
 

YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA ORTADOĞU’NUN TEMSİLİ 

Kitaplar, Kapaklar ve Diyalojik Bilinç 

Özet 

Bu makale, Binbir Gece Masalları ve onların postmodern edebiyatta yeniden üretimleri 

üzerinden Avrupa’da ve Ortadoğu’da basılan kitap kapaklarını incelemektedir. Binbir Gece 

Masallarının yazılı ve görsel medyadaki sunumları ‘Doğu’ ve ‘Batı’da belirgin ölçüde 

farklıdır. Bu sebeple öncelikli olarak Avrupa merkezli Şarkiyatçılık penceresinden 

kültürlerarası algı farklarına ve Ortadoğu stereotiplerine değinilmektedir. Bu tahlil, Avrupa ve 

Ortadoğu’yu temsil eden imgeleri karşılaştırmalı ele alarak diyalojik bir okuma yapmayı 

amaçlar. Çünkü diyalojik bilinçle, kişi kendini ancak bir başkası yoluyla bir bütün olara 

algılar ve ortaya koyabilir, öteki tarafından görülebileceğini bilmesi benliği tanımlar ve ancak 

özneler arası bir ilişki biçiminde var olabilir. Kendini ve kültürünü konumlandırmak isteyen 

kişi öznenin zamansal ve mekansal olarak dışına konumlanmalıdır. Ancak karşıt bir bilinçle 

eşitlikçi bir üretim söz konusu olabilir. Bu anlamda makalede diyalog her türlü bilmenin ön 

koşuludur. Avrupa merkezli gösterim ve temsil politikalarına baktığımızda Ortadoğu 

görüntüsünün etnik ve kolonyal söylemin yansıması olarak üretildiğini görüyoruz. Binbir 

Gece Masalları, temsilleri ve eserin yeniden yazımlarındaki görsel unsurlar incelediğinde 

Ortadoğu’nun hala bilinmezlik, kaotik görünüş, İslam ve Batı-dışı değerlerle yapılandırıldığı 

görülmektedir. Oysa (edebi) sunumlar bizzat Ortadoğu’nun içgörüsünün nesnesi, kendisiyle 

ilgili bilinçliliğinin işlevleri olarak sunulmalıdır. İçeriden algılanan kültürün her şeyi yutan 

bilincinin yanında o kültürle eşit haklara sahip başka bilinçlerin dünyası gereklidir. Sunumu 

yapan kültür, bütün bir nesneler dünyasını kendi içinde eritmiş olan kendi özbilinçliliğinin 

yanında, onunla aynı düzlemde, ancak başka bir bilinçle var olabilir: Bu Ötekinin bilincidir. 

Tipik olarak otoriter çevrelerle ilişkili bir dil biçimi yerine karşılıklı sorumluluğa ve devam 

eden açık sözel iletişime ilişkin, değişime açık ve çoğul anlamlar üreten bir dilin 

benimsenmesi gereklidir. Bu olmadığı taktirde tüm bilinçlerin yok olmasıyla paradoksal bir 

biçimde global düzenin ve salt şekilde pazarlama alanlarının üstünlüğü ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu, Binbir Gece Masalları, Avrupa, temsil, kitap kapağı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA ORTADOĞU’NUN TEMSİLİ 

Kitaplar, Kapaklar ve Diyalojik Bilinç 

 

Biz artık biliyoruz ki her kültürün kendine özgü bir "ötekileştirme" mantığı bulunmakta. 

Öteki, artık günümüzde"farklı olan birinden" ziyade, belirli bir toplumun, diğerini 

tanımlanmış özel sıfatlarla değerlendirmesi ve ona çeşitli olumsuzlamalar atfetmesidir. Yahut 

bir topluluğu hedef grup olarak seçmesidir. Ötekilik inşası, yıllar yılı Batı’ya atfedilmiş ve 

böylece Batı’nın kendini yeniden tanımlayıp, inşa ettiği söylenmiştir. Hatta "ötekiliği" 

değiştirmek üzere onu "asimile" etme çabası şeklinde tezahür edebilmektedir. Kısaca, Batı, 

zaman içinde Doğu’ya süreklilik sergileyen olumsuzluklar yakıştırmıştır. 

