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Özet : Oryantalizm kavramının ortaya çıkışı Avrupa’da 1960lı yılların ortasına kadar dayanmaktadır. Kavram 

ilk olarak Yunan kilisesinde ortaya çıkmıştır. Daha sonra Fransa ve İngiltere’de bu kavram kullanılmıştır. 

Oryantalist faaliyetler genelde Doğu’nun kültürü, dilleri ve dinleri ile ilgilidir. Doğu ile ilgili yoğun çalışmalar 

yapmak isteyen Batılı oryantalistler kendi hükümetleri tarafından her türlü desteği alarak Doğu ile ilgili 

yakından bilgi almak için özellikle doğuda bulunan Müslüman ülkelerine gönderilmiştir.  Bu ülkelere 

gönderilen oryantalistler sadece bilgi almak amacıyla değil aynı zamanda misyonerlik faaliyetleri de 

gerçekleştirmek için gönderilmiştir. Özellikle Afrika’daki Müslüman ülkelerde söz konusu faaliyetleri 

sürdürmüşlerdir. Oryantalistler gayrimüslimlerin zihin dünyalarında İslam hakkında yanlış bilgiler vererek 

şüphe yaratmayı amaçlamaktadırlar. Bunun yanında oryantalizmin iktisadi çıkarları da vardır. Özellikle Batı 

sanayi devriminden sonra Doğu’ya yönelik ekonomik hedeflerini arttırmışlardır. Çünkü sanayi devrimi sonrası 

Avrupa’daki fabrikalar Doğu’nun ham maddelerine ihtiyaç duymaya başlamıştır. Doğu ülkeleri, özellikle 

Müslüman ülkeler, doğal kaynaklar bakımından zengindir. Bundan dolayı sömürgeci güçler İslam ülkelerindeki 

servetleri ele geçirmeye çalışmışlardır. Oryantalizm faaliyetlerinin ekonomik hedefleri yanında siyasi hedefleri 

de vardır. Bu siyasi hedefler yukarıda bahsettiğimiz gibi misyonerlik faaliyetleridir. Misyonerlik faaliyetlerini 

sürdüren oryantalistler kendi hükümetlerine gittikleri ve inceledikleri ülkelerle ilgili bilgiler vermişlerdir. Arap 

dünyasında ise oryantalizm algısı genelde olumsuzdur. Fakat oryantalistleri ve oryantalizmi öven şahıslar da 

bulmak mümkündür. Arap ülkelerinde oryantalizmi öven şahısların bir kısmı ya da çoğu ya oryantalistler 

tarafından yapılan okullarda ya da Batı’da bulunan okullarda yetişmiştir. Oryantalistleri eleştirenlerin ise çoğu 

muhafazakâr kesime mensuptur.  

Anahtar Kelimeler : Oryantalizm, Oryantalistler, Batı, Doğu, İslam, Hristiyanlık, Misyonerlik. 

 

I. GĠRĠġ 
Oryantalizm kelimesi genelde Arap dünyasında dindar kesim tarafından çokça kullanılan bir kelimedir. 

Gazetelerde ve dergilerde oryantalizm kavramı tartıĢılagelmiĢtir. Özellikle Batı dünyasının Arap ülkelerindeki 

kültür istilasının ve olumsuz etkilerinin yaygınlaĢması sonrası oryantalizm konusu ele alınmıĢtır.  Oryantalizm 

hakkında tartıĢmalar sürerken bazı kesimler oryantalizmi çok eleĢtirirken,  bazı kesimler özellikle oryantalist 

okullarda eğitim görenler çokça övmüĢtür. Bu okullarda eğitim alanlara göre oryantalizm Doğu ülkeleri için 

faydalı çalıĢmalar yapmaktadır. Bu çalıĢmalar, Doğu’yu diğer kültürlere tanıtmak amacıyla yapılmıĢtır. 

Oryantalistler Oryantal diller, kültürler, edebiyat ve dinler hakkında yoğun çalıĢmalar yapmaktadırlar. 

Oryantalizm kavramı Batı’da iki yüzyıl önce ortaya çıkmıĢtır. Fakat oryantalizim kavramı daha eskiye 

dayanmaktadır. Kavram ilke defa 1691 yılında Yunan doğu kilisesinde Ġslam ile ilgili çalıĢmalar yapılırken 

ortaya çıkmıĢtır .  

