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Özet: Batı kendi krizleriyle baş etme yöntemlerini evrenselleştirerek risklerini azaltmayı başar-
makla birlikte mücadele ettiği diğer uygarlıkları da kendi merkezinde dönüştürme girdabına sok-
mayı başarmıştır. Bu bağlamda Batı tarihsel olarak krizler ekseninde yenilenmeyi bir sıçrama var-
sayımına dayandırmıştır. Ancak son dönemde Batı sorunlarıyla baş etme konusunda ve dünya
egemenliğini felsefi manada meşrulaştıran gelişimsel teorik akla dair çıkmazlar içindedir. Bu ça-
lışmada Batı merkezciliğin yaşadığı bu yeni kriz biçiminin “teorik iflasa” yol açıp açmadığı ir-
delenmektedir.
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Western World Domination and Crisis of Civilization

Abstract: West enlarged its power to direct world politics and shift to the axis on the systematic and pa-
radigmatic axis. It dealt with its crises with a globalised methodology so that successfully decreased ne-
gative outcomes of crises while taking other rival civilisations into its own powercenter. In this context,
west applied and used crises axis as an instrument of the renewal and thus in its crisis axis is historically
depended to the jumping assumption. This study investigates whether or not a new type of the internal
crises of west orientated world lead the theoric collapse of western myth or world view.
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B eşe ri fa ali ye tin komp leks ça tı for mu olan uy gar lık lar ana be lir le yen le riy -
le an laşı lır ken bir çok bi li ne me yen mü da hil fi gür le ri yü zün den çok yön -

lü kriz ler le yüz leşe bi lir ler. Bir uy gar lı ğın en pa ra dok sal du ru mu be lir le nim -
le ri nin ra fi ne an cak kar maşık di na mi ği nin be lir siz lik le mün de miç ol ma sı dır.
Bu da bir uy gar lı ğın ta nın ma sı nı ko lay kı lar ken, ko run ma sı nı zor laş tı rır. Ki -
mi za man bir uy gar lı ğın be lir le nim le ri nin ko lay la ma sı öm rü nün de kı sal ma -
sı an la mı na ge le bil mek te dir. Çün kü on la rı kı sa za man da güç lü kı lan ki mi in -
dir ge me ci bağ lam sal söy lem le ri in sa nın çok yön lü -bel ki de- cı lız di na mi ği
karşı sın da bağ daşım sız zer re le re dö nüşe bi lir. Bu yüz den “bü yük ay dın lan -
ma mi ti” son ker te de Ba tı’yı bü yük ka ra de lik le rin çe kim gü cü nün yö rün ge -
si ne sal mış du rum da dır.

Mo dern dün ya gö rüşü, Ba tı’nın üs tün lü ğü nü nes nel koşul lar dan yu ka rı ya
taşı ya rak ona fel se fi ve bi lim sel bir meş ru luk ka zan dır mış tır. Böy le ce Ba tı di -
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ğer uy gar lık lar la gir di ği iliş ki ve mü ca de le de sa de ce si lah, tek no lo ji ve eko no -
mik üs tün lü ğü ne da ya na rak yol al ma mış, bel ki de bun lar dan çok da ha güç lü
bir ar gü man olan bir dün ya gö rüşü ta sa rı mıy la par lak bir dö nem yaşa mış tır.1

Ba tı dün ya si ya se ti ne yön ver me gü cü nü sis te ma tik bir pa ra dig ma ek se -
nin de ge liş tir miş tir. Ken di kriz le riy le baş et me yön tem le ri ni ev ren sel leş ti -
re rek risk le ri ni azalt ma yı başar mak la bir lik te mü ca de le et ti ği di ğer uy gar -
lık la rı da ken di mer ke zin de dö nüş tür me gir da bı na sok ma yı başar mış tır. Bu
bağ lam da Ba tı ta rih sel ola rak kriz ler ek se nin de ye ni len me yi bir sıç ra ma
var sa yı mı na da yan dır mış tır. Ni te kim ya pı sal so run la rı nı aş ma nın yo lu nu,
dün ya ege men li ği id di asın da önü ne çı kan aç maz la rı dö nüş tür me be ce ri si -
ne bağ la mış tır.