Garpiyatçılık (Oksidantalizm) da benzer bir eleştiri noktasından doğmuştur. Şark ve Garp 

kavramları şekillenişi itibariyle birer düşüncedir;  tarihi bir geçmişi olan, hayal ve etimoloji 

geleneğiyle birer gerçeklik ve varlık sunarlar. Dolayısıyla iki coğrafi alan, bir şekilde 

birbirlerini yansıtır ve birbirinin tanımını desteklerler. Son çeyrek yüzyılda Şarkiyatçılık, 

doğuyla ilgilenen bir kurum olmak yerine Batılı çeviri, okuma ve yeniden kurma biçimi 

olarak yazınsal bir türe dönüştü. Batı, doğu ile kültürel karşılaşma alanlarını (contact zones) 

çoğunlukla kendi yarattığı kurgular çevresinde yaptı, doğuyu kendi değerler sistemi içerisinde 

okumak yerine onu yazınsal ‘alternatif yaşam biçimleri’ olarak okudu. Bu görüş biçimiyle 

Batı merkezli yazınsal tarih, alternatif yaşamlar olarak sözlü gelenek etrafında dönen Doğu 

medeniyetlerini yeniden doğurdu diyebiliriz. Dolayıyla sözlü geleneğe ait olan masallar, 

roman türündeki kurguyla sadece doğunun değil batının ve hatta herkesin düş dünyası ve 

bilinmeye dair rüyaların doğuş yeri haline geldi.  

Masallar da böylece insan üretimi, coğrafi ve sosyal konumlandırmaya dönüştü. Bunda elbette 

Antoine Galland, Lane ve Burton, Borge, Robert Irwin gibi birçok farklı yazarın kendine özgü 

yorumlamalarının etkisi vardır. Günümüz eserlerine gelindiğinde büyülü gerçekçilik alanında 

yazan Gabriel Garcia Marquez, Angela Carter, Salman Rushdie, Türkiye’den Orhan Pamuk 

ve Güneli Gün’ü görüyoruz, onlar modern dünyanın “mistik” hikaye anlatıcıları olarak 

karşımıza çıkarlar, doğu motifli, iç içe geçen hikayeler şeklinde romanlar yazmışlardır. 

Eserlerinde hikaye anlatıcısı rolüne soyunmuşlar ve tarih üzerinden benzerlikler üretmişlerdir, 

modern düş dünyasını ve Batı aydınlanmacılığını şark hikayeleri ile kurgulamışlardır. Bu da 

Binbir Gece Masalları geleneğinin yeniden canlanması olarak büyük önem taşımaktadır. 

Oryantal sözlü anlatı geleneği dendiğinde ilk akla gelen eser olan Binbir Gece Masallarının 

kökeni doğu medeniyetleridir, ancak şu an okunduğu haliyle, tamamıyla doğuya aitmiş gibi 

görmek zor. Temas bölgelerinin değişmesiyle, “bazılarınca” doğu demenin sorunlu olduğunun 

farkındayım.  Çünkü iletişim araçlarınca içi doldurulan küreselleşme, ilk bakışta sınırların 

kalktığı, devletlerin silindiği ve siyasi mücadelelerin yerine barışçıl melezleşmelerin aldığı bir 

alan olarak görünmektedir. Oysa şu an Türkiye, Suriye, Mısır, Afganistan, Filistin’de olan 

olayları düşündüğümüzde “sınırların aslında her zamankinden daha belirgin” olduğunu 

görebiliriz. Aksine gidişat, sınırları yeniden yapılandırmakta ve güç ilişkilerinde uluslararası 

hegemonyaya yönlendirmektedir. Doğulu değerler denen şeyin biçimsel ögeleri örneğin puşi, 

