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Edvard Saidin (1935-2003) “Oriyentalizm” (Orientalism,1978) adlı əsəri, Qərbin Şərq 

sivilizasiyasını siyasi, sosial, dini, fəlsəfi, mədəni və ədəbi baxımdan idarə etmək niyyətinə 

qarşı olan etirazın bir məhsuludur. Edvard Said, qərblilərin Şərqi necə təhrif etdiyini, hansı 

metodlarla buna nail olduqlarını və hansı məqsədlər üçün bu cür davranışa siyasi, sosial, dini 

və mədəni ölçülərlə müraciət etdiklərini açıqlamaq istəmişdir. Daha da əhəmiyyətlisi, Edvard 

Saidə görə, insan həqiqətindən bu qədər uzaq olan belə bir kor elmin mövcudluğunu dərk 

etmək onu “Oriyentalizm” (Orientalism,1978) əsərini yazmağa sövq etmişdir.  

XIX əsr ABŞ ədəbiyyatının formalaşmasını Şərq və Qərb təfəkkür tərzlərinin uğurlu 

vəhdətində, başqa sözlə, Şərqə məxsus yüksək mənəvi potensialın Qərbə məxsus rasional 

düşüncə mədəniyyəti ilə birləşdirilməsində axtarmaq lazımdır. Bilindiyi kimi nə ənənəvi Şərq, 

nə də ənənəvi Qərb düşüncəsi ayrı-ayrılıqda optimal inkişaf modelinin yaradılması üçün 

yetərli deyil və bunun üçün hər iki tərəfin üstün cəhətlərinin birləşdirilməsi vacibdir.  

XIX əsrdə Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin düşüncə tərzi arasında əlaqə yaratmaq 

cəhdləri geniş vüsət almışdı. Lakin bu işi görmək üçün hər iki mədəniyyətə dərindən bələd 

olmaq lazım idi. Bu məqsədlə də XVIII-XIX əsrlərdə Avropada orta əsrlər İslam 

mədəniyyətinin öyrənilməsi yalnız latın mənbələri əsasında deyil, bilavasitə ərəb mənbələrinə 
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istinadla və o vaxtın islam ölkələrində klassik Şərqin qalıqlarının əyani surətdə araşdırılması 

yolu ilə həyata keçirilməyə başladı. Qərb dünyasının Şərqi öyrənmək cəhdləri, onların Şərq 

ölkələrinə səfərlər etməsi, müvafiq dillərin və adət-ənənələrin öyrənilməsi orientalizm deyilən 

xüsusi bir tədqiqat sahəsinin formalaşmasına gətirib çıxardı. 

Eyni zamanda XIX əsrdə tərs proses getməyə başladı. Yəni Şərq ölkələrindən 

Avropaya və Amerikaya səfər edən insanlar Qərb dünyasının mədəniyyətini mənimsəməyə 

cəhd göstərməyə başladılar. İngilis, fransız və digər Qərb dillərinin öyrənilməsi Qərb 

ölkələrində yaranmış nisbi müstəqil sivilizasiyanı və mədəniyyəti mənimsəməyə imkan 

yaratdı. Bu baxımdan, Şərqdə və Qərbdə elmin, mədəniyyətin, təhsilin xüsusiyyətləri də 

məkandan daha çox, zaman göstəriciləri ilə səciyyələnir. 

XIX əsrin birinci yarısından başlayaraq Avropada oriyentalist dərnəklər qurulmağa 

başladı. Qurulan bu dərnəklərdə məşhur oriyentalistlər  Silvester de Sasi (1758-1838, fransız 

linqvist və şərqşünas) və Vilyam Rayt (1830-1889, ingilis semitoloq və şərqşünas) başda 

olmaqla bir çox alim Şərq dilləri əsasında əsərlər yazmışlar. Qahirədə Mənsur əfəndi kimi 

tanınmış, Edvard Vilyam Leynnin (1810-1876, ingilis şərqşünası, tərcüməçi və səyyah)  

“Ərəbcə İngiliscə Lüğəti” və Ser Ceyms Vilyam Redhausun (1811-1892, ingilis şərqşünası, 

mütərcim və leksikoqraf) “Türkcə - İngiliscə Lüğəti” bu dövrün oriyentalist  əsərləridir. Elə 

bu qurumlar daxilində bir sıra alimlər Avropa kitabxanalarındakı Şərqlə bağlı əlyazmaları və 

İslam dünyasına aid ilahiyyat, tarix, ədəbiyyat və hüquqa aid əsərlərin kataloqlarınıda 

hazırlamış və zəruri hesab etdikləri əsərləri Avropa dillərinə  çevirmişlər.  

