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Özet: Sosyal bilimlerde hâkim eğilim, tarihsel olayları toplumların kendi iç çelişkileriyle açık-
lamak yönündedir. Böylece toplumsal gelişmenin açıklanması, toplumların kendi içlerindeki il-
işkilerle sınırlı hale getirilmekte, toplumlar arası ilişkileri inceleyen siyasal ve askeri tarih küçüm-
senmektedir. Napolyon’un Batı için önerdiği yeni dünya siyaseti anlaşılmadan Fransız Devrimi
anlaşılamayacağı gibi bu devrimin neden tam da Napolyon gibi bir “kahramana” ihtiyaç duy-
duğu anlaşılamaz. Aynı şekilde Fransız Devrimi’ni sadece ilericilik-gericilik, aydınlanma
düşüncesi-ortaçağ karanlığı gibi karşıtlıklar temelinde düşündüğümüzde, devrim sonrasında ken-
di toprakları tehdit altında olan ve büyük bir toplumsal alt üst oluş yaşayan Fransa’nın on bin-
lerce kişilik bir kuvvetle Mısır’ı fethetmeye kalkmasına da anlam veremeyiz.
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The Man Who Untied The Knot Of The Orient: Lessons From The Case Of Napoleon

Abstract: The prevailing trend in social sciences is to explain the historical events by the inner contra-
dictions of each society. As a conclusion, the political and military history studying the international re-
lations of societies in a global context has lost ground and explanations about the social development have
been restricted by the inner relationships of each society. Without understanding the imperial policy sug-
gested by Napoleon for the global domination of the West, it is impossible to comprehend the meaning of
the French Revolution and why that revolution required such a man like him. Likewise, we can’t make sense
of France’s invading Egypt with an armed force consisting of thousands of soldiers just when the lands of
France itself were under a serious threat immediately after the revolution. 
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Ku zey Af ri ka’nın ve Or ta do ğu’nun ABD ta ra fın dan ye ni den şe kil len di ril -
di ği bu gün ler de, hız la de ği şen si ya sal gün de min in sa nın uf ku nu da ral -

tan bas kı sın dan kur tul ma nın ve top lum lar ara sı iliş ki le re da ha ge niş bir
pers pek tif ten bak ma nın bir yo lu ta ri he dön mek ola bi lir. Ta rih te her ola yın te -
kil ol du ğu ve ken di şart la rı için de de ğer len di ril me si ge rek ti ği doğ ru ol sa da,
ben zer olay lar ara sın da kar şı laş tır ma lar yap ma nın sa de ce geç mi şi de ğil bu -
gü nü de da ha iyi kav ra ma mı za im kan sağ la dı ğı da bir ger çek tir. Ön ce II.
Dün ya Sa va şı’nda Av ru pa’yı, da ha son ra So ğuk Sa vaş so nu cun da Sov yet ler
Bir li ği’ni dev re dı şı bı ra kan ABD bu gün es ki Os man lı coğ raf ya sı nı tek ta raf -
lı ola rak ye ni den dü zen le mek te dir. Göz le ri mi zin önün de ye ni bir Ame ri kan
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Or ta do ğu su ku ru lur ken, Ku zey Af ri ka ve Or ta do ğu’da Ba tı ha ki mi ye ti nin
baş la dı ğı gün le re dön mek, bi ze bu gü nü an la ma da ye ni ufuk lar aça bi lir. 19
Ma yıs’ta ABD’nin ye ni Or ta do ğu po li ti ka sı nı açık la yan Oba ma’nın ko nuş -
ma sı, tam da bu açı dan, içe ri ği ve ta rih sel bağ la mıy la ba na ta rih te ki bir baş -
ka meş hur ko nuş ma yı ve yi ne bu ko nuş may la ilin ti li bir baş ka 19 Ma yıs ta -
ri hi ni ha tır lat tı. Ban dır ma va pu ru nun Sam sun’a ya naş tı ğı gün den de ğil,
L’ori ent ge mi si nin Tou lon li ma nın dan ay rıl dı ğı gün den söz edi yo rum.

Mı sır’a doğ ru yol alan dev Fran sız fi lo su nun ko mu ta nı Na pol yon, iki
yüz kü sur yıl ön ce, iş te bu ge miy le Do ğu nun ki li di ni aça cak gi ri şi mi baş -
lat mış tı. Bu fi lo da Na pol yon yal nız de ğil di: 36 000 ki şi lik bir as ke ri kuv vet,
L’ori ent’in de için de ol du ğu 400 ge mi ve en vai çe şit si la hın ya nı sı ra, mü -
hen dis ler, ter cü man lar, as tro nom lar, hu kuk çu lar, geo met ri bil gin le ri, şar ki -
yat çı lar, ik ti sat çı lar, kim ya ger ler, mi mar lar ve çe şit li uz man lar, yüz ler ce ku -
tu ki tap tan olu şan ge niş bir kü tüp ha ne, çe şit li öl çüm alet le ri, dev let mat ba -
asın dan te da rik edi len bir Arap hu ru fat ta kı mı, kı sa ca sı kos ko ca bir sey yar
üni ver si te ve uz man lar or du su ken di si ne eş lik et mek tey di. Bel li ki Na pol -
yon ön der li ğin de ki Ba tı, bu kez Ame ri ka kı ta sın da ol du ğu gi bi sa de ce yağ -
ma için de ğil ye ni bir dü zen kur mak için se fe re çık mış tı. Ni te kim bü tün
gös ter ge ler Mı sır se fe ri nin ge çi ci bir stra te jik du rak ola rak gö rül me di ği ni,1
Fran sa’nın bu ra yı fet he dip yer leş me yi, ken di si ne di re ne cek bü tün as ke ri ve
si ya si güç odak la rı nı ber ta raf et me yi ve ye ni bir si ya si-eko no mik dü zen
kur ma yı he def le di ği ni gös ter mek te dir. Ro ma İm pa ra tor lu ğu’nun yı kı lı şın -
dan bu ya na çok uzun bir pa ran tez le ke sin ti ye uğ ra mış olan Ba tı dün ya
ege men li ği ye ni den baş la mak üze rey di ve tıp kı yüz yıl lar ön ce Bü yük İs -
ken der’in Gor di on dü ğü mü nü çöz me si gi bi bu kez de Na pol yon uzun bir
ara dan son ra Do ğu nun ki li di ni ye ni den aça cak tı.

Ne var ki, baş lan gıç ta Fran sa açı sın dan iyi baş la yan Mı sır se fe ri nin bek len -
di ği gi bi git me di ği ni ve ba şa rı sız lık la so nuç lan dı ğı nı bi li yo ruz. Not la rı na ve
mek tup la rı na ba kı lır sa bir ara ka fa sı na İs ken der gi bi bir Do ğu İm pa ra to ru ol -
ma yı bi le ko yan Na pol yon2 Mı sır’da sa de ce on dört ay ka la bil di. Mı sır’da bı -
rak tı ğı Fran sız bir lik le riy se iki yıl için de Os man lı ve İn gi liz kuv vet le ri nin mü -
da ha le si so nu cun da Mı sır’dan çe kil mek zo run da kal dı lar. Ay nı Na pol yon Mı -
sır’da gü ney yo lun dan de ne yip ba şa ra ma dı ğı Hin dis tan’a ulaş ma pro je si ni
ku zey den ba şar ma yı de ne ye cek, ama Rus ya ve İn gil te re kar şı sın da bü yük ye -
nil gi le re uğ ra ya cak tı. Dış po li ti ka da bu bü yük ye nil gi ler le kar şı la şan Na pol -
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yon, iç po li ti ka da bel ki de da ha bü yük bir ha yal kı rık lı ğı na yol aç tı. Fran sız
Dev ri mi’nin öz gür lük çü ve eşit lik çi ide al le ri ni tem sil eden Na pol yon ken di si -
ni im pa ra tor ilan edip des po tik bir re jim ku run ca Av ru pa’da ki ile ri ci ay dın la -
rı ha yal kı rık lı ğı na uğ rat tı. Ör ne ğin Na pol yon’un ko mu ta sın da ki “dev rim or du -
la rı” Vi ya na’yı iş gal et ti ği sı ra da, top ses le ri ara sın da onun için “İm pa ra tor”
adıy la 5. Pi ya no Kon çer to’su nu bes te le mek te olan Be et ho ven, yi ne Na pol -
yon’a it haf et ti ği “Eroi ca” isim li 3. sen fo ni si ni da ha son ra ya şa dı ğı ha yal kı rık -
lı ğı so nu cun da ona it haf et mek ten vaz ge çe cek ti. Za ten Na pol yon’un Fran sız
Dev ri mi’nin ilk ör güt len di ği yıl lar da dev rim ci çev re ler le hiç bir ala ka sı ol ma dı -
ğı gi bi, çok geç me den bir mil li kah ra man ola rak ken di si ni bağ rı na ba sa cak
olan Fran sız mil le ti ne her han gi bir bağ lı lık his se dip his set me di ği de tar tış ma -
lıy dı. Fran sız Dev ri mi, baş lan gıç ta genç Na pol yon için ya ban cı bir ulu sun bir -
bi ri ne düş me sin den baş ka bir şey ifa de et mi yor du.3 Genç yaş ta Kor si ka’yı terk
edip Fran sa’da şan sı nı de ne mek zo run da ka lan Na pol yon, Fran sız or du sun da
yük se le ne dek ken di ül ke si nin ba ğım sız lı ğın dan baş ka bir şey dü şün me yen ve
Fran sa’dan nef ret eden bi riy di. İtal yan ca sı her za man Fran sız ca sın dan da ha
iyiy di. Nor mal ko şul lar da bir Fran sız mil li kah ra ma nı ol ma ya ne ka dar uzak
ol du ğu şu ra dan bel liy di ki, söy len di ği ne gö re tüm dün ya da mil li yet çi fi kir le -
rin ya yıl ma sı nı sağ la yan ve Fran sız mil li yet çi li ği nin si ya sal an lam da ku ru cu -
su olan bu adam ne re dey se öm rü bo yun ca düz gün Fran sız ca ko nuş ma sı nı bi -
le öğ re ne me miş ti. Sa vun du ğu il ke ler le ha ya tı ara sın da ki uyum suz luk bu nun -
la sı nır lı de ğil di. Av ru pa’da ki sa vaş lar sı ra sın da halk la rın ken di seç tik le ri yö -
ne ti ci ler ta ra fın dan ida re edil me si ge rek ti ği fik ri nin pro pa gan da sı nı yap ma sı -
na kar şın, ba zı yer ler de kral lık lar ku ru yor, ken di ni im pa ra tor, kar de şi ni kral
ta yin edi yor du. Ken di si için Ay dın lan ma fi lo zof la rı nı ve ya “dev rim kah ra man -
la rı”nı de ğil, Ro ma im pa ra tor la rı nı ve ya Bü yük İs ken der gi bi fa tih le ri ör nek
alı yor du. Dev rim ci bir halk or du su ol du ğu söy le nen Fran sız bir lik le ri ne yap -
tı ğı ko nuş ma lar da sü rek li ola rak Sci pi o’nun, Brü tüs’ün, Bü yük