nargile, humus, kebap, lokum vs global pazara etiketlenerek, alan otantik bir sirk haline 



gelmiştir. Dolayısıyla sınırların ve kültürlerin özgürce çarpışarak melezleşmediği, doğu ve 

batı kültürünün sınırları ya da geçirgenliğinin karanlık bir tüketim kültürü tarafından 

belirlendiğini söyleyebiliriz. Bu noktada belirgin bir melezleşme var, ancak melezleşme 

egemen kültürlerin daha çok egemenlik çabası içerisinde olma yolunda belirledikleri doğal 

stratejiler sonucunda gelişmektedir.  

Nihayetinde kültürü oluşturan tüm unsurlar, insanların doğa ve birbiri ile girdikleri maddi 

ilişkilerin bir sonucudur. Küreselleşme bu anlamda bir realiteden çok, bir gidişat ve her 

toplumun kendi adına birbirinden farklı sonuçlar çıkardığı bir projedir. Doğu ile batı arasında 

bir ayrım varsa, ki bu da kitle iletişim araçlarıyla desteklenmektedir, güçlü olanın kültürü 

üretme ve yayma araçlarına sahip olduğu sürece olacaktır. Taraflar ötesi, kültürler ötesi ya da 

çapraz-vari düşünebilmek, tarafları tanımaktan geçer. Bu sebeple kastettiğim bizzat doğudur; 

masalların kaynağı olduğu düşünülen Suriye, İran, Irak ve kısmen Osmanlı topraklarıdır.  

Bin bir Gece Masallarının kökenine dair uzun uzadıya bilgi verilebilir, ancak şu an için algı 

karşılaştırması yaparak ilerleyeceğiz. Asıl üstünde duracağımız nokta Avrupa merkezli 

yayıncılıktaki temsili kaygılardır. Basılı medyada Ortadoğu’nun, Binbir Gece Masalları 

üzerinden nasıl temsil edildiğine kitap kapakları üzerinden bakacağız. (İsrail örneği farklı 

olduğundan değerlendirme dışında tutulmuştur). Avrupa’da çeşitli yayınevlerince yayınlanan 

kitap kapaklarını inceleyelim:  
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1 numaralı ve 2 numaralı kapakta Aladdin’nin Sihirli Lambasını görüyoruz. 1 numaralı 

kapakta lambadan çıkan tutsak siyahi bir cin görünüyor, ellerinde iki demir kelepçe var. Yani 

siyahi bir köle ve antik bir lamba dikkatimizi çekiyor. Oysa Binbir Gece Masallarının 

orijinalinde Aladdin’nin sihirli lambası hikayesi yoktur. Ancak sömürgecilik faaliyetleriyle 

birlikte tutsak algısı o dönemde Afrikalı kişi ile özdeşleştirildiği için köle bir cin “olsa olsa 

siyahi” olabilirdi diye düşünülmüş. Eserin yazıldığı dönemde bu anlaşılabilir, ancak kitabın 

baskısının 2000 yılına ait olduğu düşünüldüğünde aslında köle-efendi algısının sürekli olarak 

vurgulandığı ve medyatik ve siyasi bir kaygı olarak kaldığı ortaya çıkmakta. Aladdin 



hikayesinde gerek kitap olarak, gerekse de çizgi filmlerinde Müslüman-Arap erkek 

kahramanlar kabasakal, paragöz, gaddar tüccarlar olarak resmedilirler. Medya bu anlamda 

sadece bilgi yayma aracı değildir, aynı zamanda değerleri yeniden şekillendirme gücüne 

sahiptir. Bu resimde medya size Arap Müslüman bir tüccara sempati duymamanız bilincini 

aşılamaktadır. Bunun yanında kitap kapağında doğu ile ilişkilendirilen bir cin yada büyü 

unsurları kullanmak, aynı zamanda iyi bir pazarlama stratejisidir. Çünkü reyting düştüğünde 

çizgi filmlerde kullanılan Arap cani, kitap ya da filme hareket getirerek yüksek reyting getirir. 