An cak son dö nem de Ba tı so run la rıy la baş et me ko nu sun da ve dün ya ege -
men li ği ni fel se fi ma na da meş ru laş tı ran ge lişim sel teo rik ak la da ir çık maz lar
için de dir. Bu bağ lam da da kriz le rin dö nüş tür dü ğü ye ni id dia lar üret mek ye -
ri ne te ori le ri ni ken di ta bii sı nır la rı na çek mek kar tı nı kul lan mak ta dır. Böy le -
ce kriz ler le mü ca de le eden bir uy gar lık tan, en ha fif id di ay la “teo rik kri ze”
tu tul muş bir uy gar lık aşa ma sı na ulaş mış tır. 

Uy gar lık ve Kriz

Kriz kon sep ti ni sı ra sıy la Mı sır, Hi tit, Çin, Hint, Ya hu di, Yu nan, Or ta çağ,
İbn-i Hal dun öze lin de Arap-İs lam dün ya sı ve ni ha ye tin de mo dern sü re cin
önem li bir iti ci gü cü ola rak be lir le yen So ro kin,2 kriz ol gu suy la uy gar lık la rın
ge lişi mi ara sın da özel bir bağ ol du ğu na ina nır. Ba tı uy gar lı ğı söz ko nu su ol -
du ğun da kriz kav ra mı nın pa ra dig ma sal bir içe rik ka zan dı ğı gö rül mek te dir.
An cak Ba tı dışı top lum lar açı sın dan bu ta ma men böy le de ğil dir. 

Do ğu top lum la rın da kriz ol gu su tam an la mıy la tek nik bir kav ram ola rak
bi le an laşıl maz. Top lum sal ha ya tı bu tür den bir pa ra dig ma üze rin den oku -
ma sı da fark lı dır. Bu du ru ma karşı lık ge le cek kav ram lar da ha çok; fe la ket,
çö kün tü, da ğıl ma, ye nil me ve ni ha yet öl me ola rak an laşı lır. Ni te kim ken di -
sin den çok son ra do ğan sos yo lo jik dok trin le re ön cü lük eden Do ğu lu bil gin
İbn-i Hal dun’un asa bi yet dön gü sün de de kriz den bir dö nüşüm el de et me
du ru mu öne çık maz, tam ak si ne asa bi ye te bağ lı ola rak do ğup bü yü yen si ya -
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sal ya pı lan ma çeşit li se bep le re da ya lı çö zül me ler le öm rü nü ta mam la ya rak
ta rih sah ne sin den çe ki lir:3

Çün kü Do ğu lu bi linç dö nem dö nem tep ki sel ol sa da di ya lek tik de ğil dir.
O da ha çok gü ve ni lir bir id dia nın ay rın tı sal laş tı rı lan di na mi ğiy le uy gar lı ğı
de rin leş ti rir. Fa kat bu ra da bir ay rın tı yı özel lik le dik ka te al mak ge rek mek te -
dir. Do ğu lu bi linç te sos yal yaşa mın il ke le ri si ya sal ala nın sı nır la rın dan özel -
lik le uzak tu tul muş tur. Bu ma na da ger çek te ge le nek ve de ğer le re da ya lı ola -
rak bir top lum sal sü re ğen lik zım nen tar tış ma sız ka bul gör müş gi bi dir. Kı sa -
ca sı bir bi ri ne ben ze yen si ya sal ya pı lar ta rih sel dir. Fa kat sos yo lo jik ya pı da ha
çok ta rih üs tü gö rül müş gi bi dir. Sos yal ya pı da ha ka dim pa ra dig ma lar, din,
ge le nek, va kıf, fı kıh, mez hep, de ğer ler gi bi ve ri ta ban la rı üze rin den ka bul
gör müş tür. Bu yüz den de si ya sal alan ol duk ça ger gin bir alan dır. Bu na karşı -
lık sos yo lo jik alan çok da ha din gin ve çok da ha es nek bir alan dır. Bu bağ lam -
da geç miş ten gü nü mü ze Do ğu-İs lam top lum la rı ger çek te sos yo lo jik ma na da
Ba tı lı top lum lar dan çok da ha he te ro jen ve çok da ha hoş gö rü lü ol ma yı uzun
sü re ler başa ra bil miş ler dir. 

Ba tı ise sos yo lo jik he te ro jen lik le de rin bağ la ra sa hip ol ma mak la bir lik te
özel lik le de mok ra si kül tü rü nün ge liş me siy le Do ğu’ya na za ran si ya sal alan -
da gö re li bir din gin lik ya ka la ma yı başar mış tır. Bu yüz den Do ğu lu bi linç ge -
nel ola rak top lu mu ta rih ko nu su yap maz. Ni te kim bu yüz den ta rih de yin ce
Do ğu’da ak la ge len si ya sal ta rih bi lin ci dir.  