İs ken der’in to run la rı ol duk la rı nı söy lü yor du. Na pol yon, bir as ke ri de ha
ol du ğu na şüp he ol ma ma sı na kar şın, ni ha ye tin de bü tün cep he ler de ye nil gi -
ye uğ ra mış tı. Bü tün bun la ra kar şın hem Fran sız Dev ri mi’nin en ta nın mış
sim ge si ol du hem de Av ru pa’nın mo dern çağ lar da ki en bü yük kah ra ma nı
ola rak ka bul edil di. Oba ma’yla Na pol yon ara sın da Ba tı ya yıl ma cı lı ğı nın
yön tem le ri açı sın dan bel li iliş ki ler kur ma dan ön ce, bu çe liş ki li du ru mun pe -
şi ne düş mek şart gi bi gö rü nü yor. Bu nun için hiç de ğil se Fran sız Dev ri mi
hak kın da ki yer le şik dü şün ce le ri ye ni den sor gu la ma mız ge rek mek te dir.
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Sos yal bi lim ler de ha kim eği lim, uzun za man dan be ri, ta rih sel olay la rı
top lum la rın ken di iç çe liş ki le riy le açık la mak yö nün de dir. Bu doğ rul tu da
top lum sal ge liş me nin açık lan ma sı, dün ya da ki di ğer iliş ki ler den so yut lan mış
ola rak top lum la rın ken di iç le rin de ki iliş ki ler le sı nır lı ha le ge ti ril mek te, top -
lum lar ara sı iliş ki le ri in ce le yen si ya sal ve as ke ri ta rih kü çüm sen mek te dir.
Hal bu ki Na pol yon’un Ba tı için öner di ği ye ni dün ya si ya se ti an la şıl ma dan
Fran sız Dev ri mi an la şı la ma ya ca ğı gi bi bu dev ri min ne den tam da Na pol yon
gi bi bir “kah ra ma nı” ge rek tir di ği an la şı la maz. Crom well dev ri mi ni yap mış
“ile ri ci” İn gil te re’nin ni çin Av ru pa ge ri ci le riy le be ra ber ha re ket et ti ği ni ve
Fran sız Dev ri mi’nin ge tir di ği ye ni re ji me ta raf tar olan la rın mil li yet far kı gö -
zet mek si zin ne den İn gi liz kar şı tı bir çiz gi yi be nim se dik le ri ni gör mek baş ka
tür lü müm kün de ğil dir.4 Ay nı şe kil de Fran sız Dev ri mi’ni sa de ce ile ri ci lik-ge -
ri ci lik, Ay dın lan ma dü şün ce si-Or ta çağ ka ran lı ğı gi bi kar şıt lık lar te me lin de
dü şün dü ğü müz de, dev rim son ra sın da ken di top rak la rı teh dit al tın da olan
ve bü yük bir top lum sal alt üst oluş ya şa yan Fran sa’nın on bin ler ce ki şi lik bir
kuv vet le Mı sır’ı fet het me ye kalk ma sı na da an lam ve re me yiz.

Me se le nin esa sı şu dur: Es ki re jim İn gi liz le rin At lan tik öte sin den do la şa -
rak Hin dis tan’a var ma sı na en gel ola ma dı ğı gi bi, Ak de niz yo lu nu ye ni den
can lan dı ra rak Do ğuy la iliş ki le rin de ne ti mi ni elin de tut ma yı da ba şa ra ma -
mış tır. İn gil te re’den fark lı ola rak kra lın ta ma men saf dı şı edil me si ni bu ba şa -
rı sız lık ta ara mak her hal de yan lış ol ma ya cak tır. Fran sız Dev ri mi, dün ya da ki
ye ni iliş ki le ri de ğer len di re me yen es ki re ji me kar şı bur ju va zi nin tep ki si dir.
Bu ne den le de Fran sa’nın dev rim son ra sın da ki bi rin ci gün dem mad de si İn -
gil te re’yle ve İn gil te re ön der li ğin de ki dün ya dü ze ni ni sür dür mek ten ya na
ola nAv ru pa’da ki es ki re jim ler le he sap laş mak ol muş tur. Dev ri min bü tün Av -
ru pa’yı bir bi ri ne kat tı ğı dö nem de Fran sa’yı iki ki şi tem sil eder: Bir as ker olan
Na pol yon ve dı şiş le ri ba ka nı Tal ley rand. Çün kü Fran sa’nın ka de ri as ke ri ve
si ya si alan da Do ğu-Ba tı iliş ki le ri nin de ne ti mi ni ele ge çir me yi ba şa rıp ba şa ra -
ma ma sı na bağ lı dır.

Na pol yon’un ki şi sel ha yat hi ka ye si Fran sa’nın ve ge nel ola rak Ak de niz
çev re sin de ör güt len miş Av ru pa mer kez li dün ya nın ih ti yaç la rıy la ça kış mak -
ta dır. Na pol yon’u ta rih sah ne si ne çı ka ran olay 1793’te Tou lon’da, kral cı lar ve
İn gi liz it ti fak kuv vet le ri ne kar şı bir top çu ko mu ta nı ola rak ba şa rı lı bir mü ca -
de le ver me siy le dik ka ti çe ke rek tuğ ge ne ral rüt be si ne ter fi et me si dir. Ka fa sı
İn gi liz kar şı tı fi kir ler le do lu olan Na pol yon, genç li ğin den iti ba ren ken di sin -
de tut ku ha li ne gel miş üç fi kir ve idea le sa hip tir: Bi rin ci si Tou lon’da ki ilk za -
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fe rin de ken di si ni gös te ren İn gi liz düş man lı ğı ve Av ru pa’da İn gil te re’nin li -
der li ği ne mey dan oku yan bir bü yük stra te ji ge liş tir me ça ba sı. İkin ci si Ro ma
hay ran lı ğı ve Ak de niz’de Ro ma mi ra sı nı ye ni den can lan dır ma ha ya li.5
Üçün cü sü dün ya ege men li ği nin ki li di nin Do ğu da ol du ğu, bu nun için İs ken -
der’in ve Ro ma lı fa tih le rin yo lu nu ta kip et mek ge rek ti ği fik ri. Da ha ya kın -
dan ba kıl dı ğın da, as lın da bu üçü nün bir bi riy le bağ lan tı lı ol du ğu, hat ta bir -
bi ri ni ge rek tir di ği gö rü le bi lir.