Bu tür kapaklar seçildiğinde nasıl bir algı yaratacağı ortada. Ana akım medya, “ötekini” hak 

sahibi özne olarak görmemektedir. Bu da ayrımcılığın tanımına götürmektedir; bir kişinin ya 

da toplumun temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamak. Bu bakış açısıyla basılmış olan Binbir 

Gece Masalları kapaklarında masalların modern içerikleriyle dahi uyuşmayan tablolar ortaya 

çıkması doğal bu durumda. 

Binbir Gece Masallar’ı, 1704 ile1717 yılları arasında derlenip, Fransızcaya Les Mille et une 

nuits ismiyle çevrilmiştir ve Avrupa’ya Antoine Galland tarafından kazandırılmıştır. O 

dönemde, Galland’un akranları ve Avrupa aydınlanmacılığı, ufuklarını genişletme 

düşüncesiyle doğu ülkelerini keşfetmeye çalışıyor, doğu dillerini ve kültürlerini merakla 

araştırıyorlardı. Frenk seyyahların en ilgi çekici rotası başta Osmanlı toprakları olmak üzere 

Orta doğuydu. 
1
 18.yüzyıldan kalma bir ilgiyle Ortadoğuyu tipik sembolik değerlerle 

şekillendiren Avrupa merkezli yayınevleri var.  
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1 Galland’ın Osmanlı kaynaklarından çevirdiği Bin bir Gece derlemesinin, Hazar Afsanah adlı Fars eserin özeti 

olduğu iddia edilmektedir. Yani aslında ‘bin efsane’ anlamına gelen bu eserin Binbir Gece Masallarının içeriğini 

oluşturduğu düşünülür.  İngilizce çevirisi ise The Arabian Nights adıyla Sir Richard Burton tarafından 

yapılmıştır. Masallar yüzyıllar boyunca dönüştürülmüş, dini motiflerden arındırılmış ve kimilerince cinsel 

içerikli ayrıntılardan soyutlanmıştır. Çocuk Edebiyatına uygunluğu tartışılsa da hikayelerin içerikleri nihayetinde 

yazarının bakış açısıyla doğru orantılı olarak kurgulanmıştır. 



3 numaralı kapakta Şehrazad ve hikayelerini anlattığı Sultan Şehriyar görüyoruz. Sultan 

Şehriyar uzun yıllar boyunca çok fazla evlilik yapmıştır, genellikle yaşlı tasvir edilir, hatta 

tüm Ortadoğulu sultan ve vezirler “güçlü” ve “sevimsiz” resmedilirler. Şehrazad, çok uzun 

yıllar zihinleri meşgul ettiği şekilde çıplaktır. Dilbaz, cazibeli doğulu kadın figürünü Oryantal 

tasvirlerin hemen hepsinde görmekteyiz. Oryantal figürleriyle bezenmiş örtüler ve ipekler 

içinde Şehrazad vardır. Altlarında değerli Şark halılar mevcuttur. Renkler, dokular ve 

tasarımlar oldukça otantik ve canlı, alt metindeki anlam ise aksine tek tiptir. 

4 numaralı resimde benzer şekilde alışılagelmiş bir Harem sahnesi karşımıza çıkıyor. 

Şehrazad ve ona eşlik eden Harem kadınları vardır (soldakinin Şehrazad’ın kızkardeşi 

Dünyazad olması muhtemeldir). Kadınlar rehavet içinde güzel kumaşlar içinde uzanmış 

kaygısızca sohbet etmektedirler. Oldukça telaşsız bir hava vardır.  