Doğu hakkında Batı’da sürdürülen faaliyetler bu tarihten daha eskilere dayanmaktadır. Orta Çağ’da 

Avrupa, en karanlık dönemlerini yaĢamasına ve kendi halklarına baskı yapmasına rağmen Ġslam ve 

Müslümanlar ile ilgili farklı alanlarda faaliyetler sürdürmeye devam etmiĢtir. Çünkü Avrupa için çok eĢki 

tarihlerden bugüne kadar Ġslam ve Müslümanlar büyük rakip olarak görülmüĢtür. Özellikle Ġslam’ın Osmanlı 

devleti tarafından Avrupa’nın ortalarına kadar ulaĢtırılması Ġslam’ın büyük bir tehdit olarak görülmesine yol 

açmıĢtır. Bu nedenle Ġslam’a, Müslümanlara ve Osmanlı devletine karĢı pek çok yeni tedbirler alınmıĢtır . 

17. Yüzyıldan itibaren günümüze kadar Ġslam hakkındaki olumsuz bilgiler Avrupalı Hristiyanlara 

oryantalistler tarafından empoze edilmiĢtir Bunun amacı Ġslam’ın Avrupa’da yayılmasını engellemektir. Bundan 

dolayı Avrupa’daki kilise, devlet adamları ve aydınlar, Ġslam’ı ve Müslümanları yanlıĢ tanıtmak amacıyla 

birtakım faaliyetler sürdürmüĢlerdir. Oryantalistler ve Batılı ilim adamları Ġslam’ı ve Doğu’yu yanlıĢ Ģekilde 

tanıtmalarına rağmen Ġslam dünyasındaki bazı âlimler oryantalistleri çok övmüĢtür. Bunlar özellikle Ġslam ve 

Doğu kültürünü oryantalist kaynaklar kullanan “Müslüman” aydınlardır . Söz konusu Doğu ve Ġslam dünyasında 

özellikle Arap ülkelerinde Oryantalizm ve oryantalistlerin çok eleĢtirildiği dönemlerde dahi bazıları 

Oryantalistleri ve Oryantalizmi övmüĢlerdir.  

Oryantalistler Müslümanların kendi dinleri hakkında Ģüphe yaratmaya çalıĢmıĢlardır. Aynı zamanda 

Müslümanların ve Doğu’daki diğer halkların cahil ve yetersiz oldukları fikrini ortaya atmıĢlardır. Hatta Arap 
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dünyasında bazı devlet ve ilim adamları Batı’yı bütün alanlarda örnek olarak kabul etmiĢlerdir. Çünkü 

oryantalistlerin Doğu ve Ġslam hakkında söylediklerinden dolayı halk küçümsenmiĢ ve yetersiz hissetmesi 

sağlanmıĢtır. Bu da oryantalistlerin geçmiĢte planladıkları hedeflerinden biri idi. Bu nedenle Müslümanların 

zihinlerini bulandırmak isteyen oryantalist eserlerin çok dikkatli bir Ģekilde okunması gerekmektedir. Aynı 

zamanda Batı’da Ġslam ve Müslümanlık hakkında yazılan eserler içerisindeki Doğu ve Ġslam algısı hakkındaki 

hata ve yanlıĢların ortaya çıkarılması gerekmektedir. Özellikle Hz. Muhammed hakkında Batı’daki oryantalistler 

tarafından kaleme alınmıĢ eserler bulunmaktadır. Bu kitapların çoğu Ġslam hakkında Ģüphe yaratmak amacıyla 

yazılmıĢtır . 

Oryantalizm faaliyetleri baĢladığından itibaren bugüne değin en çok Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed’in 

hayatı, hadis-i Ģerif, fıkıh ve ashabı kiram üzerinde yapılmıĢtır. Aynı zamanda Ġslam âlimleri ve hadis rivayet 

edenler hakkında Oryantalistler tarafından çok sayıda eserler yazılmıĢtır. Oryantalist eserlerin asıl amacı 

Müslümanları kendi dinlerinden uzaklaĢtırmaktır . Çünkü Hristiyanlar Haçlı savaĢlarını yaptıktan sonra dahi 

amaçladıkları hedeflere ulaĢamamıĢlardır. Hatta Haçlı birlikleri birkaç sefer toplanmıĢ ancak bu konu ile ilgili 

bir sonuca varamamıĢlardır. Çıkardıkları sonuç, Müslümanları yenmek için onların ilk olarak içten 

zayıflatmaları gerektiğidir. Müslümanları zayıflatmak içinse Müslümanları Ġslam’dan uzlaĢtırılmaları 

gerekmektedir. 