Na pol yon’un Av ru pa’da ki sa vaş la rı İn gil te re’ye kar şı kı ta Av ru pa’sı nı
bir leş tir me yi ve Ro ma dün ya ege men li ği ne te mel oluş tu ran Ak de niz mer -
kez li dün ya yı Fran sa’nın et ra fın da ye ni den can lan dır ma yı amaç la mak ta dır.
İn gil te re’nin gü cü, açık de niz ler de ki üs tün lü ğü sa ye sin de Ak de niz’i at la ya -
rak Hin dis tan’a ulaş ma sı ve Do ğu nun de ne ti mi ni kıs men ele ge çir me sin den
kay nak lan dı ğı için, İn gil te re’ye ka fa tut ma nın ve Av ru pa’yı bir leş tir me nin
tek yo lu Do ğu nun de ne ti mi ni ele ge çir mek tir. Bu da Ak de niz’den Ku zey Af -
ri ka’ya, ora dan Hin dis tan’a ulaş ma yı ge rek tir mek te dir.6 Bu, tam da İs ken -
der’in ve Ro ma’nın iz le di ği yol dur. Ma dal yo nun ters ta ra fın dan bak tı ğı mız -
day sa bu yol, ay nı za man da İs lam fe tih le rin den son ra Ba tı ya ka pan mış olan
yol dur. Na pol yon’un tüm ba şa rı sız lık la rı na kar şın, bu gün bi le Av ru pa’nın
mo dern çağ lar da ki en bü yük kah ra ma nı ola rak gö rül me si nin en önem li se -
bep le rin den bi ri iş te bu yo lu ye ni den aç mış ol ma sı dır.

Ye ni çağ da Ba tı üs tün lü ğü nün baş lan gı cı Ame ri ka’nın keş fi ne ka dar gö -
tü rül mek te dir. Do la yı sıy la özel lik le 18. yüz yıl dan son ra bir Ba tı üs tün lü ğü
ça ğın dan söz edi lir. Hal bu ki Ba tı dı şı top lum lar ara sın da coğ ra fi ola rak Av -
ru pa’ya en ya kın olan ve özel lik le Fran sız lar, İs pan yol lar, Por te kiz ler ve İtal -
yan lar gi bi Ak de niz top lum la rı nın bur nu nun di bin de ki Ku zey Af ri ka an cak
19. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da sö mür ge leş ti ri le bil miş tir. De mek ki 16. yüz yıl -
dan iti ba ren top lum lar ara sı iliş ki ler de üs tün lü ğü ele ge çi ren Ba tı bur nu nun
di bin de ki Af ri ka’ya yer leş mek için ne re dey se dört yüz yıl bek le mek zo run da
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kal mış tır. As lın da Ba tı nın Af ri ka’dan ko vul du ğu za man di li mi ni Ku zey Af -
ri ka’da ki İs lam fe tih le ri nin baş la dı ğı ye din ci yüz yıl baş la rı na gö tü rür sek,
dört yüz yıl de ğil bin üç yüz yıl lık bir bek le yiş ten söz et mek da ha doğ ru olur.
Bu ge cik me, Ku zey Af ri ka’nın önem siz ol ma sın dan kay nak lan maz. Ter si ne
Ku zey Af ri ka ge rek Bü yük İs ken der ge rek se Ro ma İm pa ra tor lu ğu dö ne min -
de Ba tı dün ya ege men li ği nin te mel da ya nak la rın dan bi ri dir. Ro ma se na to -
sun da il gi li il gi siz her ko nuş ma ön ce sin de, sö ze “Kar ta ca yı kıl ma lı dır” di ye
baş lan ma sı se bep siz de ğil dir. Ro ma an cak Pön Sa vaş la rı’nda Kar ta ca ile he -
sap laş tık tan son ra ki iki yüz yıl lık sü reç için de Ku zey Af ri ka üze rin de de ne -
tim sağ la ya bil miş ve an cak bu şe kil de bir dün ya ege men li ği ku ra bil miş tir.
Ro ma’nın yı kı lı şın da bi le mer ke ze yö ne lik bar bar is ti la la rı ka dar Van dal la rın
Mı sır’ı is ti la et me yi ba şa rıp Do ğu dan zen gin lik akı şı nı ke sin ti ye uğ rat ma la -
rı et ki li ol muş tur.7 İm pa ra tor lu ğu Do ğu da res to re et me ye ça lı şan Bi zans’ın
da Ku zey Af ri ka’ya yö nel me si bu açı dan şa şır tı cı de ğil dir. Ni te kim Ba tı ege -
men li ği ne son ve ren olay lar di zi si nin baş lan gı cı da Ak de niz’in de ne ti mi nin
Do ğu halk la rı na geç me si ni sağ la yan İs lam fe tih le ri dir. 1492’de En dü lüs’ün
son ka lın tı sı olan Gır na ta’nın düş me siy le İs pan yol ve Por te kiz li ler göz le ri ni
ye ni den Ku zey Af ri ka’ya dik se ler de, kar şı la rın da Ak de niz yo lu nu ke sin ola -
rak Ba tı ya ka pa tan Os man lı la rı bul muş lar dır. Na pol yon’un ta rih sah ne si ne
çık tı ğı sı ra da, Ba tı da Ak de niz yo lu nu at la ya rak Hin dis tan’a ula şan ve Do ğu
ti ca re ti nin de ne ti mi ni ele ge çi ren İn gil te re’nin li der li ği söz ko nu su dur. Ak de -
niz yo lun da es ki öne mi ni yi tir mek le bir lik te İs lam dün ya sı nın ko ru yu cu lu -
ğu nu üst len me ye de vam eden güç ise Os man lı lar dır.

Na pol yon Mı sır se fe ri ne çı kar ken te mel bil gi kay na ğı ola rak baş vur du ğu
Vol ney’in ese ri ne da ya na rak Şark’ta Fran sız ha ki mi ye ti nin önün de üç en gel
ol du ğu nu8, do la yı sıy la her Fran sız gü cü nün üç sa va şa bir den gir mek zo run -
da ka la ca ğı nı söy ler: Bu üç sa va şın il ki İn gi liz le re, ikin ci si Os man lı Dev le -
ti’ne, üçün cü ve en zor lu su da böl ge de ki Müs lü man la ra kar şı ola cak tır. Na -
pol yon üç cep he de ay nı an da sa vaş ma mak için sü reç bo yun ca çe şit li gi ri şim -
ler de bu lu nur. Kal dı ki da ha Mı sır se fe ri ön ce sin de, he nüz or du da yük sel me -
miş ken, hat ta da ha ba kan lı ğa gir dik ten on iki gün geç miş ken Os man lı or du -
sun da su bay ola rak gö rev len di ril mek is te miş tir.9 Os man lı Dev le ti’nin Fran -
sa ile ya kın lı ğı nı sür dür dü ğü II I. Se lim dö ne min de Na pol yon, bir ta raf tan
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8 Sa id, Ed ward, Şar ki yat çı lık: Ba tı’nın Şark An la yış la rı, Çev. Ber na Ül ner, Me tis, 2004, s. 91.
9 Lud wig, Na po le on, s. 44.



ka fa sı na Mı sır’ı ele ge çir me yi koy muş ken bir ta raf tan da he sap la rı nı Os man -
lı ile bir lik te ve ya onun rı za sı nı ala rak yü rüt me nin yol la rı nı arar. Yi ne Mı sır’ı
ele ge çir dik ten son ra Os man lı la ra ve İs lam’a kar şı ol ma dı ğı nı be lirt me si de
bu stra te jik he sa bın bir so nu cu dur. Na pol yon Mı sır iş ga lin den son ra da
Fran sa’nın Os man lı’nın müt te fi ki ol du ğu nu söy le me ye de vam et miş tir. Hat -
ta iş gal et ti ği yer ler de ki Os man lı yet ki li le ri ne asi le ri bas tır mak için gel di ği ni
ve pa di şa hın du rum dan ha ber dar ol du ğu ya la nı nı at mış tır.

Ör ne ğin İs ken de ri ye’ye gir dik ten son ra Ka hi re va li si ne yaz dı ğı mek tup ta
uzun uzun Os man lı-Fran sız it ti fa kı nın sağ lam lı ğın dan dem vu rur.10

Fran sız el çi si de iş gal sı ra sın da ay nı müt te fik lik pa lav ra la rıy la İs tan -
bul’u oya lar. Bu ara da Na pol yon Mı sır’da di ren me ih ti ma li olan yer li un -
sur la ra Fran sız la rın sa de ce Mem lük le re kar şı ol du ğu nu, Os man lı lar la bir
prob le mi nin ol ma dı ğı söy ler, hat ta Fran sız ve Os man lı bay ra ğı gön de re
bir lik te çe ki lir. Tüm bun la rı ye ni den ha tır lar ken Ame ri ka’nın da Ku zey
Irak’ta ki Türk var lı ğı na son ve rir ken ve Türk as ker le ri nin ba şı na çu val ge -
çi rir ken Tür ki ye’nin “müt te fi ki” ve “stra te jik or ta ğı” ola rak ha re ket et ti ği ni
unut ma mak ge re kir.