15.yüzyıldan bu yana doğu temsillerinde, Harem hikayeleri ve egzotik görüntüler, şiddet ve 

erotizm temasıyla öne çıkmaktadır. Oryantal cazibenin abartılı kıyafet ve kostümlere kaydığı 

bir dönemdir; à la turque tarzı ipekli ve işlemeli kumaşlara ilgi yoğundur
2
. Kadınların 

kafalarında sarılmış örtüler vardır. Doğu İslamla anıldığı için kadınlar temsillerde yarı çıplak 

olsa bile kafaları örtülüdür. 
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5 numaralı kapakta Jean-Leon Gerome ait olan The Carpet Merchant in Cairo (1887) isimli 

çalışmayı görüyoruz. Eser, sanatçının Kahire Pazarı’nı 1868 yılında ziyareti sırasında yaptığı 

en bilinen çalışmalardan biridir. Masalların kapak görüntüsünün Binbir Gece Masallarının 

içeriğine ait bir görüntü olmaması, Doğu denildiğinde bütüncül bir oryantal algısı olarak 

okunmaktadır. Esir pazarı, hamam sahneleri, pazarlık eden halı tüccarları tasvir edilmekte, 

maddi unsurlar da bir o kadar abartılı ve gösterişli sunulur. Batılı gözlemci, sanatçı ya da 

yazar bu tasvirler içinde yer almaz, bilinçli olarak “dış” unsurdur. 

                                                           
2
 Daha detaylı bilgi için bakınız Marina Warner, Stranger Magic: Charmed States and the Arabian Nights, 

Harvard University Press, 2012, s.134-167. 



6 numaralı kapakta yine masalların orijinalinde olmayan Sinbad’ın öyküsünü görüyoruz. 

Antoine Galland’ın, İstanbul’da kaldığı dönemde meşhur Hint Bidpai masalları ’nın Türkçe 

tercümesini (1696’da) Fransızcaya kazandırdı. Binbir Gece Masallarından önce, dünyada ilk 

defa, doğu öyküleri, uyarlanarak Avrupa’ya sunuldu. Böylece, Hint kökenli Türkçe dilinde 

yazılmış masallar, Batılı bir kurgu olan Sinbad’ın Maceralarına ön çalışma olmuş ve 

sonrasındaki ilhamla, Binbir Gece Masallarına dahil edilerek masallar derlenmiştir. Binbir 

Gece Masallarından önce yazılmış olan Sinbad, daha sonrasında Aladdin’in Sihirli Lambası, 

Ali Baba ve Kırk Haramiler gibi masallarla birlikte Binbir Gece Masalları ile 

özdeşleştirilecektir.
3
  

 

Arapça konuşulan ülkelerde ve Türkiye’de basılan kapaklara gelindiğinde, kitap kapakların 

belirgin ölçüde değiştiğini görebiliyoruz. 
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Suriye,  İran, Irak ve Lübnan basımlı kapaklarda romantik bir hikayeleme olayı görüyoruz, 

ana anlatıcı Şehrazad’ın Şehriyar’a oturmuş şekilde hikayelerini anlatmakta; yani çerçeve 

hikayelerin merkez görüntüsünü. Kapaklarda büyülü ve fantastik denilen ögeler 

bulunmamaktadır. 

 

                                                           
3
 Galland’ın, doğu masallarını Fransızca’ya çevirmesi ve onları yeniden kurgulaması, Avrupalı okuyucunun ilk 

defa iç içe geçmiş hikâyelerle tanışmasını sağladı. O yıllarda çerçeve hikayeler henüz bilinmemekteydi,  sadece 

anonim olarak kabul edilen tekli hikayeler vardı. 13.yüzyılda, Arap masallar dizisi, Kalila wa dimna’yı -Kelile 

ve Dimne- saymazsak. 
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Binbir Gece Masalların izinden giden yazarlardan Salman Rushdie, Masalların yeniden 

yazımı olan Midnight’s Children’ı yazarken kitabın Hintli insana hiç de fantastik ya da 

olağandışı gelmediğini, hatta onlara göre sıradan olaylar olarak algılandığından bahseder. 