Artıq XIX əsrin ortalarına doğru, Avropanın Şərqə münasibətinə təsir edən əsas amil 

imperializm olmuşdur. Qərbi Avropa iqtisadi, hərbi, mədəni baxımdan tarixinin zirvəsini 

yaşayarkən Şərq dünyası geridönüşü olmayan süquta doğru gedirdi. Məhz bu səbəbdən də 

XIX əsrin ikinci yarısında Qərblə Şərq arasındakı mədəni, iqtisadi və siyasi anlamda 

məsafənin ölçüləri kompensasiya edilə bilməyən hal aldı. “Avrosentrizmin zirvəyə çatdığı bu 

dövrdə Qərb öz meyarları ilə Şərqi qiymətləndirmiş və mühakimə etmişdir”  [4, s.123]. 

Edvard Saidin “Oriyentalizm” əsəri üç əsas hissədən ibarətdir. “Oriyentalizmin əhatə 

dairəsi” (The Scope of Orientalism) adlı birinci hissədə tarixi təcrübə daxilində şərqşünaslığın 

geniş bir mənzərəsi əks olunur. Burada avropalıların Şərq mədəniyyəti ilə ilk tanışlığı və 

təəssüratlarının nəticəsində, Şərq sivilizasiyasını oriyentalist bir qəlibə salmaq üçün hansı 

layihələr hazırladıqları məsələləri təhlil edilir [12, s.29-110]. Edvard Said, “Oriyentalist 

strukturlar və yenidənqurma” (Orientalist Structures and Restructres) adlı ikinci hissədə öz 

dövründəki oriyentalizmin inkişaf xəttini araşdırır. Bu bölümdə rəssam və alimlərin 

əsərlərindəki ortaq məxrəclər təhlil edilir [12, s.111-197]. Kitabın “Orientalizm bu gün” 

(Orientalism now) adlanan üçüncü hissəsində isə klassik oriyentalizmin bitdiyi 1870-ci ildən 

başlayaraq İkinci Dünya müharibəsinin başlanması ilə pik nöqtəsinə çatan Şərqin 

müstəmləkəyə çevrilmə prosesi izah olunur. Bu hissənin son bölümündə Şərq mədəniyyəti 

üzərindəki ingilis və fransız hegemonluğunun Amerikanın əlinə keçməsinin səbəbləri 

araşdırılır və amerikan oriyentalizminin panoraması açıqlanır [12, s.199-328].  
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Onu da qeyd edək ki,  kitabda ədəbiyyatla bağlı ayrıca bölüm verilməmişdir. Lakin 

bütün əsər boyunca Edvard Said, oriyentalizmin ölçü, mərhələ və metodlarını izah etməyə 

çalışarkən tez-tez yazıçılara və ədəbi mətnlərə müraciət edir, sitatlar gətirir. O, əsasən 

oriyentalizmin ədəbiyyatda əks olunmasını mədəni, siyasi, sosial və fəlsəfi fikirlərinin ifadəsi 

zamanı nümunə olaraq göstərir. Bununla da o, ədəbiyyatın oriyentalizmin inkişafındakı 

rolunu da diqqət önündə saxlayır.  

Qeyd edək ki, ABŞ oriyentalizminin tədqiqi öz əsasını postkolonializmdən götürür. 

Postkolonializm – kolonializmin  mədəni irsini təşkil edən tədqiqatların ayrıca istiqaməti olub 

özündə fəlsəfə, kino, siyasi elmlər, sosial-iqtisadi coğrafiya, sosiologiya, feminizm, dini və 

teoloji tədqiqatlar və ədəbiyyat kimi  bir sıra sahələri əhatə edən bir çox nəzəriyyələri 

birləşdirir. 

Kolonializm termini, Napoleonun Misıri işgalı ilə başlamış, əsasən müsəlman 

coğrafyasında, Hindistan və Afrikada həyata keçirilmiş və bu bölgələrdə yaşayan insanların 

maddi və mənəvi qaynaqları istismar olunmuşdur. Edvard Said, “Oriyentalizm” 

(Orientalism,1978), “Mədəniyyət və imperializm” (Culture and Imperialism, 1993) kimi 

əsərlərində bu hadisələri qələmə almış və tənqid etmiştir. Bu mövzu çox sonralar Qayatri 

Spivak, Homi K. Bhabha kimi intelektualların əsərlərilə də “postkolonial nəzəriyyə”yə 

dönüşmüşdür.            