Na pol yon, Os man lı top ra ğı olan Mı sır’ı iş gal eder ken ken di si ni Os man lı
müt te fi ki ola rak gös ter me uya nık lı ğı na baş vur sa da esas ter ci hi, hiç şüp he
yok ki, Os man lı’sız bir Şark hâ ki mi ye ti dir. Na pol yon da ha genç li ğin de Os -
man lı hak kın da kı sa bir hi kâ ye yaz mış tı. Bu hi kâ ye de Na pol yon, ha rem de ki
ca ri ye le ri kur ta ran bir kah ra man dı.11 As lın da bu Ze us’un Fe ni ke Kra lı’nın kı -
zı Eu ro pe’yi ka çır ma sın dan, Yu nan la rın gü zel ler gü ze li Pa ris uğ ru na Tru -
va’ya sal dır ma sı na ve Mo zart’ın Os man lı ha re min den sev gi li si ni ka çı ran bir
Av ru pa soy lu su nun hi kâ ye si ni an lat tı ğı “Sa ray dan Kız Ka çır ma” ope ra sı na ka -
dar Do ğu-Ba tı ça tış ma sı nın bil dik bir te ma sıy dı.12 Genç li ğin den be ri Pers le ri
di ze ge ti ren Bü yük İs ken der’e hay ran olan ve ye ni bir Bü yük İs ken der ol ma
ha ya liy le ya nıp tu tu şan Na pol yon’un Do ğu da gö zü nü di ke ce ği baş düş man
Os man lı’dan baş ka sı ola maz dı. An cak Na pol yon dö ne min de Os man lı top -
rak la rı nın ve ge le nek sel Do ğu’nun ha len çok kor ku lan bir yer ol du ğu nu da
vur gu la mak ge re kir. Av ru pa lı lar ge nel ola rak Haç lı Sa vaş la rın dan be ri ge le -
nek sel do ğu yu doğ ru dan gör me fır sa tın dan yok sun du rum da ol duk la rı gi bi,
Vi ya na’ya ka dar da ya nan Os man lı iler le yi şi nin anı la rı hâ lâ ta zey di. Do ğu ya
git me yi gö ze alan lar ka fa la rı nın ke si le ce ği ve ya ka zı ğa otur tu la cak la rı kor ku -
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su için de ler di.13 Do ğu hak kın da ki bil gi le ri bel li me tin le re da ya nı yor du, ki
bun la rın en önem li le rin den bi ri olan Vol ney’in ki ta bı ya ban cı tüc car la rın yer -
li halk tan gör dü ğü kö tü mu ame le nin ör nek le riy le do luy du. Do ğu da düş man
ola rak gö rü len Ba tı lı tüc car lar bu an la tım la ra gö re kor ku dan halk içi ne bi le çı -
ka mı yor lar dı.14 Do la yı sıy la Mı sır se fe riy le il gi li pro je le rin çok es ki ye da ya nı -
yor ol ma sı na kar şın Na pol yon’a ka dar bu na gi ri şil me me si nin se bep le ri ara -
sın da, İn gil te re’ye mey dan oku ma nın git gi de im kân sız gö rül me si ka dar, Os -
man lı’nın ko ru ma sı al tın da ki ge le nek sel do ğu top rak la rı nın bir kor ku du va -
rıy la çev ri li ol ma sı da var dı. Pe ki bu kor ku du va rı na sıl aşıl dı?

As lı na ba kı lır sa Fran sız Dev ri mi’nin ve Na pol yon’un or ta ya çık ma sı nı
ko lay laş tı ran se bep ler den bi ri 1774’de Os man lı’nın ilk de fa bir Müs lü man
top ra ğı nı terk et mek zo run da kal ma sı dır. Kü çük Kay nar ca An laş ma sı’nda
Kı rım’ın kay be dil me si, Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun Müs lü man la rı ko ru ma
gö re vi ni ar tık es ki si gi bi yü rü te me di ği ni gös ter miş tir. Ay nı şe kil de 1776’da
İn gil te re’ye kar şı ka za nı lan Ame ri kan ba ğım sız lık sa va şı da İn gil te re’nin ye -
nil mez ol ma dı ğı nı gös te re rek Kı ta Av ru pa’sın da Ak de niz yo lu nu ye ni den
can lan dır ma pro je le ri ne ce sa ret ver miş tir. Na pol yon’u, Vol ney’den il ham la
sö zü nü et ti ği o üç cep he de ve ri le cek sa va şa gir me ye ce sa ret len di ren ko şul la -
rı bel ki de bu ra da ara ma lı yız.

Mı sır se fe ri Na pol yon’un yu ka rı da söz et ti ği miz üç sa bit fik ri nin bir leş me
nok ta sı dır. Hin dis tan yo lu na ula şa rak İn gil te re’ye dar be vu ra cak, Do ğu-Ba tı
iliş ki le ri nin de ne ti mi ni ele ge çi re cek, böy le ce İs ken der’in ve Ro ma’nın ge le -
ne ği ni ye ni den can lan dı ra cak tır. Na pol yon’a gö re dün ya ege men li ği nin dü -
ğü mü tar tış ma sız bir şe kil de Do ğu dur: “Sa de ce Do ğu’da bü yük im pa ra tor luk lar
ve mu az zam de ği şik lik ler ol muş tur. Do ğu da al tı yüz mil yon in san ya şa mak ta dır.
Av ru pa an cak bir kös te bek yu va sı dır.”15

Na pol yon Ba tı nın var lı ğı nın Do ğu nun de ne ti mi ne bağ lı ol du ğu nu kav ra -
mış tır. Hat ta er kek kar de şi ne yaz dı ğı bir mek tup ta Do ğu da ka lıp dün ya ya
da ha faz la fay da lı ola bi le ce ğin den bi le söz eder.16 Do la yı sıy la, ya pı lan mu az -
zam ha zır lık la rın ve as ker ler ta ra fın dan “eşek ler”17 ola rak ad lan dı rı lan bir
do lu bi lim ada mı ve uz ma nı da be ra be rin de Mı sır’a ta şı ma sı nın gös ter di ği
gi bi, Mı sır ke sin lik le onun için ge çi ci bir stra te jik du rak de ğil dir, he def Hin -
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dis tan’a ulaş mak ve bü tün Do ğu’nun de ne ti mi ni sağ la mak tır. Na pol yon yol
bo yun ca Plü tark’tan Ro ma İm pa ra tor la rı nın ha yat la rı nı, Ar ri an’dan İs ken -
der’in se fer le ri ni okur. Bu ara da, hep di ni bir say gıy la söz ede ce ği Kur’an,
ge mi de ki kü tüp ha ne si nin si ya sal ki tap lar bö lü mün de dir. Bu açı dan Na pol -
yon’un Mı sır se fe ri ni si ya sal İs lam’ın da kay nak la rı ara sın da say mak abar tı -
lı ol ma sa ge rek. Zi ra, Ce ber ti’nin18 ese rin de de gö rü le ce ği gi bi, bu ta rih ten
son ra bir yan dan İs lam em per ya liz me kar şı bir di re niş ide olo ji si ha li ne gel -
miş, bir yan dan da Ba tı lı güç ler ta ra fın dan ya ra tı lan al ter na tif İs lam yo rum -
la rı ve si ya set le ri Do ğu yu de net le me nin bir ara cı ha li ne ge ti ril miş tir. Bu na
kar şı lık, Na pol yon’un Mı sır’a gir me den ön ce as ker le re yap tı ğı ko nuş ma19

dün ya ta ri hi ni de ğiş ti ren bir gi ri şi min ba şın da ol du ğu nun bi lin cin de ol du -
ğu nu gös ter mek te dir. Ön ce lik le as ker le ri ne me de ni yet ve ti ca ret üze rin de eşi
gö rül me miş et ki le ri ola cak bir fe ti hin eşi ğin de ol duk la rı müj de si ni ve rir. İs -
lam hak kın da or du su nu bil gi len di rir ve ül ke le rin de Ya hu di le re ve Hı ris ti -
yan la ra na sıl dav ra nı yor lar sa Müs lü man la ra da öy le dav ran ma la rı ko nu sun -
da uya rır. Bu nok ta da he men ta ri hi bir gön der me ya pa rak, as ker le re Ro ma
lej yon la rı nın bü tün din le ri ko ru duk la rın dan bah se der ve İs ken der’in yo lu nu
ta kip et tik le ri ni söy le ye rek han gi ta ri hin bir par ça sı ve de va mı ol duk la rı ko -
nu sun da hiç bir şüp he bı rak maz.