 

Oryantalizm nedir? 

Oryantalizm kavramı tanıtmadan önce oryantalist kavramı tanıtmak gerekir. Doğu’nun herhangi bir 

ilmiyle uzaktan ya da yakından ilgilenen araĢtırmacıya Oryantalist denir . Oryantalistler faaliyetlerini genelde 

seyahat ederek gerçekleĢtirmiĢlerdir. Aynı zamanda Doğu’yu gezmeden de kendi ülkelerinde Doğu ile ilgili bazı 

bilgiler edinerek Doğu hakkında yazılar yazmıĢlar ve Doğu’nun yanlıĢ tanıtılmasına neden olmuĢlardır. Genelde 

ise Oryantalistler Doğu’yu yakından inceledikten sonra bu bölgelere dair Batı odaklı teoriler ortaya 

koymuĢlardır. Oryantalizm Doğu’dan gelmiĢ bir kelimedir. Oryantalizm Ġslam’ı ve Müslümanları inanç, tarih, 

toplum, kültürler ve diller açısından tanımak amacıyla yapılan araĢtırmalardır. Batılılara göre oryantalizm, 

Doğu’nun dilleri, dinleri özellikle Ġslam dini hakkında araĢtırmalar yapmaktır. Oryantalizm ve oryantalist 

kavramları Batı dünyasında farklı dönemlerde ortaya çıkmıĢtır. Ġlk olarak Yunanca’da 16. yüzyılda, 

Fransızca’da 17. yüzyılın sonunda, Ġngilizce’de ise 17. Yüzyıl baĢında ortaya çıkmıĢtır . Araplara göre ise 

Oryantalizm; Batı’daki Hıristıyanlar tarafından Ġslam dünyası ile ilgili yapılan çalıĢmalardır. Fakat bu 

çalıĢmalara ait pek çok yanlıĢ bilgi bulunmakla birlikte aynı zamanda çokta eksiktirler 

Oryantalizm, Batı ve Doğu’nun birbirlerinden farklı olduklarını ve bu ikisi arasındaki farkları 

belirtmeye çalıĢmaktadır. Aynı zamanda oryantalizm; Doğuyu tanıtmayı amaçlayan çalıĢmalardır. Doğu 

hakkında yapılan çalıĢmalar genelde seyahatnamelere dayanmaktadır . Ancak Doğu’yu anlamak ve Doğu 

hakkında teoriler üretmek için seyahatnameler yeterli değildir. Çünkü bu seyahatnamelerde Doğu ile ilgili 

yapılan anlatılarda büyük eksiklikler bulunmaktadır. Doğu, Batı’nın zihninde oluĢturulan imgelerden kültür ve 

ilmiyle daha geniĢ ve zengindir. Ancak Doğu geçmiĢten bugüne getirdiği birikimleri ile vardır. Batı medeniyeti 

ortaçağda karanlık devirlerini yaĢarken Ġslam geçmiĢten getirdiği birikimi ile ilmi faaliyetlerini tüm dünyaya 

ulaĢtırmayı baĢarmıĢtır. 
  

II. ORYANTALĠZMĠN DOĞU VE ĠSLAM DÜNYASINDAKĠ EKONOMĠK ÇIKARLARI 
Batı’da baĢlayan sanayi devrimi ile fabrikalar ciddi anlamda ham maddeye ihtiyaç duymaya 

baĢlamıĢlardır. Aynı zamanda Avrupa’nın ürettiği malların satılması için yeni pazarlara ihtiyaç duyulmuĢtur. 

Bundan dolayı Batılılar doğal kaynak bakımından zengin olan ülkelerle iliĢkiler kurmaya çalıĢtılar. Hatta kendi 

aralarında büyük bir rekabete girdiler. Bu nedenle Doğu ülkeleri hammadde açısından önem arz etmiĢ ve açık 

pazar olarak kullanılmıĢtır. Bunun için oryantalistler, Avrupa’daki sanayi devriminden sonra hem Afrika’daki 

hem de Asya’daki Müslüman ülkelere gönderilmiĢtir . Çünkü eğer bu ülkeler sömürülmez ise geliĢir ve Batı 

dünyası için tehlikeli bir rakip olurdu. Bu sebepten dolayı Batılılar bu ülkeleri coğrafi, kültürel ve sosyal 

açılardan detaylı bir Ģekilde incelenmiĢtir.  