Rushdie’nin kitapları Hintli ya da Pakistanlıya büyülü gelmemiş, Rushdie’nin günlük 

olaylardan bahsettiğini söylemişlerdir.
4
 Bu sebeple, kitaplar kendi ülkelerinde realist ya da 

naturalist kapaklarla basılmıştır. Arapça basımlarda benzer bir algı söz konusudur: 
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11 numaralı kapakta hem İngilizce, hem de Arapça başlık vardır. Bu kapak diğerlerinden 

biraz farklıdır. Motifli bir kapının önünde elinde kutsal bir kitap taşıyan bir kadın figürü 

dikkat çekmektedir. Şehrazad burada fantastik bir oyun kahramanı gibi süslenmiştir. 

Avrupa’da Burqa dedikleri çarşafla başının bir kısmı sarılmıştır. Bu kapağın tahlilini 

yaptığımızda görüyoruz ki kadın temalı kalıp algılar, global pazarda cinsiyet söylemleri ve 

                                                           
4
 Margaret Reynolds, Jonathan Noakes, Salman Rushdie: The Essential Guide, Vintage Books, 2003, s.29 



dini motiflerle sergilenmektedir. “Pazar dünya” anlayışı, modern Batı tarihi içindeki 

tecrübelerle elde edilmiş bir "şeyin" dünya ölçeğinde yaygınlaştırılmasıdır. Modern dönemin 

bilgi çağı, yeni tür teknolojilerle beraber yaygınlaşan yeni bilgi çeşidini doğurmuştur. Bilgi 

çağı geleneği tüm toplumların kültürel evreninde niteliksel değişiklikler yaratmaktadır. Bu 

hızlı ilerleme, yaygınlaştırmanın öznesini gizleyerek merkezsiz bir kimlik sürecine işaret eder. 

Popüler medyadan beslenen pazarlama ağı çok hızlı değişmekte ve küreselleşme sürecine 

uyumlu hale gelerek tüm dünyada tekçil, homojen bir sistem içerisinde kodlanmaktadır. 

Giderek yaygınlaşmakta olan kitle iletişim teknolojileri hem belirli bir bilgi türünü, hem de 

belirli bir hayat tarzını bütün dünyada yaygınlaştırmaktadır. Aynı örneği Türkiye basımlı 

kitap kapaklarda da görebiliriz: 
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Masalların Türkçe basılan kapaklarına geldiğimizde, Arapça basılan kapaklardaki gibi 

gerçekçi sahneler üzerinden tasarım yapıldığını görürüz.  
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14 numaralı kapak ilginçtir. Burada 3 adam görüyoruz, bunlar Yeni Ahit’în üç bilge adamıdır. 

Sadece bir kaynakta bu konu detaylı olarak incelenmiştir. Doğubilimci Marina Warner, 

‘Magicians and Dervishes’
5
 adlı bölümde okuyucuyu doğuyla tanıştıran ilk kaynağa götürür. 

İncil’de konu edindiği haliyle, ‘Doğunun bilge adamları’ olarak geçen Gaspar, Melchior ve 

Balthasar adlı üç kral, yıldızların yol göstermesiyle İsa’yı bulurlar. İncil’de, bu kişiler bilge 

insanlar / müneccimler olarak geçmektedirler. 
6
 Maguş denilen bilge adamlar, İsa’ya develer, 

altınlar ve Arap-Pers zenginliklerini sunarlar. İsa bebeğin önünde eğilirler ve onu kutsal İsa 

olarak tanırlar. Seremoni havasındaki bu sahnede kabartılmış sarıklar, ipek kaftanlar, altın 

işlemeli türbanlar vardır. Sonrasında sayısız esere konu olacak olan bu sahnedeki üç bilge 

adamın, kutsal yolculuklarına nereden başladıkları yıllar boyunca tarihçilerin merak konusu 

olur. Doğudan geldikleri bilinen üç bilge adamın yolculuklarının başlangıcı için 

Mezopotamya, Arabistan, Hindistan önerilir. Ancak develer üzerinde onca ziynet eşyasıyla 