Postkolonializm müstəmləkəçiliyin buraxdığı mirası problemə çevirən bir sıra fəlsəfi 

və ədəbi nəzəriyyəni ehtiva edir. Bir ədəbiyyat termini və tənqidi yanaşma olaraq götürsək 

postkolonializm, bir zamanlar Avropanın böyük müstəmləkəçi gücləri hesab edilən 

Britanya, Fransa və İspaniyanın müstəmləkələri olan ölkələrdə yaranan ədəbi əsərləri təhlil 

edir. Bu eyni zamanda, müstəmləkə ölkələrini və insanlarını əsas mövzusu olaraq göstərən 

əsərləri də ehtiva edir.     

 Müstəmləkəçi ölkələrdən, xüsusilə də ingilis imperatorluğunun müstəmləkələrindən 

insanların Britanyadaki universitetlərə gəlmələri, burada öz  ölkələrində mövcud olmayan 

təhsilə yiyələnmələri, postkolonializmin, daha çox ədəbiyyatda, əsasən də romanda yeni 

tənqid anlayışı olaraq ortaya çıxmasını saxlamışdır [4].  

Postkolonial nəzəriyyə 1970-ci illərdə ədəbi tənqidin bir hissəsi olmuşdur. 

Postkolonializmlə maraqlanan bir sıra alim, Edvard Saidin “Oriyentalizm”  adlı kitabını bu 

nəzəriyyənin əsas əsəri olaraq qəbul edir. Bu nəzəriyyə 1980-ci ildə Mişel Fuko, Jak Derrida, 

Jil Delyözün poststrukturalizm ideyalarının təsirilə ortaya çıxmışdır. Müasir 

postkolonializmin sələfi isə Frans Fanon olmuşdur. Postkolonial nəzəriyyənin əsas 

nümayəndələrinə isə Edvard Said, Homi Bhabha, və Qayatri Spivak  aid edilir. 

Edvard Saidin “Oriyentalizm” əsərinin ən böyük intellektual təsiri ədəbiyyat 

nəzəriyyəsi, mədəni araşdırmalar və insan coğrafiyası sahələridir və bu yolla postkolonial 

tədqiqatlar sahəsi yaranmışdır. Edvard Saidin poststrukturalist analizlər metodu Jak Derrida 

və Mişel Fukonun analitik texnikalarından yaranmış və oriyentalizmin perspektivləri isə 
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Ənvər Əbdülmalik (“Böhranda Oriyentalizm” Orientalism in Crisis (1963)), Maksim 

Rodinson (“Məhəmməd” Muhammad, original French publication: 1960; “İslam və 

kapitalizm” Islam and Capitalism (1973), original French publication of „Islam et le 

capitalisme‟ in 1966), və Riçard Villyam Sauzern (“Orta çağda İslama Qərb baxışları” 

Western Views of Islam in the Middle Ages, 1962) tərəfindən irəli sürülmüşdür. 

XX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq, Qərbi Avropa ədəbi tənqidində postkolonial 

mühitdə olan xalqların mədəniyyətini yenidən nəzərdən keçirmək məsələsi aktual olmuşdur. 

Bu problem ilk dəfə olaraq siyasi filosof və psixiatrist Frans Fanonun “Qara Dəri, Ağ 

maskalar” (Black Skin, White Masks,1952), “Ölməkdə olan müstəmləkəçilik” (A Dying 

Colonialism, 1959), “Yerin lənətlənmiş insanları” (The Wretched of the Earth, 1961) və bir 

sıra kitablarda qaldırılmışdır. Bununla da postkololonializm konsepsiyası elmi sferaya daxil 

olmuşdur. Postkolonial tədqiqatların məqsədi əvvəlcə ən çox ingilis dilində yazılmış 

ədəbiyyatı və “estetik formaların hibrid təbiətinin tənqidi və əvvəlki dövrlərdən irəli gələn 

təsirlərin mədəni və siyasi problemlərin əhəmiyyətini” ortaya qoyan Qərbi Avropa ölkələrinin 

müstəmləkələrini öyrənmək idi [12, s.342].   