Avrupa’daki araĢtırma merkezleri sürekli Ġslam ve Arap ülkeleri ile ilgili ekonomik alanlarda   

araĢtırmalar yapmayı tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, ticaret yapılacak ülke ve o ülke halkının dinsel, kültürel 

ve sosyal düĢünceleri hakkındadır. Batı söz konusu Arap ülkeleriyle ve diğer Müslüman halklarla ticaret 

yapmadan önce baĢarılı ekonomik faaliyetler yürütmek için bu halklarla ilgili detaylı bilgi elde etmek istemiĢtir . 

Çünkü onlara göre Doğu’da kiminle ekonomik ve ticari faaliyetler yapılacağı çok önemlidir. Özellikle 

Doğu’daki halklar ticari iĢlerini dini, kültürel ve mezhepsel faktörlere bağlatmaktır. Bundan dolayı 

Oryantalistler Batı’daki Ģirketlere, iĢ adamlarına ve yatırımcılara ticaret hakkında Doğu ve Ġslam ülkeleri ile 

ilgili tavsiye ve bilgi vermektelerdir. 

Sömürgeci ülkeler Doğu ülkelere hem gitmeden önce hem de o ülkeleri iĢgal ettikten sonra 

Oryantalizm faaliyetlerini yürütmektedir. Aslında bu faaliyetler birinci derecede misyonerlik faaliyetlerine 

hizmet etmektedir . Çünkü Müslüman halklar kendi dinlerini yaĢadıkları sürece Avrupa ve diğer uyarlılıklardan 



Oryantalizmin Şekilleri ve Arap Dünyasında Oryantalizm Anlayışı 

                                      www.ijhssi.org                                                        38 | Page 

bağımsız hareket edebilirler. Bundan dolayı misyonerlik Oryantalizmin önemli hedefleri arasında yer 

almaktadır. Bugün savaĢ ve açlık yaĢayan Müslüman ülkelerde özellikle Afrika’da misyonerlik faaliyetleri 

gerçekleĢtirmek amacıyla orada yaĢayan halklara yardım faaliyetleri yapılmaktadır . Aynı zamanda bu ülkelerde 

doğal kaynak alması devam etmek için aslında oradaki çatıĢmalar meydana getiren (sömürgeci devletler) dıĢ 

aktörler de bulunmaktadır. Doğu ve Ġslam dünyasında bugünkü yaĢanan sorunlar aslında Batı’nın Doğu’ya 

yönelik izlediği olumsuz politikaların sonucudur. Batı’nın Doğu’ya uyguladığı yıkıcı tavrın en önemli sebebi, 

Doğu’nun servetlerini elde etmek için Doğu yaĢayan halkların çatıĢmalarını sağlamaktır. 

Oryantalizm’ in siyasi amaçları 

Oryantalistler Batı’dan Doğu’ya gelen iĢgalci ülkelere büyük hizmetler vermektedir. Doğu ve Ġslam 

ülkeleri ile ilgili bütün alanlarda hizmet ettikleri sömürgeci ülkelere detaylı bilgiler vermek bu görevlerinin 

baĢındaydı. ĠĢgalci ülkeler, misyonerler ve oryantalistler birbirleri ile sürekli iletiĢim halinde olduklarından 

dolayı yaptıkları birbirlerini tamamlar niteliktedir . Aynı zamanda oryantalistlerin hedeflerinden biri de Batı’dan 

getirilen ve Doğuda yapılan sömürgeciliği tanıtmaya çalıĢmaktadır . Genelde iĢgalci devletleri iĢgal ettikleri 

ülkelerde bu ülkelerin kültürleri, dilleri, dinlerine ekonomileri ile ilgili doğru bilgiye sahip memurlar tayin 

ederler. Hatta eğer bu memurların çalıĢacağı bölge ile ilgili bilgisi yoksa onlara görev verilmezdi.  

