamlanmaktad~ r. Konunun tarihsel evrelerini
incelemek kaç~n~lmaz oldu~u için B. Lewis ilk bölümde bunu ele alm~~t~ r. Konu bir kronoloji
olarak de~il, belirli bir güç ve refah düzeyine ula~an islam tarihi aç~s~ ndan ele al~ nm~~ t~ r. Bu
geli~mesini tamamlayan islam dü~ün adamlar~~ IX. yy. dan itibaren eserlerinde bat~ya da yer
verdiler. Bunun ayr~ nt~s~~ üzerinde durmay~ p, Sicilya adas~nda belirli bir uygarl~ k meydana
getiren ve Iberia yar~ madas~ nda da, ~imdi takdir ve hayranl~ kla incelenen bir sosyal yap~~
meydana getiren islam etkisi, bilimsel yöntemlerle incelenmektedir. Fakat bu çaban~ n
do~ubilimciler (orientalist) tarafindan yürütüldü~ünü de belirtmeliyiz. Eserler aras~ nda küçük
ibarelerle bilgileri incelemek ve ortaya koymak için y~ llar gerekti~i için, her ara~t~ r~c~~ merak
etti~i hususlara e~ilmi~tir. B. Lewis, kendi çabas~ n~~ di~er meslekda~lar~ nki ile birle~tirmi~tir.
Islam kaynaklar~ndaki ve belgelerindeki kay~ tlar~~ yeterince incelemek ve bunlar~n men~eine
inmek, az say~da insan~n ba~aracak~~bir çabad~r. Nitekim VIII, bölüm yönetim ve yarg~ya aynlmi~tir.
Bamba~ka men~e ve devlet düzeninden gelme ki~ilerin birbirlerine hitap tarz~~ epey de~i~ik
~ekiller gösterir. Bunun evrimini inceleyen B. Lewis, güzel örnekler vermektedir. Yapaca~~m~z
küçük katk~, Osmanl~~ kaynaklar~nda Venedik için olan tabirdir. Önceleri Duka, Doj ve Bekler
diye geçen terim, 1669 tarihinden (Girit Harbine son veren anla~ma) sonra Venedik Doju ve
Cumhuru diye de~i~tirilmi~~ve gelen elçileri için de (sürekli kalan balyos = bailo'dan ay~ rmak
için) büyük elçi tabiri kullan~ lm~~ t~r. Bu bölümü IV bölüm tamamlamaktad~ r. Iki âlemin
birbiri ile olan ili~kilerinde diplomatlar~ n büyük yeri bulunmaktad~ r. Gerçi bunu tam bir
meslek haline getirmek için yüzy~llar geçmi~tir. Bununla beraber belgelerin çevirisi için
yeti~tirilen ki~ilerin bazan özgün ara~t~ rmalar yapt~ klar~~ bilinmektedir. Çeviri üzerinde
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çal~~ anlara da bat~~ dünyas~nda arapçadan gelme "dragomanno" sözcü~ünün kullan~lmas~~
herhalde çok ~ey ifade eder. Lewis'nin dizinek özel bir yer ay~rmas~~ ve bir de islam ressam~~
taraf~ndan yap~lma bat~l~~ dragoman levhas~~ koymas~, konuya gereken önemi gösterdi~ine
delildir. En uzun bölümlerden birisi olan V. incide ise, do~rudan bat~~ üzerinde çal~~an ve eser
kaleme alan ki~iler üzerinde duran yazar Kâtib Çelebi ve Evliya Çelebi üzerinde de durmu~tur.
XVII. yy. türk dünyas~n~n bu seçkin 'ki~ileri verdikleri bilgiler aras~nda bat~~ hakk~ndaki
dü~üncelerini de yaz~l~~ hale getirmi~lerdi. Ilki kitapl~klara kapanarak veriler arama, ikincisi
bizzat içinde ya~ayarak kendi sosyal ve dü~ün yap~lar~ndan farkl~~ ki~iler hakk~nda bilgiler
vermi~lerdir. Bilimsel çeviriler üzerinde durulan III, bölüm, ilk devirden ba~l~ yarak islam
dü~ünürlerin felsefe alan~nda yapt~klar~~ katk~lar üzerinde ve bat~l~lar~n bunlar~~ ö~renmek ve
yararlanmak için yapt~klar~~ çabalar üzerinde durulmaktad~r.
Görülüyor ki, say~n profesör gerçekten erudisyonunu bu kitab~nda ortaya koyarken,
sonraki ara~t~rmalara da yepyeni kaynaklar ve ara~ t~rma konular~~ kazand~rm~~ t~r. Bunun
detaylar~n~n ilerde etrafl~~ bir biçimde ele al~nmas~~ kaç~n~lmazd~r. Çünkü kitapl~ k ve
belgeliklerimizde henüz el bile dokunulmam~~~malzemenin a~~r da olsa tasnifi devam etmekte
ve yenileri ortaya ç~kar~l~rken, bildi~imizi zannetmekle beraber içeri~ini tam de~erlendiremedi~imiz bir y~~~n malzeme ara~t~r~c~s~n~~ beklemektedir. Kroniklerimizde hiç umulmad~k
paragraflarda bat~~ dünyas~~ hakk~nda ~a~~rt~c~~ bilgiler bulunmaktad~r. Bir k~sm~~ için uydurma
desek bile, devrin mantalitesini yans~ tmas~~ ve ayd~nlar~n o devirlerdeki ruhsal durumlar~n~~
belirtmesi bak~m~ndan önemlidir. Böyle güzel bir kitab~~ kazand~rd~~~~için say~n profesörü
kutlamak gerekir. Tek arzumuz kaynakçan~n tart~~mas~z bir ~ekilde olmas~n~, Michele Amani
ba~ta olmak üzere M. Nallino, F. Gabrieli, M. Asin Palacios gibi de~erli ki~ileri bu kitab~nda
zikretmesiydi. Do~ubilim ara~t~rmalar~nda oldu~u kadar, elimizdeki kitab~n konular~na e~ilen
tarihçi ve dilcileri de ilerki bir yay~n~nda ihmal etmemesini bekleriz.
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