XX əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində postkolonializm yeni bir mahiyyət qazandı. Onu 

digər əsarətdə olan xalqlarla əlaqəli olaraq istifadə etdilər. Müstəmləkə mədəniyyətlərinin 

əlamətlərini bu şəkildə  axtarmaq müstəmləkəçi birliyə dair yanlış düşüncələrin 

formalaşmasına gətirib çıxardı, habelə xüsusi bir mədəniyyətin müstəmləkəyə aid olunub - 

olunmaması müəyyən hüquqi cəhətlər daşıdı.  

Belə bir vəziyyət öz milli kimliyi olan birdən çox postkolonial mədəniyyətin, ayrı-ayrı 

yanaşmalar və şərhlər tələb edən müxtəlif mədəniyyətlərin də olması barədə danışmağın 

vacibliyini aktuallaşdırmışdır. Bu haqda professor Arun P. Mukerci yazır: “Onlar bir deyil bir 

neçə postkolonial ədəbiyyatın  olduğunu unudurlar” [15, s.562].  

Müasir Qərbi Avropa postkolonial tədqiqatında əvvəlki müstəmləkələr daha çox 

tədqiqat obyektinə deyil, manipulyasiya obyektinə çevrilir. Postkolonializmə və 

postmodernizmə xas olan hadisələrin müəyyənləşdirilməsi tez-tez, bu yenidən canlanmanın 

önəmini bir daha düşünməyə  və  müstəmləkə strukturlarının təsiri ilə məzlumların 

ənənələrinin yox edilməsinin araşdırılmasına  təkan verməyə gətirib çıxarır. Sözü gedən 

proseslərdə postkolonial tənqid də inkişaf edir. Məhz XX əsrin 90-cı illərində Edvard Saidin 

(“Mədəniyyət və imperializm” (Culture and Imperialism, 1993)), Homi Bhabhanın (“Xalq və  

millət” (Nation and Narration, 1990)) və Gayatri Çakravorti Spivakın (“Digər aləmlərdə” (In 

Other Worlds: Essays in Cultural Politics, 1987)) tədqiqatları yarandıqdan sonra 

postkolonializm ayrıca bir sahə olaraq öz təsdiqini tapır. Ədəbiyyat nəzəriyyəçisi, professor 

Piter Berriyə görə, “o öz inkişafında müstəmləkəçinin tənqidindən özünü öyrənməyə qədər 

feminizmin inkişaf mərhələləri ilə üst-üstə düşən bütün maneələri aşdı” [2, s.162].   

Poststrukturalist filosof Mişel Fukonun ideyalarını tətbiq edən Edvard Said, Şərq 

mətinlərini təhlil etdi. Lakin o, Qərbi Avropa oriyentalizmini Qərb insanının Şərq haqqındaki 

yanlış görüşlərini əks etdirdiyini, Şərq mədəniyyətinin gerçək mahiyyətini aça bilməməsi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_(book)
https://books.google.com/books?id=R1WDnQEACAAJ
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kimi başa düşürdü. O, Qərbi Avropa elmini imperiya diskursu ilə birləşdirən uydurma elmlər 

və hətta keçmiş müstəmləkəyə tolerant münasibət təmin etdiyini vurğulayırdı. 

Tarixçi və şərqşünas Bernard Lüis Edvard Saidlə apardığı debatları ilə məşhurdur. 

Bernard Lüis ABŞ prezidenti Corc Buş administrasiyası ilə əməkdaşlıq etməyə başladıqdan 

sonra İraqda hərbi əməliyyatları başlamağa çağırmışdı. Bu da onun tərəfdarlarının əhəmiyyətli 

bir hissəsini itirməsinə səbəb olmuşdu. Sonradan ziddiyyətli dünyagörüşünə görə Bernard 

Lüis kimi qərb alimləri  Edvard Said tərəfındən tənqid edilmişdir. 