Beytüllahim’e kadar onca yol yapmak mümkün görünmez. Konuyla ilgili, din adamları hariç 

tüccarlar, askerler ve seyyahlardan bilgi edinilir. Bu bilgiler ışığında, ‘Bilge Adam’, çeşitli 

sanatkarlar tarafından bir Mağribi olarak resmedilir. Ressam Rubens, meşhur eseri The 

Adoration of the Magi deki bilge adamlardan koyu tenli olanını, Roma imparatorluğunun 

müttefiki olan Tunuslu bir prens olarak resmeder. Resmedilen kuzey Afrikalı Mulay Ahmad, 

resimde Türk kıyafetleri içindeydi. Varlıklı duruşuyla, Osmanlı’nın yaşam ve giyim biçimini 

yansıttığı düşünüldü.  Zihinlerdeki ‘doğu’resmi, böylece efsaneler ve ilk defa İncil’le birlikte 

anılan, aynı zamanda İslam’ın güçlenmesiyle yön bulan bir algı olarak doğdu. Peki 

resmedilen sunumlardaki ‘Kara Maguş’, Binbir Gece Masalları ile ilişkili olabilir mi?  

Warner, Ortaçağ ve Rönesans’ın ‘Kara Maguş’ unun, çok sonraları yazıya aktarılan Binbir 

gece masalları ile ilişkili olduğunu düşünür. Müneccimliği ve pagan bilgeliğini temsil eden 

sunum, aynı zamanda zenginlik ve krallığı da tasvir eder. Kara Maguş, asıl kral Süleyman 

gelmeden önce mütevazı liderliği ile anlatılmaktadır. ‘Doğunun Bilge Adamı’, Süleyman
7
 

tasvirlerini etkilemiş ve sonucunda doğu liderleriyle ilgili, ruh ve cin çağırma temsilleri 

dışında onlara farklı bir bakış sunmuştur. Yani Binbir Gece Masalları, Romen dillerine 

çevrilerek Avrupalı okuyucuyla karşılaştığında Batı’da Orta Doğunun büyülü sunumları böyle 

bir yörüngedeydi. 

 

                                                           
5 Warner, Stranger Magic: Charmed States and the Arabian Nights, Harvard University Press, 2012, s.134 
6 Maguş, Mecus; Zerdüşt anlamına gelmektedir. Maguşlar, Zerdüştlerin din adamıdır, ancak sonraları kelime, Türk Dil 

Kurumunda ‘ateşe tapan’ anlamında olumsuz içerikle kullanılacaktır. 
7 Süleyman, MÖ 970-931 yıllarında, Yahudi anlatılarındaki ve Talmud’taki Kudüs kralıdır. Kuran’da Hz. Davud’tun oğlu 

olan Hz.Süleyman olarak geçer. Sonrasında sayısız eser konu olacak olan Süleyman büyücü olarak tasvir edilir. 
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17. kapakta halk kültürüne ait motiflerin olduğu bir kapak görüyoruz. Global kültür algısı 

toplumların kendi ülkelerinde bile ortak bir zihniyet dünyası inşa eder. Farklı olan değeri ise 

kendi standartları içinde yeniden anlamlandırıyor,  ki bu da "yerli değer/yerel değer" olarak 

ortaya çıkar. Böylece toplumlar, öz değerlerini muhafaza ettiklerini düşündüklerinden 

yerelliklerinin pazarlanması da gözlerine batmıyor. Yerel unsurların kullanılması hem öze 

dönüş şeklinde bir pazarlama stratejisi, hem de bilinçaltında farkında olunmadan medya 

yönlendirmesiyle başvurulan bir yöntem.  

