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I
Her zaman ve her yerde kulland~~~= halde üzerinde pek
az durdu~umuz sözlerden biri de ~arkl~~ ve garbl~~ kelimeleridir.
~ark nereleridir ? ~arkl~~ kime derler? Bu sorulara do~ru cevap
verebilmek için bu sözlerle muhtelif devirlerde neler anla~~ld~~~ n~~
k~saca ara~t~ rmak faydal~~ olacakt~ r. Pe~in söyliyelim ki, biz bu kelimeleri hakiki manas~ ndan pek farkl~~ bir ~ekilde kullanmaktay~z;
~arkl~~ dedi~imiz zaman cenublular~, garpli dedi~imiz zaman da
~imallileri anlatmak isteriz. Bu ifade ~ekli tarih tetkiklerinde, hatta
husus' fikirlerimizde bizi yan~ltmakta, hiç olmazsa do~ru ve aç~ k
görü~lere engel olmaktad~r. ~ark ve garp sözlerini cihet manas~ ndan s~y~ rarak bir medeniyet dairesi halinde dü~ünürsek bu iddiam~z kendili~inden meydana ç~ km~~~olacakt~ r.
~ark ve garo kelimeleri esasta cihet manas~ n~~ ifade eden
nisbi mefhumlard~r. Bunlar~ n muayyen bir ülke veya k~t'a ad~~ olarak kullan~lmas~~ daha sonrad~ r. Zaten bu ~ekli ald~ktan sonra
esas manas~n~~ kaybeder, eski tabir ile ismihas olur. Bugün bir
çok memleket adlar~~ vard~ r ki asl~ nda cihet manas~na geldikleri
halde bize hiç bir zaman o fikri vermezler. Anadolu da bunlardandand~ r. Asya ve Avrupa kelimelerinin de ilk evvel Babil ~ehrin
her iki k~ sm~ n~~ ifade eden Asu (= ~ark ), Ereb ( --- garp)
sözlerinden geldi~i, sonralar~~ Ege denizinin iki taraf~ n~~ birbirinden
ay~ rmak için kullan~ld~~~, nihayet her iki k~t'an~n ad~~ oldu~u
malümdur.
Bugün kullanmakta oldu~umuz ~ark veya Garp mefhumlar~~
henüz cihet manas~ndan kurtulmu~~vaziyette de~ildir. Bir tak~m
yanl~~~görü~lere yol açmas~~ da bundan ileri gelmektedir. ~ark - garp
* Bu konferans Türk Tarih Kurumu'nun 20. XII. 1941 tarihli ilmi toplant~s~ nda verilmi~tir.
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tefriki ilkönce Akdeniz havzas~ nda yap~lm~~t~ r. Roma imparatorlu~u
zaman~ nda Roma ~ehri, meskûn dünyan~ n merkezi say~ lm~~, do~u
taraf~~ için oriens, bat~~ taraf~~ için occiden tabiri kullan~ lm~~t~ r. Bu
ayr~ l~~~Akdeniz'in bünyesine de uygun gelmi~tir. ~ talya ve Sicilya
üzerinden ikiye ayr~ lan Akdeniz'in ~ark ve garp havzalar~~ birbirinden ayr~~ vas~flara maliktir.
Bu tefrik ilk zamanlarda o kadar ehemmiyetli addedilmiyordu. Ancak sonraki hadiseler Yunanla~m~~~~ark ile Latinle~mi~~garp
aras~ nda farklar do~urdu. Romal~ lar zaman~ nda ~ark sözüyle bilerek veya bilmeyerek eski Fars ve ~ skender imparatorlu~unun
veya Partlar ülkesinin ifade edildi~ine dair elde bir delil yoktur.
Buna mukabil 331 den itibaren ~ imal Afrika ve Arabistan eyaletleriyle, Balkan ve Anadolu eyaletlerinin Vicarus orl,-ntis ad~~ alt~ nda dini bir daire te~kil etti~i malûmdur. Bu dini ayr~ l~~~~395den itibaren siyasi ayr~ l~ klar takibetti.
7 nci as~ r ortalar~ ndan itibaren ~ark~ n büyük bir k~sm~~ ~sldmlar~n eline geçti, böylece ~ark mefhumu geni~ ledi, yeni bir ~ekil
ald~. Haçl~~ seferleri zaman~ nda ~ark denince daha ziyade ~slam
memleketleri anla~~ l~ yordu. Türkler Anadolu ve Balkanlar üzerinde
hâkimiyet kurduktan sonra Osmanl~~ imparatorlu~u'da ~ark mefhumu içine girdi. H~ ristiyan garp, bütün ~ slam dünyas~ na ~ark ad~ n~~
verdi. ~~te tarihte kullan~lan ~ark sözü böyle ba~lad~. Fakat bu
devirierde ~ ark yüksek bir seviye arzediyordu; ~arktan daima
takdirlerle bahsedilirdi.