Da ha da şa şır tı cı olan Mı sır’ı fet het tik ten son ra ya yın la dı ğı fer man dır.20

Na pol yon’un fer ma nı bes me le ve ke li me-i tev hid le baş lar. Hat ta da ha ikin -
ci cüm le de İsa’nın Al lah’ın oğ lu ol du ğu inan cı nı red de de rek Mı sır lı la ra bir
Hı ris ti yan or du suy la kar şı kar şı ya ol ma dık la rı nı ima eder. Fer ma na gö re
eşit lik ve öz gür lük il ke si üze ri ne ku rul muş olan Fran sız Cum hu ri ye ti adı -
na Mı sır’a ge len or du nun tek düş ma nı Mem lük ler dir. Gür cis tan ve Çer kez
dağ la rın dan ge lip Mı sır’ı hak sız ye re zapt eden Mem lük ler Mı sır lı la ra çok
zul met miş tir ve on la rın hük mü nün so na er me si Al lah’ın tak di ri dir. Na pol -
yon hı zı nı ala maz ve ken di si nin Al lah’a, Ku ran-ı Ke rim’e ve Haz re ti Mu -
ham med’e Mem lük ler den da ha çok hür met et ti ği ni söy ler. Bu nu ka nıt la -
mak için, Mı sır’a gel me den ön ce, “Hı ris ti yan la rı İs lam’a kar şı sa vaş mak için
kış kır tan pa pa lık mer ke zi ni” yer le bir edip Ro ma’yı iş gal et tik le ri ni ve “Müs -
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lü man la ra kar şı sa vaş mak için Tan rı’dan emir al dık la rı na ina nan Mal ta şö val ye le -
ri ni” or ta dan kal dır dık la rı nı ve sa dık Müs lü man lar olan Fran sız la rın Os -
man lı sul ta nı nın da her da im sa dık dost la rı ol duk la rı nı be lir tir. Ku ran’ın
üs lu bu nu gü lünç bir şe kil de tak lit ede rek Fran sız lar la iş bir li ği ya pan la rı
rah met üs tü ne rah met le müj de ler, di re nen le ri ise ken di le ri ni bü yük bir fe -
la ke tin bek le di ği ko nu sun da uya rır.

Na pol yon’un fer ma nı nı de ğer len di ren Mı sır lı ta rih çi Ce ber ti, hak lı ola -
rak Na pol yon’un tes lis dok tri ni ne kar şı söz le ri ni ve Pa pa lı ğa kar şı sa va şı nı
Müs lü man lı ğı nın de ğil din siz li ği nin ka nı tı ola rak gö rür. Ne olur sa ol sun,
Na pol yon’un din siz li ği nin mo dern Ba tı ya yıl ma cı lı ğı na iki açı dan denk
düş tü ğü söy le ne bi lir. Her şey den ön ce din Na pol yon dö ne mi ne ge lin di ğin -
de Ba tı için bir leş ti ri ci ol mak tan çok bö lü cü bir iş le ve sa hip ti. Ka to lik Ki li se -
si, Ro ma İm pa ra tor lu ğu’nun yı kıl ma sın dan son ra, yüz yıl lar bo yun ca, par -
ça la nan ve kü çük bi rim ler ha lin de var lı ğı nı sür dü ren Ba tı nın ide olo jik bir li -
ği ni sağ la yan ku rum ola rak bü yük bir pres tij ve gü ce sa hip ol sa da, tıp kı Av -
ru pa’da ki mo nar şi ler gi bi o da ye ni iliş ki le re ce vap ve re me di. Re form dan
son ra mil li ki li se le rin oluş ma sıy la bir lik te Ka to lik Ki li se si bir leş ti ri ci özel li -
ği ni de yi tir di. Fran sız Dev ri mi’nin ay dın lan ma cı, ev ren sel ci ide al le ri Ka to -
lik Ki li se si’ne gö re da ha bir leş ti ri ci bir po tan si yel ta şı yor du. İkin ci si, Do ğu -
da Ba tı ya yıl ma cı lı ğı ve yağ ma cı lı ğı Haç lı Sa vaş la rıy la öz deş leş miş ti. Do ğu -
da yağ ma yı de ğil Ba tı dün ya ege men li ği al tın da ye ni bir dü zen kur ma yı
amaç la yan bir gi ri şi min ken di ni Haç lı kim li ğin den ayır ma sı şart tı. Bu açı -
dan da di ne kar şı ka yıt sız, hat ta olum suz bir tu tu ma sa hip olan Fran sız
Dev ri mi’nin Hı ris ti yan lık la ara sı na me sa fe koy ma sı da ha ko lay dı. Na pol -
yon Haç lı söy le mi ne baş vur ma mış ol ma sı açı sın dan da Ba tı ya yıl ma cı lı ğı -
nın ye ni bir dö ne mi ni tem sil et mek te dir.

An cak Na pol yon Hı ris ti yan lık la ara sı na me sa fe koy mak la kal ma mış,
ken di si ni Müs lü man ola rak gös ter me yi de ne miş tir. Mı sır’da be yaz atı na bi -
nip her ke sin şaş kın ba kış la rı al tın da Cu ma na ma zı na git miş, ca mi de uzun
uzun du a et miş tir. Hat ta Müs lü man ola rak Ali Bo na bar di is mi ni al mış tır.21

Ay nı Na pol yon Ma ru ni le re ken di si ni Haç lı Or du su’nun ko mu ta nı ola rak ta -
nıt mış22, As ya ve Af ri ka Ya hu di le ri’ne Fi lis tin’de bir yurt va at et miş23, hat ta
Mı sır Se fe ri’nin ba şa rı sız lı ğın dan son ra Av ru pa’da ga ze te ila nı ve re rek Ya hu -
di le re yurt va adi ni tek rar la mış tır24. Yi ne de Mı sır’da bu lun du ğu sü re bo yun -
ca hal kın kar şı sı na Ali Bo na bar di ola rak çık mak tan da ge ri dur ma mış tır. Bu
tu tum Do ğu top rak la rın da bir dü zen kur ma ya gi ri şen Ba tı lı güç le rin son ra -
ki yüz yıl lar bo yun ca te mel çiz gi le rin den bi ri ola cak tır. Ör ne ğin yak la şık yüz
yıl son ra Na pol yon’un ba şa ra ma dı ğı işe ye ni den gi ri şe rek Do ğu si ya se tin de
ön cü lü ğü üst le nen Kay zer Wil helm, Ku düs’te Al man Lü ter yen Ki li se si’ni
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açıp Mer ye ma na Evi yap mak üze re Al man lar için yer sa tın al mış ol ma sı na
kar şın, Su ri ye’de şeyh ler gi bi gi yi ne cek, Se la had din Ey yü bi’nin tür be si ne çe -
lenk ko ya cak, tıp kı Na pol yon gi bi Müs lü man la rın ve Os man lı sul ta nı nın en
bü yük dos tu ol du ğu nu söy le ye cek ti. Hat ta bu pro pa gan da öy le et ki li ola cak -
tı ki, Meh med Akif gi bi sa mi mi bir va tan se ver bi le, son ra piş man ol sa da, Al -
man ya’yı Müs lü man la rın kur ta rı cı sı ola rak gö rüp şi ir ler ka le me ala cak tı.25

Bu, yir min ci, hat ta yir mi bi rin ci yüz yıl da da de vam et ti. Prens Char les’ın ve
Oba ma’nın Müs lü man olup ol ma dı ğı tar tış ma la rı nın sü rek li gün de me gel -
me si bu nun en gün cel yan sı ma sı dır. Oba ma’nın özel lik le Or ta do ğu ve Tür -
ki ye’yle il gi li ko nuş ma la rın da İs la mi söy lem ve sem bol ler be lir gin dir. Oba -
ma Ka hi re ko nuş ma sı na “es se la mün aley küm” di ye baş la mış, Arap la rın Ame -
ri ka’ya kar şı sa vaş ma sı nın di nen meş ru ol ma dı ğı nı ka nıt la mak için Ku -
ran’dan “ba rış” ayet le ri oku muş, tıp kı Na pol yon’un söy le di ği gi bi Ame ri -
ka’nın ve İs lam’ın eşit lik üze ri ne ku ru lu olup or tak de ğer le ri pay laş tı ğı nı be -
lirt miş tir. İs tan bul ko nuş ma sın da da san ki kırk yıl lık Müs lü man gi bi ko nuş -
ma sı nı “eza na ka dar” bi ti re ce ği ni söy le yen odur. Na pol yon Mı sır’da ken di si -
ni Müs lü man ola rak gös te rir ken ve ge nel kur ma yı na ça ğı rıp as ke ri tö ren le
kar şı la dı ğı Mı sır ule ma sın dan 60 ki şi ye Fran sa yan lı sı fet va lar ver di rir ken,
Os man lı bir kar şı bil di ri ya yın la mış ve “Fran sa ta ife si ka fir ve asi dir… bu de la -
le te sap mış ka fir ler le mü ca de le et mek he pi mi ze farz dır,”26 de miş ti. İki yüz yıl son -
ra, on bin ler ce Müs lü ma nın ka ti li olan Ame ri ka’nın baş ka nı ola rak ve as ker -
le ri he nüz İs lam top rak la rın da iş gal ci ola rak bu lun ma ya de vam eder ken İs -
tan bul’a ge len Oba ma Sul ta nah met Ca mi i’ni zi ya ret et ti ğin de bu kez Tür ki -
ye Baş ba ka nı ca mi de ki lev ha yı gös te re rek ona pey gam be ri mi zin to ru nu Hü -
se yin’le adaş ol du ğu nu ha tır la ta cak tı. Bü tün bun lar bir ya na Na pol yon’un
“Müs lü man olu şu”nun tam da Fran sız do nan ma sı nın İn gi liz ler ta ra fın dan ya -
kıl dı ğı dö ne me denk gel me si de ma ni dar dır. Bush dö ne min de Haç lı söy le mi -
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ni be nim se yen Ame ri ka da ben zer bir şe kil de, as ker le ri ni çek me ye baş la dı ğı
Oba ma dö ne min de İs lam dos tu bir söy le me dön müş tür.