Birinci Dünya savaĢından önce Osmanlı imparatorluğunun farklı bölgelerinde Oryantalist faaliyetleri 

uygulanmıĢtır. Bu faaliyetler sömürgeci devletlere Osmanlı devleti hakkında birtakım bilgiler vermekten 

ibaretti. Ülke içerisindeki kargaĢadan faydalanmak isteyen sömürgeciler oryantalistler sayesinde Osmanlı 

devleti ile ilgili dinsel, mezhepsel, ırk, ekonomik ve kültür hakkında bilgiler sağlamıĢlardır. Bunun için birinci 

dünya savaĢını baĢladığı günden itibaren Osmanlılar hızlı bir çöküĢün içine girmeye baĢlamıĢlardır. Çünkü 

Avrupa’dan Osmanlı topraklarına gelen oryantalistler Osmanlı içerinde yaĢayan Müslüman ve gayrimüslim 

halkları birbirine düĢürerek çıkar sağlamıĢlar ve ülkenin bir kaosa sürüklenmesini sağlayarak güçsüzleĢmesine 

önayak olmuĢlardır. Oryantalistlerin sürdürdüğü bu gibi faaliyetler Osmanlı’nın savaĢı kaybetmesini 

kolaylaĢtıran en önemli faktörlerdendir. 

Bugünkü Batı’da, Doğu ile(Müslüman ülkeler ile) ilgili siyasi kararlar verilmeden ya da Doğu’da bir 

ülke iĢgal edilmeden önce Oryantalistlere ciddi bir Ģekilde danıĢılmaktadır. Çünkü oryantalistler misyonerlik 

faaliyetlerinin yanında kendi ülkelerine fayda sağlayan istihbarat faaliyetlerini de sürdürürler. Genelde 

Ortadoğu’da yaĢanan din, mezhep, ırk çatıĢmalarının kaynağı Batı’dır . Çünkü bu bölge dünyanın doğal 

kaynaklarının en zengin olduğu bölgelerdendir. Bu nedenle bu bölgeler huzursuzluğun hakim olduğu alanlardır. 

Çünkü Ortadoğu’da yaĢayan halklar genellikle Müslüman halklardır. Bu nedenle burada sağlanacak olan birlik 

Batı adına tehlikeler oluĢturacağından bu bölgelerde Batı destekli kargaĢalar çıkarılmakta ve istikrarın 

sağlanamaması asına giriĢimlerde bulunulmaktadır. Ġkinci dünya savaĢının ardından Ġngilizler ve Fransızlar 

Ortadoğu’dan çekilmek zorunda kaldıklarında dahi kendilerine yakın olan siyasetçileri çekildikleri ülkelerin 

baĢlarına getirerek bu ülkelerdeki yönetimi uzaktan kumanda edebildiler. Bu nedenle sömürgeci güçler bölgeden 

çekildikten sonra Arap ülkeleri Ġngiliz ve Fransızların getirdiği kiĢiler tarafından diktatör rejimler tarafından 

yönetilmiĢtir. Diktatör Araplar yöneticiler kendi ülkelerini Batı’nın çıkarlarına göre yönetmiĢler ve oryantalizm 

faaliyetlerinin yürütülmesine zemin hazırlayarak kolaylıklar sağlamıĢlardır. 

 

III. ARAP ZĠHNĠYETĠNDE ORYANTALĠZM ANLAYIġI 
Oryantalizm ile ilgili halen tartıĢmalar devam etmektedir. Batı ve Ġslam dünyası arasında yaĢanan 

dinsel ve askeri çatıĢmalar ile Oryantalizm faaliyetleri arasında büyük bir bağlantı söz konusu. Bu bağlantı Haçlı 

seferlerinden itibaren baĢlayıp Ġslam dünyasının iĢgal edilmesine kadar sürer. Oryantalizmin ortaya çıkıĢının 

sebeplerinden birisi, Endülüs ve Osmanlı halifeliği sayesinde Ġslam’ın Avrupa’ya ulaĢmasıdır. Fakat Ġslam 

dininin Avrupa’ya ulaĢması Batılıların çıkarlarına tersti. Bu nedenle kendi halklarına Ġslam dini ve Müslümanlar 

ile ilgili olumsuz bir tablo çizerek Müslümanların geliĢmemiĢ, geri kalmıĢ olarak algılanmasına neden 

olmuĢlardır. Batı’nın Doğu ile ilgilenmesinin ana sebeplerinden biri Doğu’da bulunan zenginliklerden 

faydalanmaktır . Bu çıkar nedeniyle iĢgal etikleri ülkelerde Oryantalistlere okul, üniversite vs. açma izni 

verilmiĢtir. ĠĢgal zamanı bu okullarda eğitim alan Arapların çoğu Oryantalistlerden çok etkilenmiĢtir. Bu Ģekilde 

Arap ülkeleri içten fethedilerek batı taraftarı olması kolaylaĢmıĢtır.  