Hümanizma devrinden yani 17 nci as~ rdan itibaren Avrupal~ larea
bu görü~~tensik edildi. Eski Yunan ve Roma'n~ n, sonra yine onun
devam~~ say~lan H~ ristiyan Avrupa'n~ n d~~~ nda kalan dünyaya ~ark
ad~~ verildi. ~ark~~ ikiye ay~ rarak birine Yak~n~ark, di~erine Uzak~ark denmesi bu telakkIyi de~i~ tirmedi. O zaman kullan~ lan eski
~ark kavimleri tarihi, ~ark lisanlar~, ~ark san'att gibi tabh-ler
bugüne kadar devam edip geldi.
Bu arada Avrupa büyük bir de~i~ikli~e u~rad~, tek bir H~ ristiyan alemi yerine bir çok milletler vücut buldu. Avrupa'y~~ tek bir
ülke sayarak Avrupa edebiyat~, Avrupa sa:lar~~ demek daha o zamanlar garip geldi~i halde ~ark için do~ru görüldü. Avrupa d~~~~
geni~~bir memleketler halitas~ n~~ hiç bir esasa istinat etmeden tek
bir ad alt~ nda toplamakta ~ srar edildi. Yeni ilim esaslar~ na göre
~ark lisanlar~, ~ark dinleri, hatta ~ark kültürü diye mü~terek bir
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~ey kabul edilemezken eksen Avrupal~~ muharrirler daha ziyade
kendi hayallerinde yaratt~ klar~~ bir ~arktan bahs etmeden zevk
duydular. ~ark~n de~erinde de mühim bir de~i~iklik oldu; Haçl~lar
devrinde ~ark ileri bir ülke idi, fakat hümanizma devrinden sonra
~ark geri, biraz da yabanc~~ bir ülke olarak tan~ nma~a ba~lad~.
Bu arada Aurupal~lar için ~ark ayn~~ zamanda iki bak~mdan
siyasi mevzu oldu. Biri islam hakimiyeti alt~ ndaki h~ ristiyanlar~ n
kurtar~lmas~, daha do~rusu Osmanl~~ imparatorlu~unun miras~~ meselesi, ki buna sadece ~ark meselesi ad~~ verilmi~tir;, di~eri bu topraklar~n Avrupa ile Asya aras~ nda ehemmiyetli güzergah olmas~~
dolay~siyle ~ark yollarma 1u2kimiyel meselesi de Avrupal~ lar aras~nda s~k s~ k ~ark sözünün kullan~lmas~ na vesile oldu.
Avrupal~lar~ n ~arka ait bu görü~ leri bizim üzerimizde de tesir
yapmaktan hali kalm~ yordu. Uzun zaman bu manevi kapitülâsyonlardan kendimizi kurtaramad~ k. Hakiki ilim adamlar~ n~n eserlerini ve kendi fikri erginli~imizi buluncaya kadar bu hatal~~ görü~~ devam etti. Mesela siyasi tarihteki ~ark meselesi bizim için
bir garp meselesi oldu~u halde biz daima ona ~ark meselesi
dedik. Fakat son zamanlarda ~arka ait bu görü~ler birçok bak~mdan de~i~miye ba~lad~ . Eski Yunan medeniyetinin Eski ~ark medeniyetinden büsbütün ayr~~ bir varl~ k olmad~~~~belki bu medeniyet köklerinin M~s~ r ve Mezopotamya ve Anadolu'da bulundu~u
bu sebeple eski tarihte ~ark ile garp aras~ nda bir medeniyet yabanc~l~~~~yaratman~n do~ru olmad~~~~kabul edildi.
Dünya hakk~ ndaki bilgimiz ileriledikçe h~ ristiyan Avrupa ile
islam dünyas~~ aras~ndaki z~ ddiyetin, mesela Hint ve Çin dünyasiyle
olan z~ ddiyetten daha az oldu~u, dünya medeiliyetleri göz önünde tutulunca önasya ile Avrupa aras~ ndaki ba~l~l~~~ n, devaml~~
münasebetin ve kar~~l~kl~~ tesirlerin rolü meydana ç~ kt~. Buna mukabil Arap ve Fars kültürü ile bugünkü Orta ve Garbi Avrupa
kültürü aras~nda baz~~ farklar görülse de bunu Türk kültür ve
medeniyet hayat~ na te~mil etmenin do~ ru olmayaca~~~da anla~~ ld~.
~~~

Yukardaki izahlardan ~ ark sözünün bir medeniyet ülkesi
manas~ na geldi~i anla~~ld~ . Fakat yeryüzündeki esasl~~ medeniyet
farklar~~ ~ark - garp istikametinde de~il, ekvatordan kutuplara
do~ru yani ~imal - cenup istikametinde daha kuvvetle belirmektedir.