Na pol yon’un fer ma nın da dik ka ti çe ke cek bir baş ka hu sus da Ba tı ya yıl -
ma cı lı ğı nın ar tık es ki sin den fark lı bir söy lem be nim se me si ve ken di ni fark lı
ar gü man lar la meş ru laş tır ma ya baş la ma sı dır. Fer man da in san hak la rı na, öz -
gür lük ve eşit li ğe, Mı sır lı la rı Mem lük le rin zul mün den kur tar ma ya iliş kin
gön der me ler le, söz ge li mi, Ame ri ka’da ki sö mür ge ci le rin yer li le re kar şı sarf
et ti ği şu söz le ri kar şı laş tı ra lım:

“Red det ti ği niz ve işi kur naz lı ğa vu rup biz le ri oya la ma ya kal kış tı ğı nız tak dir de var
gü cü müz le üze ri ni ze sal dı ra ca ğız, aman sız bir sa vaş ve rip siz le ri bo yun du ruk al tı na
ala ca ğız, Ki li se’nin ve hü küm da rı mı zın ege men li ği al tı na so ka ca ğız. Si zi, ka dın la rı nı -
zı ve ço cuk la rı nı zı kö le ha li ne ge ti rip sa ta ca ğız. Mal la rı nı zı ala ca ğız ve siz le re eli miz -
den ge len her tür lü kö tü lü ğü ya pa ca ğız.”27

Ara da ki fark çok ba riz dir. Me de ni yet gö tür me söy le mi ge çer li li ği ni ko ru -
sa da, ge le nek sel Do ğu ile ilk sö mür ge leş ti ri len ta rih dı şı top lum lar ara sın da
bir ay rım ya pıl mak ta dır. Kar şı ta ra fın me de ni ye ti kâ ğıt üze rin de ka bul edil -
mek te, yal nız zor ba lar ta ra fın dan gas pe di len bu me de ni ye tin Ba tı dan ge le cek
kur ta rı cı sı nı bek le di ği id di a edil mek te dir. Ta bii ki bu, Ba tı nın ken di içi ne yö -
ne lik söy le mi de ğil dir. Ora da Haç lı söy le mi de vam eder. Do ğu da ise fark lı -
lık tan çok or tak lı ğa vur gu ya pı lır ve bu şe kil de Ba tı ya kar şı di ren cin önü ne
ge çil me ye ça lı şı lır. Çün kü bu kez düş man Ame ri ka’da ki gi bi za yıf ol ma dı ğı
gi bi, Ba tı ya yıl ma cı lı ğı na di renç ko nu sun da da uzun bir ta rih sel de ne yi me sa -
hip tir. Ger çek ten de Ba tı nın on do ku zun cu yüz yı la ka dar ki sö mür ge ci lik fa -
ali yet le ri ge le nek sel Do ğu nun dı şın da, ta rih dı şı di ye bi le ce ği miz top rak la ra
yö ne lik tir ve ne ka dar mo dern lik ten ve uy gar lık tan bah se di lir se edil sin Mo -
ğol la rın yağ ma ya yö ne lik ya yıl ma sın dan hiç bir far kı yok tur. Ba tı, ken di dı -
şın da ki top lum lar la sis tem li bir üre tim iliş ki si kur mak ye ri ne on do ku zun cu
yüz yı la ka dar ye ni yağ ma alan la rı ara mış, bu nun için dün ya da keş fet me di ği
yer kal ma mış tır. On se ki zin ci ve on do ku zun cu yüz yıl da, İn gil te re’nin Ba tı ya
ön cü lük et me si nin se be bi de niz aşı rı top rak lar dan yağ ma la nan mal la rı Av ru -
pa’da sat ma sı dır. An cak yağ ma ya da ya nan bu dü ze nin tı kan dı ğı gö rül mek -
te dir. Özel lik le Ame ri ka’nın ba ğım sız lı ğı nı ka zan ma sı bir işa ret tir. Ba tı nın ar -
tık da ha sis tem li ve ka lı cı sö mü rü iliş ki le ri te sis et me si ni, bu nun için de ya -
yıl dı ğı yer ler de bir şe kil de dü zen kur ma sı ge rek mek te dir. Na pol yon’un Mı -
sır se fe ri Ba tı ya yıl ma sı nın iki aşa ma sı nın ay nı an da uy gu lan dı ğı bir ör nek tir.
Na pol yon’un “hoş gö rü” fer ma nı bes me ley le baş la yıp her ke se gü lü cük ler da -
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ğıt sa da, ay nı fer man da is yan eden köy le rin ya kı la ca ğı açık ça be lir til miş tir.
Mı sır se fe ri nin son ra ki aşa ma sın da Os man lı or du suy la kar şı la şan Na pol yon
bü tün sa vaş tea mül le ri ne ay kı rı ola rak esir al dı ğı dört bin Os man lı as ke ri ni
kı lıç tan ge çi re cek tir. Öy le ki Cev det Pa şa bu ola yı an la tır ken ya pı la nı me de -
ni bir ül ke ye ya kış tı ra ma mış, Na pol yon’u Cen giz’e ben zet miş tir.28

Ay nı Na pol yon, kar şı sın da sa va şan bir güç ol ma dı ğın da son de re ce hoş -
gö rü lüy dü. Mı sır’da as ke ri de ne ti mi ni ele ge çir dik ten ve eko no mik kay nak -
la rın ver gi len di ril me si işi ni ta ma men Fran sız la rın te ke li ne al dık tan son ra,
ida re yi ta ma men ye rel hal ka bı rak ma sı da me se le nin bu yö nü nü gös ter mek -
te dir. Na pol yon Mı sır’da za fer ka za nır ka zan maz, tüc car, ule ma ve eş raf la
he men iş bir li ği yap mış ve kur du ğu mec lis ler de (di van) Mı sır’da ki bir çok
gru bun tem sil edil me si ni sağ la mış tır. Ba tı nın gü nü müz de ya yıl ma alan la rı nı
de net le me yön tem le ri nin de ay nı ol du ğu gö rü lü yor. As ke ri bas kı ve ya doğ -
ru dan sa vaş yo luy la si ya si ve eko no mik de ne tim sağ lan dık tan son ra di ğer
bü tün iş le rin par la men to ya dev re dil me si Ba tı için hiç bir so run teş kil et mi yor.
Ba tı için önem li olan güç mer kez le ri nin de ne ti mi ni ele ge çir mek ol du ğun -
dan, bun la rın de ne ti mi elin de ol duk tan son ra top lu mun na sıl ya şa dı ğı nın
ve ya sis te min de mok ra tik olup ol ma dı ğı nın bir öne mi kal mı yor. Hat ta bu
de mok ra tik de ne tim bi çi mi Ba tı ya bir çok avan taj da sağ lı yor. İlk ola rak fii li
ve po tan si yel is yan cı lar par la men ter ya pı ara cı lı ğıy la sis te me en teg re edil miş
olu yor ve oyu nun bir par ça sı ha li ne ge ti ri li yor. Af ga nis tan’dan Irak’a ve
“Arap ba ha rı”nın ya şan dı ğı di ğer top rak la ra ka dar her yer de Ba tı nın en azı lı
düş man la rı nın ön ce as ke ri yön tem ler le ezil di ği ni, ar dın dan ka lın tı la rı nın
par la men ter ka nal lar la sis te me en teg re edil di ği ni gö rü yo ruz. Ta bi i bu sı ra da
pet rol baş ta ol mak üze re stra te jik alan lar Ba tı nın te ke li ne gir miş olu yor. İkin -
ci ola rak bu de mok ra tik de ne tim bi çi mi, si ya si ve eko no mik ya pı ta ma men
Ba tı nın elin de ol ma sı na kar şın, so rum lu lu ğun yer li grup la ra yük len me sin de
ve if las ko şul la rın da Ba tı nın her se fe rin de yıp ran ma dan mu ha le fet le ve ta ze
si ya si güç ler le iş bir li ği ge liş tir me si ne im kan sağ lı yor. Üçün cü ola rak Sad dam
ve Kad da fi ör nek le rin de gö rül dü ğü gi bi, kon trol den çı kan bir dik ta tö rün
elin de “had din den faz la” güç bi rik me si ni de ön le miş olu yor. Na pol yon’un
tüm bu yön ler den ken di sin den son ra ki Ba tı ya yıl ma cı lı ğı na mo del oluş tur -
du ğu nu gö rü yo ruz.