Edvard Said təsdiq edirdi ki, oriyentalizmin sahəsi rasizm forması və imperialist 

hakimiyyətinin silahı olan obyektiv araşdırmaya deyil, özünü təsdiqə yönləndirilən siyasi 

intellektualizm idi. O, həmçinin bəzi aparıcı Yaxın Şərq alimlərinin  elmi  bitərəfliyini, o 

cümlədən, Bernard Luisi ərəb dünyasında şübhə altında qoymuşdu. “Əl-Əhram” həftəlik 

qəzetinə verdiyi müsahibədə Edvard Said belə ehtimal edir ki, Bernard Lüisin Yaxın Şərq 

haqqındakı bilikləri kökündən yanlışdır, və ciddi qəbul oluna bilməz. O, həmçinin iddia edir 

ki, “Bernard Lüis ən azı 40 ildir ki, Yaxın Şərqə, ərəb dünyasına ayaq basmayıb. Mənə 

deyiblər ki, o, Turkiyə haqqında nəsə bilir, amma ərəb dünyası haqqında heç bir şey bilmir”  

[10]. 

Edvard Said öz tədqiqatında Bernard Lüisin İslamı heç bir daxili dinamikası və tarixi 

mürəkkəblikləri olmayan nüanssız, monolit bir varlıq kimi qəbul etdiyini görür və onu 

“demaqoqluqda və birbaşa cahillikdə” ittiham edirdi [12]. 

Edvard Saidin “Oriyentalizm” kitabının bu gün aktual olub-olmaması məsələsi 

həqiqətən elmi sferalarda ciddi narahatlıq doğurur. Oriyentalizmlə bağlı son illər yazılanlar 

arasında daha çox diqqəti iki məqalə çəkir: 1) Bruse Gilley (a political scientist at Portland 

State University) (2017): The case for colonialism. Third World Quarterly, DOI; 2) Nigel 

Biggar (professor of moral and pastoral theology at Oxford) “Times”: “Don’t feel guilty 

about our colonial history”// The Times. November 30, 2017. 

XIX əsrdə postkolonial şərqşünaslar hakimiyyətlə əməkdaşlıq edirdilər və  

müstəmləkəçiliyə haqq qazandırırdılar. Bryus Gillinin “Müstəmləkəçilik işi” (The case for 

colonialism) və Naycel Biqqarın “Müstəmləkəçilik tariximizə görə özümüzü günahkar hiss 

etməməliyik” (Don’t feel guilty about our colonial history) məqalələri məzmun baxımından 

imperializmi və müstəmləkəçiliyi müdafiə etdiyi  üçün tənqid edilmişdir. 2017-ci ildə yazılan 

qeyd etdiyimiz məqalələrin hər iki müəllifi görünür ki, XIX əsrdəki həmkarlarının yolunu 

getmək istəmişdilər. Belə ki, bu gün artıq imperialism və kolonializmin müdafiəsi nəinki 

maraqlı deyil, eyni zamanda artıq akademik səviyyədə hiddət doğurur. Hər iki müəllifin elmi 

fəaliyyəti ilə bağlı ciddi etirazlar da olmuşdur.  

 ABŞ ədəbiyyatşünaslığında oriyentalizmlə sistemli şəkildə məşğul olan son dövr 

alimlərindən aşağıdakıları göstərə bilərik:  

D.B. Makdonald (1863-1943): Amerikalı şərqşünas və İslam  Ensiklopediyası 

müəlliflərindəndir.  “İbn Haldundan seçmələr” (A selection from the Prolegomena of Ibn 
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Khaldun, 1905), “İslamın tərzləri” (Aspects of Islam,1911), “Nyuberi kitabxanasındakı ərəb 

və türk əlyazmaları”, The Arabic and Turkish Manuscripts in the Newbury Library, 1912), 

“İslamda Ruh anlayışının inkişafı” (The Development of the Idea of Spirit in Islam, 1932), 

“Min bir gecədən ruha doğru” (From the Arabian Nights to Spirit, 1919) adlı əsərləri ilə 

tanınmışdır.  

Filip Xuri Hitti  (1886-1978): Livan  əslli  xristian  olub, Amerika vətəndaşı idi. Ərəb 

tarixi (The Arabs: A Short History, 1943), islam tarixi ilə bağlı əsərləri vardır.  

Kennet Krəqq (1913-2012): İngiltərəli yepiskop və amerikalı şərqşünas, Qahirə 

Amerikan Universitetində dərs vermişdir. Eyni zamanda Harvard Universiteti İslam 

Teologiya hissəsi başçısı olmuşdur. “Minarə dəvəti” (The Call of the Minaret, 1956) adlı 

kitabı ilə məşhurdur.  

Məcid Kadduri (1909-2007): İraq əslli xristiandır. Vaşinqton Yaxın Şərq Araşdırma və 

Təhsil İnstitutu başçısıdır. “İslamda müharibə və sülh” (War and Peace in the Laws of Islam, 

1977)  adlı əsəri vardır [1]. 