Belleten, C. VII, F. 35
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Çünkü medeni hayat üzerinde müessir olan büyük iklim ku~aklar~~ bu ~ekilde s~ ralan~ r.
Eski co~rafyac~ lar dünyay~~ k~ t'a dedi~imiz büyük kara parçalar~ na ay~ rmadan evvel yeryüzünü hatt~~ üstüvadan itibaren
iklim bölgelerine ay~ r~ rlard~ . Memleketleri bu ~ekilde ö~renmek
k~ ralar~~ tabii bir vahdet olarak tan ~ maktan daha faydal~~ oldu~unda ~ üphe yoktur. Hatta yine bu sebepten dolay~d~ r ki yeni
cografyac~lar dünyay~~ k~ t'alara göre de~il, esas~~ iklim olan tabii
bölgelere göre tan ~ tmay-~~ tercih etmektedirler.
~imdi ~ark veya Yak~ n ~ark ad~~ alt~ nda toplanm~~~memleketlerin nas~ l bir birlik te~ kil edebilece~ini ara~t~ rahm. Akdenizin
ceaubunda ve do~usunda bir çöller ve kurak istepler ku~a~~~
Büyük Sahradan ba~ layarak Arabistan ve Iran üzerinden Orta
Asya'ya kadar sokulur ; sonra Akdeniz memleketleri dedi~imiz
yazlar~~ kurak alçak sahil boylar~~ bulunur; üçüncü olarak ta yüksek
da~lardan müte~ ekkil nisbeten rat~ p yerler uzan~ r. Demek bir
Sahra memleketleri, bir Akdeniz memleketleri, bir de Balkanlar ve
Toroslar gibi da~~memleketleri bulunmaktad~ r ve biz bugün ~ark
deyince cenuptaki Sahra ve vaha memleketlerini anlar ~ z.
Buna göre sahralarda ya~ ayan Araplar ve Farslarla, daha ziyade
yüksek da~~memleketlerinde ya~ ayan Türkleri birbirinden ay~ rmam~z
icab eder. Zaten bütün Önasya tarihi oval~larla da~l~ lar aras~ ndaki
mücadelenin tarihi de~il midir? Bu ayr~ l~ k bu gün de~il, pek eski
zamanlardanberi müelliflerin dikkatini çekmi~tir. Strabon Asya'y~~
Toros ku~a~~ n~ n a~a~~s~ ndaki ve yukar~s~ ndaki memleketler diye
ikiye ay~ r~ r. Ayn~~ zamanda Toroslar~ n üstündeki memleketleri de
yüksekli~i dolay~siyle ~imalden sayar.
Bugünkü co~rafyac~ larda Yak~ n ~ark tabiriyle ~imali Afrika
ve Ön Asyan~ n kurak istepler ve çöller bölgesi ~arkl~~ da bu tabi!
muhite uyarak vahalarda ya~ ayan veya göcebe çoban hayat~~ süren insanlard~ r. Halbuki Türkler'in eskidenberi ya~ad~ klar~~ yerler
bu bölgenin ~imalinde uzanan da~l~ k memleketler ve rat~ p istepler
sahas~ d~ r. Buralar daha ziyade Avrupa topraklar~ na benzeyen
yerlerdir. Buralar~~ ~ark mefhumu d~~~ nda saymam~ z ve öyle mütalaa etmemiz icabeder.
Hulâsa ~arkl~~ ve garbl~~ mefhumlar~ n~~ do~uran âmil do~u ve
bat~~ fark~ ndan ziyade s~cak ku~a~a uzakl~ k ve yak~ nl~ k, daha
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do~rusu ~imal ve cenub fark~ d~ r. Bu sebeble biz Türkler kendimizi temas halinde bulundu~umuz, hattâ zaman zaman nüfuzu alt~ nda kald~~~= ~ark dünyas~n~n d~~~ nda ve ~imalinde görmekle
gerek tarih, gerek co~rafya bak~m~ndan daha do~ru bir görü~~
elde etmi~~oluruz.
Bu görü~e varmakla ve tarih tetkiklerinde bu esas~~ göz
önünde tutmakla kazanaca~~m~ z ~ eyler çoktur. Birkere milli an'anelerimizde bize has olanlar~~ daha kolay ay ~rabilece~iz. Cenubun
ar~ zt tesirlerini daha kolay bulabilece~iz. Tarih ve dünya görü~ ümüz, hatta milletler aras~~ mevkiimiz ayd~ nlanacakt~ r. Oriyantasyon tarih ve co~rafya gibi zaman ve mekân ilimlerinde, ilk
yap~lacak i~ tir. Cihet ve mevkie ait mefhumlar~~ vuzuhla tayin etmeden ne tarih ve ne de co~rafya tetkikleri yap~labilir.