Oysa önceden belirlenmiş standartlar içine yedirilmiş bir yerellik ve Batı kültürünün 

"evrensellik" iddiasını gizleyen bir yerli kültürden bahsediyoruz. Bununla beraber "kimlik" ve 

"öteki" meselesinde; daha özgür alanlar olarak görülen melez kültür, çokkültürlülük 

kavramlarından bahsetmek de zorunlu hale gelmektedir. Melezlik, merkezsizlik, aidetsizlik ve 

akışkan kimliklerden ortaya çıkıyor. İnsanlar bu kategoriler içerisinde, kendi din ve kültürel 

değerleriyle alakalı tarihsel deneyimlerinden getirdikleri alışkanlıklarını muhafaza 

edebileceklerini düşünüyorlar. Bu sebeple alanı, güvenli alan olarak kodlamaktalar. Oysa 

kültür, kaçınılmaz olarak evrensel değerler içerisinde küresel biçimlenmekte, üretimi ise yerel 

olma özelliği taşımaktadır. Medya, bu süreci, belli bir sistem ve kelime dağarcığı etrafında 

döndürse de, süreç nihayetinde belli bir kırılganlıkla ilerlemektedir. 

Peki Avrupa merkezciliği, şarkiyatçılığı ya da garpiyatçılığı eleştirirken, karşı duruşlar ne 

ölçüde bu tekçi anlatımları aşar? Eleştirilen kavramlara tutunmadan, kavramlar aşılamaz. Bu 

sebeple Doğu, Batı diye ayrım yapmaktan çekinmiyorum. Kalıpları, merkezin dil stratejileri 

ve sınırlarıyla aşmak bir yoldur ancak her şeyden önce bu çabalar diyalojik olmalıdır.  

Mikhail Bakthine, insanın başkalarına nasıl göründüğünü görmek için aynaya bakmasının ne 

denli boş, hatta sahtekarca bir çaba olduğundan söz eder. 
8
 Hiç kimseye aynada kendimize 

göründüğümüz gibi görünemeyiz çünkü aynadaki imge, bir başkasına bakmayan, bir 

başkasının bakışını öngörmek ve yanıtlamak durumunda olmayan bir insanın imgesidir.  

                                                           
8
 Mikhail Bakthin, The Dialogic Imagination,  Four Essays, der. Michael Holquist, çev. Caryl Emerson ve 

Michael Holquist, University of Texas Press Slavic series; no. I, 1975. 



 

Dışarıdan nasıl göründüğünü anlamaya çalışırken dışarıyı dışlamış birinin görüntüsüdür.
9
 

Dolayıyla kişi ancak bir başkası yoluyla, dışarıdan ve özneler arası ilişkiyle kendini 

anlamlandırabilir. Öteki tarafından görünebilmek ve dışarıdanlık ilkesiyle kişi kendisini 

ortaya koyabilir. Kültürler arası ilişkilerin temel değeri ve farklı bir kültürü anlamanın koşullu 

bu durumda dışsallıktır. -Yani kültür değerlendirmesi yapan kişinin, o kültürün dışına 

konumlanmış olması  (bu asla kültüre yabancılaşma değildir) şarttır- İçeridenlik mesafeyi 

kaybettir. Çok yakın mesafeden görüntü bulanıktır, zamansal ve mekansal olarak uzaklaştıkça 

netleşir. Çok uzaklaştıkça da tek tip ve bütüncül görüntüye dönüşme tehlikesi vardır. Bu 

durumda dışsal ve içsel bakışın kavrayıcı gücü takip edilmelidir. Kendini tanımlamak için 

gözlerini ötekine çevirmek, yabancı olanı anlamak için kendi konumuna sıkı sıkıya bağlı 

kalmak, yabancının gözlerinden kendini okumaya çalışmak olarak özetleyebileceğimiz bir 

yaklaşımdır diyalojik bilinç.
10

 Yalnızca insanlar arasındaki ilişkilere ya da mutlak değerlerle 

ilgili ahlaki bir ilke değildir. Her türlü bilmenin ön koşuludur.  
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 Mikhail Bakthin, Karnavaldan Romana: Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazılar, çev. Cem 

Soydemir, der, Sibel Irzık, Ayrıntı Yayınları, 2014 
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