Arapça eserlerde Oryantalizm hakkında sunulan bilgiler çok çeliĢkilidir. Çünkü aydın Araplarının bir 

kısmı eserlerinde Oryantalizm ve Oryantalistleri aĢırı öven ifadeler kullanmıĢlardır. Diğer kısmı ise 

Oryantalizmi ve Oryantalistleri çok sert eleĢtirmiĢler. Bu nedenle konu hakkında tartıĢmalar halen sürmektedir . 

Genelde Oryantalistleri öven aydın Araplar eğitimlerini ya Avrupa’da ya da kendi ülkelerindeki Oryantalistler 

tarafından açılan okullarda almıĢlardır. Oryantalistleri eleĢtiren aydın Arapların çoğu ise Arap toplumunda 

muhafazakâr kesimin içerisinde yer almaktadırlar. Söz konusu Arap dünyasında Oryantalistlerin karĢına çıkan 

Ġslam ümmetçiliğinin fikrini benimseyen kiĢilerdir. Ġngilizler ve Fransızlar Arap ülkelerinden çekilmek zorunda 

olduklarını fark ettikleri zaman çekilmeden önce bu ülkelerin baĢında kendi yöneticilerini getirmiĢlerdir. 

Bundan dolayı ortaokul, lise ve üniversite tarih kitaplarında Oryantalist faaliyetler hakkında olumlu bilgiler 

yazılmıĢ ve bu bilgiler halen nesilden nesile öğretilmeye devam edilmektedir. Aynı zamanda Osmanlı devleti 
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hakkında Oryantalistler tarafından yazılan olumsuz ve yanlıĢ bilgiler de bu tarih kitaplarında Arap dünyasında 

halen öğretilmektedir. Örneğin Yemen’deki ortaokul ve lise tarih kitaplarında Osmanlı iĢgalci bir devlet olarak 

yansıtılmaktadır. Aslında bu kitaplar Yemenliler tarafından değil Oryantalistler tarafından veya Oryantalistlerin 

okullarında eğitim alan Mısırlı, Suriyeli ve Ürdünlü Arap milliyetçileri tarafından kaleme alınmıĢtır. Bu nedenle 

tarih kitaplarında bulunan yanlıĢ bilgiler Yemen’de büyük tartıĢma konusu olmuĢtur. Bu tartıĢmaların sonucu 

2003 yılında Yemen’deki ilk, ortaokul ve lise kitaplarını Arap körfezi iĢbirliği teĢkilatının kitaplarına göre 

matematik, fizik ve kimya kitapları değiĢirken tarih kitaplarındaki de Osmanlı devleti hakkında yazılmıĢ yanlıĢ 

bilgiler silinmiĢtir . 

Arap milliyetçileri genelde Osmanlı devletini eleĢtirmiĢler. Çünkü Arap milliyetçiliğinin kurucuları 

aslında Müslüman değil Hristiyanlardır. Bu Hristiyanların en ünlüsü Arap milliyetçiliği kurucusu MiĢel 

Eflak’tır. Arap milliyetçiliği, Osmanlı devletinin karĢına çıkmasının sebebi Oryantalistlerin etkisi altında 

gerçekleĢmiĢtir. Arap milliyetçileri Oryantalistlerden etkilenirken Arap ve Ġslam kültürünün yerine Batı 

kültürünü tercih etmiĢlerdir. Bundan dolayı Arap milliyetçiliği Arap toplumları arasında çok ilgi görmemiĢtir. 

Çünkü Arap halkları Ġslam ile birbirlerine bağlıdırlar .  Arap milliyetçilik akımının ilk ortaya çıkıĢı bugünkü 

Mısır, Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün’de 1918-1940 yılları arasında meydana gelmiĢtir. Oryantalizm 

faaliyetleri Arapçılık akımının ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden birisidir. Bundan dolayı Hıristiyan 

Arapların çoğu Oryantalistler hakkında Arap toplumlarının zihinlerinde olumlu bir algı oluĢturmaya 

çalıĢmaktadırlar. 