Qərbi Avropa oriyentalizmi müstəmləkəçilik dövründə yarandığına görə, uzun müddət 

bu elm sahəsində Şərqə Avropasentrist yanaşma mövcud olmuşdur. Bu qeyri-elmi 

yanaşmanın nəticəsi Yaxın və Orta Şərq xalqları və müsəlmanlıq haqqında təsəvvürlər 

stereotipini yaratmışdır. Bu stereotiplərdən biri “sami dühası” adlanır və guya onun səciyyəvi 

cəhəti tərki-dünyalıq, intuitivizm, hissin zəkadan üstün tutulmasıdır. Ona rasionalizm, 

elmlərə, yaradıcılığa meyl etmə və bu kimi cəhətlər yaddır. Bu cür təsəvvürlər Asiya və 

Afrika xalqlarının təbiətcə geriliyi, tənbəlliyi, ətaləti, onların müstəqil inkişafa qabil olmaması 

haqqında müstəmləkəçilk  tezisləri ilə səsləşirdi. Təbii ki, belə stereotiplər Qərbi Avropa 

şərqşünaslarının baxışlarına təsir göstərirdi. XX əsrdə Asiya və Afrika xalqlarının oyanması 

Qərb oriyentalizmini əvvəlki müddəalarını dəyişdirməyə məcbur etdi. Yeni stereotiplər 

yarandı, lakin tarix elmindəki yeni fikirlər Yaxın və Orta Şərq xalqları barəsində mahiyyətcə 

elə həmin Avropasentrist baxışların saxlanmasına səbəb oldu. Tanınmış alimlər M.Veber və 

A.Toynbi Şərq və Qərbin əksliyi ideyasını öz müddəalarında irəli sürmüşlər [13; 14].  

Edvard Saidin “Oriyentalizm” kitabında oriyentalizmə verdiyi şərhi, obyektivliyə 

söykəndiyi iddia edilən məlumatların və akademik bir fənn olaraq oriyentalizm adı altında 

Qərbin mədəni hegemoniyasının bir hissəsinə çevrilməsinin səbəblərindən bəhs edir. Edvard 

Said, xüsusilə insanların təsəvvürlərində yaratdıqları diskursu yönləndirən biz və özgəsi 

əsasında formalaşan dualist düşüncəni, Qərb-Şərq dilemması baxımından təhlil edir. O, ikili 

qarşıdurmaların yaratdığı diskursları tətikləyən faktları aydınlaşdırmaqla güc 

mexanizmlərinin görünə biləcəyini iddia edir. Bu baxımdan da,  Edvard Said Fukonun 

mühakimə və bilik-güc anlayışlarına və Qramşinin hegemonluğuna istinad edərək Qərbin 

Şərqlə bağlı qoyduğu qaydaların, bədii və mədəni mətnlərdə diskursiv təhlil yolu ilə əks 

olunduğunu qeyd edir.  

Beləliklə, Edvard Said insanlar və tarix üzərində hakimiyyət qurmaq iradəsinin, həm 

də sistematik şəkildə özünü elm, gerçəklik, rasionalizm və praqmatizmin dili ilə gizlətdiyini 

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b4179213;seq=1;view=1up
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və üstünlük qazandığını göstərir. Edvard Saidə görə, bir cəmiyyət üzərində hökmranlıq etmək 

yalnız o cəmiyyət haqqında bilinməyənləri mənafelərə uyğunlaşdırmaqla mümkündür. 

Məlumata verilən məna isə gücə sahib olan iqtidar  mərkəzlərinin güc tətbiq edilməsi və ya 

lazım gələrsə də sosial razılıq metodları ilə yaradıla bilər. Özgənin bilikləri əsasında yaradılan 

uydurma gerçəklər, bu bilikləri yaradan qrupa müəyyən bir dünyagörüşü formalaşdırmaq 

imkanı verir və bu dünyagörüşü ilə də özgəni idarə etməyin zəruriliyini təmin edir. Bu 

düşüncələrin işığında Edvard Said oriyentalizmin davamlılığını və gücünü mövcud mədəni 

hegemonluğa bağlayır. Avropalıların qeyri-Avropa mədəniyyətlərindən və xalqlarından üstün 

olması fikri, Avropa mədəniyyətini hegemon edən əsas dəlillərdən biridir. Bundan əlavə, 

Avropanın üstün olduğu fikrini davamlı təkrarlayan şərqşünasların tərəfindən yaradılan 

kitabxanalar da bu hegemoniyada mühüm rol oynayır [12; 16]. 