Bu nok ta da Na pol yon’un Mı sır’ı terk et ti ği sı ra da, ül ke nin yö ne ti mi ni
dev ret ti ği Ge ne ral Kle ber’e ver di ği emir önem li dir. Na pol yon Mı sır’ı yer li
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Müs lü man elit le rin ve Fran sa’dan ge tir di ği bi lim adam la rı nın ida re et me -
si ni em re der, ki bu da bi zi hak kın da çok ça ya zı lan Mı sır se fe ri nin meş hur
bi lim adam la rı nın, ve ya Na pol yon’un as ker le ri nin tak tı ğı isim le ifa de eder -
sek “eşek ler”in bu se fer de ki ro lü ne ge ti ri yor. Her şey den ön ce Mı sır Se fe -
ri’nde Na pol yon’un be ra be rin de gö tür dü ğü bi lim adam la rı or du su nun salt
bi lim sel me rak uğ ru na Mı sır’a git me di ği ni bil me li yiz. On lar esas ola rak
Mı sır’da ki Ba tı de ne ti mi nin ih ti yaç la rı nı kar şı la mak için ora ya gö tü rül dü -
ler. Mı sır Se fe ri ön ce sin de Ba tı nın Do ğu bil gi si ne re dey se ta ma men me tin -
le re da ya nı yor du ve Do ğu top rak la rı nın mev cut du ru mu pek bi lin mi yor -
du. Ör ne ğin te mel kay nak He ro do tus iki bin yıl ön ce si ni an la tı yor du, çağ -
daş an la tım lar dan en po pü ler ola nı Sa vary ise ger çek du rum la il gi siz bir
cen net por tre si çi zi yor du.29 Özel lik le Haç lı Sa vaş la rı son ra sın da ge le nek sel
Do ğu halk la rı nın Ba tı ya yıl ma cı lı ğı kar şı sın da ki ref lek si kuv vet li ol du ğu
için ya ban cı lar hep şüp hey le kar şı lan mış ve bu du rum Ba tı lı la rın doğ ru dan
göz lem ve araş tır ma ya da ya nan bil gi ler edin me si ne pek im kân sağ la ma -
mış tı. Na pol yon’un bi lim adam la rı her şey den ön ce ilk kez bir Do ğu top lu -
mu hak kın da ay rın tı lı bir en van ter çı kar dı. Bu gün hi ye rog lif ya zı sı nın çö -
zül me si, an tik Mı sır ta ri hi nin keş fe dil me si gi bi pra tik ih ti yaç lar dan gö re ce
ba ğım sız bi lim sel ça lış ma lar ön pla na çı ka rıl sa da, bi lim adam la rı Mı sır’ın
ida re sin de, su bul ma da, ha ri ta çı kar ma da, hat ta mü za ke re le ri yü rüt me de
Na pol yon’a des tek ol du.30 Bi lim adam la rı doğ ru dan ida ri, dip lo ma tik gö -
rev ler üst len di ler. Mı sır Se fe ri’ni bir Müs lü man’ın gö zün den eleş ti rel ola -
rak ak ta ran bi rin ci kay nak olan Ce ber ti de yer li ler le iliş ki le ri esas ola rak bi -
lim adam la rı nın kur du ğu nu göz lem le mek te dir.31 Na pol yon’un ay rı lır ken
Mı sır’ın yö ne ti mi nin bi lim adam la rı na bı ra kıl ma sı nı em ret me si de bun la -
rın Mı sır’da ki esas ro lü nün ne ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Kal dı ki An tik Mı sır araş tır ma la rı da salt bi lim sel me rak tan kay nak lan mı -
yor du. Na pol yon an tik ça ğın kah ra man lık hi kâ ye le riy le ye tiş miş ti. Bü yük İs -
ken der’in ve Ro ma İm pa ra tor la rı nın dün ya sı nı ye ni den kur ma yı he def li yor -
du. Ba tı lı mu hay yi le de Mı sır Bü yük İs ken der’in ve Ro ma’nın ele ge çir di ği
Mı sır’dı ve bu an tik çağ rı şım lar la ya şı yor du. Sa id’in hak lı ola rak be lirt ti ği gi -
bi Ba tı lı mu hay yi le de ya şa tı lan An tik Mı sır ile Av ru pa ara sın da Müs lü man lar,
Arap lar ve Os man lı lar var dı.32 Mı sır’ın an tik ta ri hi nin ye ni den keş fe dil me si
ve ön pla na çı kar tıl ma sı bir yan dan iş ga le meş ru luk sağ lı yor, di ğer yan dan da
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İs lam ege men li ği dö ne mi nin ge ri pla na itil me si ni amaç lı yor du. An tik Mı sır
im ge si ara cı lı ğıy la Ba tı nın dün ya ya ege men ol du ğu uzak Av ru pa geç mi şiy le
bağ lan tı ku ru lu yor du. Bu nun için mev cut Mı sır yok sa yı lı yor, onun ye ri ni
ağır lık lı ola rak ar ke olo jik araç lar la Ba tı lı lar ta ra fın dan göz lem le nen ta rih te ki
an tik Mı sır alı yor du. Böy le ce çağ daş Mı sır lı lar, ya ni Av ru pa’yla an tik ça ğın
ara sı na gir me su çu nu iş le miş olan can lı Müs lü man lar, Arap lar ve Os man lı lar
ara dan çı kar tıl mış olu yor du. Bir an lam da mev cut sa kin le rin den arın dı rıl mış
bir “Mı sır’ın tas vi ri” söz ko nu suy du. Mı sır’ın gö rül me miş kap sam da de va sa
bir en van te ri ni çı kar tan, Mı sı ro lo ji ve ar ke olo ji bi lim le ri ni ku ran ve an tik çağ
bil gi mi zi son de re ce ge liş ti ren meş hur 24 cilt lik Des crip ti on de I’Egy pte’in
(Mı sır’ın tas vi ri) ar dın da iş te bu po li tik ni yet ler de giz liy di. Do la yı sıy la bu
önem li ese rin de ğe ri ne olur sa ol sun, Sa id’in de di ği gi bi onu Des crip ti on (Tas -
vir) de ğil As crip ti on (İs nat) ola rak gör mek yan lış ol ma ya cak tır.33 Çün kü bu -
ra da “tas vir” edi len Mı sır mev cut Mı sır’dan zi ya de Ba tı lı zih nin “is nat” et ti ği
an tik çağ im ge siy le ye ni den in şa edil miş bir Mı sır’dır.

Mı sır se fe ri nin bi lim sel et ki le riy le il gi li ya pı lan ça lış ma lar, bu ra da fa ali yet
gös te ren bi lim adam la rı nın Mı sır’ın bi lim sel ha ya tı üze rin de kay da de ğer
hiç bir et ki si ol ma dı ğı nı, sa de ce Ba tı lı la rın Do ğu bil gi si ni ar tır ma ya ya ra dı ğı -
nı gös ter mek te dir. Mı sır’da yer li bi lim adam la rı ön cü lü ğün de mo dern bi lim -
sel ça lış ma la rın baş la ma sı için ya ban cı mü da ha le le re kar şı mil li bi lin cin yük -
sel di ği son ra ki dö nem le ri bek le mek ge re ke cek tir. Na pol yon 600 Mı sır lı gen -
ci Fran sa’ya gö tür me yi ve uzun va de de on lar ara cı lı ğıy la Mı sır’da iş bir lik çi
bir ida re kur ma yı plan la sa da, Mı sır’dan ay rıl mak zo run da kal ma sı se be biy -
le bu pla nı ger çek leş ti re me miş tir.34 Yi ne de, Do ğu ül ke le ri nin genç le ri ni Av -
ru pa’da eği te rek dev şir mek ve ül ke le ri ni Ba tı lı lar la bir lik te yö ne te cek iş bir -
lik çi bir kad ro ola rak ge ri gön der mek, Na pol yon’dan son ra Ba tı dün ya si ya -
se ti nin te mel un sur la rın dan bi ri ol muş tur. Bü tün bun lar bir ya na Mı sır Se fe -
ri’ne ka tı lan bi lim adam la rı, ay nı za man da bil gi yi bir de ne tim ve ik ti dar ara -
cı ola rak gö ren ay dın lan ma zih ni ye ti nin de bir ürü nü dür. Ay dın lan ma zih ni -
ye ti ne gö re do ğa üze rin de na sıl bi lim le ege men lik ku rul duy sa, top lum lar
üze rin de de bi lim le ege men lik kur mak müm kün dü. Bu nun için top lum hak -
kın da uz man lık bil gi si ne ih ti yaç var dı. Do ğu yu ida re et mek ve ye ni bir dü -
zen kur mak an cak si vil ida re, hu kuk ve ben ze ri alan lar da uz man lık bil gi si ne
sa hip olan lar eliy le müm kün dü. Do ğu lu la rın bu bil gi ye sa hip ol ma dık la rı
var sa yı lı yor du. Do la yı sıy la bi lim adam la rı hem Do ğu üze rin de ki de ne ti min
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araç la rı ola rak gö rül dü ler, hem de me de ni yet gö tür me söy le mi ne inan dı rı cı -
lık ka zan dır dı lar.