IV. SONUÇ 
Batı Doğu’yu özellikle Ġslam’ın Avrupa’nın ortalarına kadar ulaĢmasından sonra büyük bir tehdit 

olarak görmüĢtür. Bu nedenle batı tarafından sürdürülen oryantalizm faaliyetleri Ġslam dünyasında Ġslamın 

ortaya çıkıĢından günümüze kadar sürmüĢtür ve devam da etmektedir.  Hristiyan dünyası ile Ġslam dünyası uzun 

süre mücadele yaĢadıktan ve Hristiyanlar Müslümanlara karĢı büyük kayıplar verdikten sonra özellikle Osmanlı 

devletinin güçlü olduğu dönemlerde Müslümanları kendi içlerinden vurmak ve yıkmak için Avrupa’da bulunan 

çeĢitli devletler tarafından Oryantalistler Müslüman ülkelerine gönderilmiĢ ve bu ülkeleri içten tahrip etmeleri 

ve yıkılmalarının sağlanması hedeflenmiĢtir. Aynı zamanda Hıristiyan Batı Müslüman Doğu’yu askeri açıdan 

yenemediğinden dolayı Müslümanlarla savaĢmak için yeni bir teknik kullanmıĢtır. Bundan dolayı Oryantalistler 

Ġslam dini ile ilgili sürekli Ģüpheler oluĢturmaya çalıĢmıĢlardır. Bunun sebebi ise onları dinlerinden 

uzaklaĢtırarak orta bir payda da toplanamamalarını sağlamaktı. Bu nedenle Batı’nın zihin dünyasında 

Müslümanları BatılılaĢtırmak onların birlik ve bütünlüğünü sağlayamamaları adına en etkili yol olmuĢtur. 

Avrupa’da meydana gelen sanayi devrimiyle birlikte, yeni sanayi alanları için büyük miktarda ham 

maddeye ihtiyaç duyulmuĢtur. Sömürgeci devletler sanayi devriminden itibaren kendi aralarında rekabete 

girdiler ve Doğu ülkelerinde bulunan hammaddeyi ele geçirmeye baĢladılar. Osmanlı devletinin yıkılıĢından 

önceki son dönemlerde Ortadoğu’da bulunan ülkelerde petrol keĢfedildikten sonra en baĢta Ġngiltere, Fransa 

olmak üzere birçok Batılı ülke, bu bölgeyi ele geçirmek için ve bölgedeki Osmanlı devletine karĢı 

ayaklandırmalar baĢlatmak için oryantalistleri(ajanları) bölgeye göndermiĢlerdir. Aynı zamanda Hristiyan 

araplar onlara çok yardımcı olmuĢlardır. Bundan dolayı o dönem oryantalizm faaliyetleri( okul açmak, 

misyonerlik) sonucu, Osmanlı’ya karĢı bazı kesimler hem birinci dünya savaĢından önce hem Birinci Dünya 

SavaĢı sırasında isyan etmiĢlerdir. Oryantalistler faaliyet sürdürdüğü bölgelerde kendi hükümetlerine o bölgeler 

hakkında sürekli bilgiler vermiĢlerdir. Bundan dolayı birinci dünya savaĢı bittiğinde bu bölgeler hem Ġngilizler 

hem de Fransızlar tarafından iĢgal edilmiĢtir.  

Oryantalizm kavramını en çok dile getiren Arap ülkelerindeki dindar Ģahıslardır. Arap dünyasında 

Oryantalistler ve oryantalizmi övenler ve eleĢtirenler bulunmaktadır. Oryantalizmi övenler genelde laik ve 

Hristiyan Araplardır. Çünkü laik Arapların liderlerinin çoğu 19. yüzyılın baĢında ve ortasında Oryantalistlerin 

kurduğu okullarda eğitim görüp oryantalist fikirlerden etkilenen kiĢilerden oluĢmaktaydı. Aynı zamanda 

oryantalizmi öven ve Osmanlı devletine karĢı çıkan milliyetçi Arapların çoğu Müslüman Araplar değil Hristiyan 

Araplardır. Genelde Arapların zihniyetinde Oryantalizm ve Oryantalistler ile ilgili algı olumsuzdur.  
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