Sivilizasiyaların toqquşması nöqteyi-nəzərindən, özgənin baxış bucağından 

baxıldığında  demək olar ki, rəqabət edən iki mədəni paradiqmanı özündə təcəssüm etdirən 

oryantalizmin interpretasiyası  əslində məhz  bu mədəni paradiqmalar sayəsində  keçmişin 

formalaşmasının formasını təyin edir. 

Oriyentalizmin leqallaşdırdığı irqi və dini ayrı-seçkiliyin akademik və intellektual 

planda ümumiləşdirilməsi müasir dövr ərzində öz daimiliyini islamda, ərəb ölkələrində və 

yaxın Şərqdə saxlamışdır. 

Qərb və Şərqin din məhvərində ayrılması XXI əsrdə də öz aktuallığını itirməmişdir. 

Tanınmış amerikalı sosioloq və politoloq olan Səmyuel Fillips Hantinqton (1927-2008) 

“Sivilizasiyaların toqquşması” (Clash of Civilizations, 1996) əsərində sivilizasiyaların 

etnomədəni prinsiplər əsasında qarşıdurması konsepsiyasını irəli sürmüşdür. Səmyuel 

Hantinqtonun millətlərarası quruluş olaraq gördüyü mədəniyyətlər zəminində 

“Sivilizasiyaların münaqişəsi” əsərini yazması, bu konsepsiyanın bir çox mübahisəli şərhinin 

də araşdırılmasına əsas verir. Xüsusilə Səmyuel Hantinqtonun sivilizasiyaların alt sistemləri 

olaraq təyin etdiyi və bunlarla dövlətləri təsnif edən şəxsiyyət və mədəniyyət anlayışları, 

oriyentalist düşüncənin institusional hala gəldiyi və ümumi qəbul nöqtəsinə çatan ideoloji 

özgə diskursların sorğu-sualsız qəbul edildiyi iki sahə olaraq görülə bilər. Bu iki sahənin 

“Sivilizasiyaların münaqişəsi” əsərində necə izah edildiyini, Hantingtonun şəxsiyyət və 

mədəniyyət anlayışlarına baxış bucağını ortaya qoymaqla anlaşıla biləcəyini düşünmək olar. 

Tarix boyunca ortaya çıxan böyük sivilizasiyaların ilahi dinlər ətrafında formalaşdığını 

iddia edən Səmyuel Hantinqton dünyada yaşayan altı və ya səkkiz fərqli mədəniyyətdən bəhs 

edir. Səmyuel Hantington, Qərbin və Qərb mədəniyyətinin sərhədlərinin dinin təməlində 

olduğunu iddia edir və bu səbəbdən də Avropanı əvvəl katolik, daha sonra katolik-protestant 

olaraq xarakterizə edərək onu pravoslavlardan və müsəlmanlardan ayırır. Səmyuel Hantiqtona 

görə iki sivilizasiya arasındakı sərhəd,  Roma İmperiyasının parçalandığl IV əsrdəki dövrə 

qədər  gedib çıxır və X əsrdə Müqəddəs Roma - Alman İmperiyasının yaranması  ilə daha da 

güclənir. O qeyd edir ki, Avropa Qərb xristianlığının sona yetdiyi və islam və pravoslavlığın 
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başladığı coğrafiyada bitir. Belə ki, o, Roma və Konstantinopoldan xristian inancını qəbul 

edən xalqların fərqli sivilizasiyalar qurduqlarına  inanır  [8,  s.231-233]. 

Səmyuel Hantington, həmçinin iddia edir ki, Rusiya başda olmaqla slavyan kökənlilər, 

Qərb mədəniyyətinə aid  deyildir. Belə ki, Avropa öz şəxsi kimliyini formalaşdırdığında artıq  

özünə xas bir  özgə obrazı yaratmışdı. XVII əsrdə İslam torpaqları əksər protestant İngilis 

torpaqlarından uzaqda olduğundan onlar haqqında çox az məlumatlı idilər. Onlara daha yaxın 

olan isə fransız və ya bir katolik  özgə obrazı idi [9, s.292]. Eyni dövrdə,  Müqəddəs Roma 

İmperiyası və katoliklər üçün isə ortodoks xristianlığı və sonra isə İslam bir özgəsinə çevrildi.  