Bil gi mi zi ge niş le ten her tür kay nak tan fay da lan mak ka çı nıl maz dır. Bu -
nun la be ra ber, üre ti len bil gi nin han gi ege men lik iliş ki le ri ne te mel oluş tur du -
ğu nu sor gu la mak tan ge ri dur ma mak ge re kir. Na pol yon’un Mı sır de ne yi mi,
bi ze en azın dan şu nu öğ ret me li dir ki, Do ğu top rak la rın da ki iş gal ve ege men -
li ğin sü rek li li ği ni sağ la mak için Ba tı lı mer kez le re en van ter çı kar mak, kim ta -
ra fın dan ya pı lı yor olur sa ol sun ve bi lim sel de ğe ri ne olur sa ol sun, Do ğu top -
lum la rı nın çı ka rı na de ğil dir. He le ki gü nü müz de bu gö re vin biz zat yer li bi -
lim adam la rı ta ra fın dan üst le nil me si du ru mu da ha da tat sız ha le ge tir mek -
te dir. İkin ci si, dün Sov yet iş ga lin den, bu gün se “des pot” yö ne tim ler den Müs -
lü man la rı ko ru du ğu ge rek çe siy le Ame ri kan ya yıl ma sı nı ve iş gal le ri ni meş -
ru laş tı ran la rın, Mem lük ler den ken di le ri ni kur tar dı di ye Na pol yon’un iş ga li -
ni meş ru laş tı ran fet va lar ve ren Mı sır ule ma sın dan hiç bir far kı yok tur. De -
mok ra tik leş me ve öz gür leş me id di asıy la Ba tı ta ra fın dan ilan edi len her prog -
ra mın ön ce sin de Do ğu top lum la rı na yö ne lik bir yı kım ha re ka tı bu lun mak ta -
dır. Do ğu top lum la rı nın di ren ci şid det le ezil dik ten son ra, ye ni bir di re ni şi
en gel le mek için he men nor mal leş me ye gi ri şil mek te dir. İlan edi len de mok ra -
tik prog ram lar Ba tı nın as ke ri, si ya si ve eko no mik de ne ti mi ni tar tış ma dı şı
tut mak, nor mal leş tir me yo luy la di re ni şi mar ji nal ha le ge tir mek ve ya sis te me
en teg re et mek ama cı nı güt mek te dir. Do la yı sıy la Do ğu top lum la rı için esas
me se le bi çim sel de mok ra tik ku rum la rın oluş tu rul ma sı de ğil, Ba tı nın si ya si
ve eko no mik de ne ti mi nin sor gu lan ma sı dır. Sa de ce ge le ce ğin ger çek si ya sal
mu ha le fe ti ne de ğil top lum çı kar la rı mı za hiz met ede cek bi lim sel fa ali yet le re
de yön ve re cek olan bu sor gu la ma dır.

Ro ma Cum hu ri ye ti’nin bu as ke rî se fe ri ne da ir en kap sa yı cı ik ti sâ dî ana li -
zi Scul lard’da bul mak müm kün gö rün mek te dir. Scul lard, bu sa va şı is te yen
ke si min; pat ris yen le rin oluş tur du ğu se na tor yal sı nıf tan çok, pat ris yen ler ve
pleb ler ara sın da bir “Üçün cü Ta ba ka” ola rak ni te len dir di ği Equi tes (şö val ye -
ler) sı nı fı ol du ğu gö rü şün de dir. Top rak sa hi bi se na tör le rin ti câ ret le uğ raş ma -
la rı M.Ö. 218 yı lın da Lex Cla udi a35 ile ya sak lan mış ol du ğun dan, Ro ma Cum -
hu ri ye ti’nde top rak ile ti câ ret ara sın da kes kin bir ay rım mev cut tur . Equi tes
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ti câ rî fa ali yet le ri sür dü ren sı nıf tır. Cir ta’da kat le di len İtal yan lar bu sı nı fın
üye le ri dir ve da ha sı, Af ri ka’da ki çı kar la rı teh dit al tın da dır ve ge le cek te ki ge -
liş me bek len ti le ri sar sıl mış tır. Halk (pleb ler) ise, Se na to’yu yıp rat mak için fır -
sat bek le mek te dir. Equi tes sı nı fı ve hal kın it ti fa kın dan ge len bas kı lar, Se na -
to’yu ey le me geç me ye zor la mış tır. Se fe rin so nu cun dan en çok ya rar la nan sı -
nıf ise Equi tes ol muş tur; çün kü bu sı nı fın men sup la rı bun dan son ra Af ri -
ka’da ti câ rî fa ali yet le ri ni gü ven li bir bi çim de sür dü re cek ler dir.36 Se na tor yal
sı nı fın ise ge liş me ler den kâr lı çık tı ğı nı söy le mek ol duk ça zor dur. Ak si ne, Ju -
gurt ha’nın ya rat tı ğı kriz ve se na to nun bu na mü da ha le et ti ği her aşa ma da or -
ta ya çı kan rüş vet skan dal la rı, top lum nez din de se na to nun pres ti ji ni ve say -
gın lı ğı nı ol duk ça sars tı ğı gi bi, meş ru lu ğu nu da sor gu la na bi lir ha le ge tir miş -
tir. Ke za, te mel ta rih sel kay na ğı mız olan met nin ya za rı Sal lus ti us da, ne den
bu sa va şın ta ri hi ni yaz ma yı seç ti ği ni açık lar ken iki se bep be lirt miş tir: İlk ne -
de ni, Nu mi di a ile ya pı lan sa va şın bü yük ve yı kı cı bir sa vaş ol ma sı dır. İkin ci
ne de ni ise ilk kez aris tok ra si nin ik ti da rı nı kö tü ye kul lan ma sı na kar şı bir mu -
ha le fe tin oluş ma sı dır.37 Bu kriz ve skan dal lar son ra sı Se na to, es ki oto ri te si ni
sar sıl mış bir şe kil de sür dü re cek se de, bu olay lar da baş la yan top lum sal ku -
tup laş ma ve ar dın dan ge le cek olan iç sa vaş lar da bu oto ri te da ha de rin den
sar sı la cak tır.

Roma açısından bu seferin diğer bir sonucu ise, or du nun pro fes yo nel leş -
ti ril me sin de ilk adı mın atıl mış ol ma sı dır. Sa va şın sür mek te ol du ğu M.S. 107
yı lın da Con sul Gai us Ma ri us’un or du ya mülk süz kit le ler den gö nül lü ler al -
ma sı, Ro ma sis te mi nin kla sik dü ze ni ni sar san bir ic ra at ol du ğu gi bi, yurt taş
or du sun dan pro fes yo nel or du ya ge çi şin de ilk adı mı nı teş kil et miş tir.38 Bu
du rum, or du nun as ke ri ba şa rı sı nı art tır mak la bir lik te, da ha son ra ki dö nem -
ler de or du nun si yâ sal laş ma sı na yol aça cak, ilk de fa Sul la ta ra fın dan si yâ sî
amaç lar için kul la nı la rak Ma ri us’un da yan dı ğı halk çı ha re ke ti bas tı ra cak ve
son ra ki dö nem ler de de si yâ sal laş ma sı de vam ede rek Ro ma’da Cum hu ri yet
re ji mi nin çö kü şü sü re cin de olum suz rol ler oy na ya cak tır.
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36 Scul lard, op. cit., s. 7; s. 41-43.
37 Sal lus ti us, op. cit., V. 1.
38 As ke rî ta rih açı sın dan ko nu yu ele alan Gold sworthy, Ma ri us’un bu ic ra atı nın çok önem li bir

re form ol du ğu nu, Ro ma or du sun da te mel bir dö nü şü me yol aç tı ğı nı be lir tir. Bu re form la
bir lik te, top lu mun en yok sul ke sim le ri ne bir ka ri yer fır sa tı ve yok sul luk tan kaç ma ola na ğı
ta nın mış tır. Es ki sis tem de bir lej yon, as ke re alı nan ve sü re si do lun ca ter his edi len as ker le rin
ya rat tı ğı bir bi rim iken, pro fes yo nel as ker ler le bir lik te lej yon lar dai mi ni te lik ka zan ma ya
baş la ya rak, da ha güç lü kim lik ve ge le nek arz et miş ler dir. Bun dan böy le, tüm lej yo ner le ri
ağır pi ya de ler oluş tu ra cak tır. (Gold sworthy, op. cit, s. 136-137.)