Səmyuel Hantinqton “Mədəniyyətlərin toqquşması” əsərində, Avropanın ayrı bir 

mədəniyyət olaraq yaranmasını, siyasi və mədəni baxımdan  irəlidə olan XI və XIII əsrlərlə 

əlaqələndirirdi. Ona görə, Avropa VIII  və IX əsrlərdə Çindən, VIII  əsrdən başlayaraq XII 

əsrə qədər İslamdan, VIII - XI  əsrlərə qədər isə Bizanslılardan bir çox hallarda geridə qalırdı. 

Səmyuel Hantinqton, XI-XIII əsrlər arasında Macarıstan, Polşa, Skandinaviya və Baltik sahil 

zolağının Qərb xristianlığını və Roma qanunlarını qəbul etməsilə Qərb mədəniyyətinin 

sərhədlərini müəyyənləşdirdiyini göstərmişdir  [8, s.61]. 

Qərbin dəyişdiyini, yəni inkişaf etdiyini düşünsək, dünya tarixini yazarkən Qərb 

cəmiyyətlərinə imtiyazlı bir mövqe verilmişdir.  Onu da qeyd edək ki, Avropasentrik tarix 

anlayışı Qərbi “tarixi millətlərin” sahəsi, Şərqi isə “tarixi olmayan xalqlar” qrupu kimi 

görürdü. Şərq dəyişməyən, başqa sözlə desək, inkişaf etməyən bir quruluş olaraq artıq 

köhnəlmişdir. Əgər Şərq Qərbin qarşısında dəyişmirsə və ya sosial dəyişikliyə qapalıdırsa, bu 

zaman xaricdən Qərbin müdaxiləsi qaçılmazdır. Beləliklə, oriyentalist düşüncə Şərq 

cəmiyyətlərinin gələcək inkişafı naminə Qərb tərəfindən Şərqə xarici müdaxilələr üçün 

qanuni bir mühit hazırlayır [3, s.145]. Həm zamanın, həm də məkanın mövcud ölçüləri Qərb 

tərəfindən müəyyən edilmişdir. Bunun səbəbi, bütün dünyaya yayılmaq üçün coğrafiya ilə 

yanaşı müvəqqəti çərçivəyə sığacaq saat şüuru və xəritələr tələb etməsidir [6, s.16]. 

Yeni dövrlə (Konstantinopolun fəthindən (1453) Fransa İnqilabının başladığı (1789) 

dövrə qədərki zaman kəsiyi nəzərdə tutulur) birlikdə avropalılar İslamı “ümumdünya 

təhlükəsi” olaraq gördüklərindən və “yeganə həqiqi inancın hamisi” fikrinin yeni bir Avropa 

kimliyinin yaradılmasında ən vacib element olduğunu anladılar. Özünü “xristian dünyası” 

adlandıran Avropa, yaradılan Avropa kimliyinin ilk mərhələsini formalaşdırdı. Orta Şərq 

(Orta şərq anlayışı Avropa mərkəziyyətçi yanaşmaya əsaslanır və britanyalıların XIX əsrdə 

istifadə etdikləri anlayışdır) mənşəli bir din olan xristianlığı qəbul edən Avropa da özünü 

xristianlıqla tanıtmaq üçün hər cür səy göstərdi  [7, s.119, 121]. 

Beləliklə, Oriyentalizmin akademik və intellektual baxımdan qanuniləşdirdiyi dini və 

irqi ayrı-seçkilik ümumiləşdirmələri, müasir dövrdə İslam, Ərəb dünyası və Yaxın Şərqdə 

davamlılığını qoruyub saxlamışdır. Edvard Said bununla bağlı belə bir nümunə göstərir: 

“Artıq “zənci ağlı” və ya “yəhudi şəxsiyyəti” ilə bağlı elmi (hətta məşhur) araşdırmalar 

yazmaq artıq maraqlı olmadığından, “İslam ağlı” və ya “ərəb şəxsiyyəti” kimi araşdırmalarla 

məşğul olmaq hələ də diqqətçəkicidir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, müasir dövrdə 
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şərqlinin özünü ifadə etməsi və azad olması kimi mövzularda söz sahibi ola bilməsi fikrinə 

oriyentalist diskurs tərəfindən məhəl qoyulmamışdır. 
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