Bu yak laşım ta rih al gı sıy la ya kın dan il gi li bir du rum dur. Bu yüz den de
da ha çok Do ğu’da si ya si ta rih, Ba tı’da ise sos yal ta rih ge liş miş tir. Ya da da ha
doğ ru ifa dey le Ba tı’da ge lişen si ya si ta rih da ha ge niş bir sos yal ta rih kur gu -
su, al gı sı ve bil gi si üze ri ne yük se lir. Ger çek te Do ğu kül tü rel ma na da bü tün -
lük lü bir ta rih bi lin ci ne sa hip ol sa da bi lim sel te mel de si ya si in dir ge me ci ta -
rih ile ke sin ti li ve po li tik an la ma ya da ya lı ta rih sel an la yışı öne çı kar mış tır. Bu
bağ lam da da il ginç bir du rum açı ğa çık mak ta dır. O da pra tik ma na da di key
ve ya tay ola rak et ki leşi me ve de ğişi me da ya lı bir ta ri he sa hip ol ma sı na rağ -
men teo rik ola rak in dir ge me ci bir sos yo lo jik al gı doğ muş tur. 

Bu yak laşım I. Dün ya Sa vaşın dan son ra Do ğu’da na sıl bu ka dar çok dev -
let çi ğin tü re di ği ni an la ma mı za yar dım cı olu yor. Çün kü ta rih sel kod la rı mız -
da ol ma ma sı na rağ men ka tı ve par ça lan mış bir ulu sal cı lı ğın Do ğu’da ze min
bul ma sı ger çek te Ba tı lı ma na da bir karşı lık de ğil dir. Eğer öy le ol say dı 20’den
çok Arap ül ke sin den bah set me miz müm kün ol ma ya cak tı. Bu sı nır lar kü çük
çı kar gru bu dev let çik le ri bi çim de pa raf edil miş ola rak ta nım la na bi lir. Ama
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kay na ğı nı Ba tı’da ki ge liş me ler den al dı ğı da aşi kar dır. Bu na karşı lık onu bes -
le yen ikir cik li bir ta rih al gı sı na (bi lim sel ola rak si ya si, ya pı sal ola rak ise tüm -
cü) sa hip ol ma sı da önem li bir et ken dir. 

Bu yüz den özel lik le son yüz yıl da komşu al gı sı ve iç be lir le nim ler aşı rı ve
sa nal si ya sal laş mış kod la ma lar la oku na rak oyu nun her an bo zul ma sı en gel -
len me ye ça lışıl mış tır. Ni te kim Do ğu’da son yüz yıl dır ge lişen sos yo lo jik yak -
laşım la rın Do ğu-İs lam top lum la rı nı si ya sa-sos yo lo ji siy le ta nım la ma ya ça lış -
ma la rı ger çek ler den çok uzak ve ay nı za man da her alan da san cı lan ma ya açık
be lir le nim ler ola rak or ta ya çık mak ta dır. Bu me to do lo ji ge rek bas kın yak -
laşım la rı ge rek se mu ha lif yak laşım la rı için den çı kıl maz söy lem ler üret me si -
ne ne den ol mak ta dır. Ger çek te ör ne ğin ül ke miz de ki ge liş me le rin hiç kim se -
nin is te di ği gi bi ol ma ma sı nın bel li öl çü de spon ta ne ol ma sı nın al tın da ki en
te mel ne den ler den bi ri si de bu yak laşım la rın kur gu ve ha re ket nok ta la rı nın
di na mik ger çe ğin çok uza ğın da ol ma sın dan kay nak lan mak ta dır.  

Tüm bun lar la bir lik te Do ğu mak ro ve si ya sal kriz le ri nin an laşıl ma sı nı
zor laş tı ran ken di ne öz gü bir bi linç ge liş tir miş tir. Do ğu lu bi linç dav ra nış be -
lir le nim le ri ni ba zı kri ter ler le li mi ti ze et mek le bir lik te mak ro düz lem de te mel
kav ram la rı nı es nek, kıs men be lir siz ve ah la ki meş ru luk ih ti ya cı ek se nin de
çer çe ve le miş tir. Do ğu lu ti po lo ji nin ha ya tın ol gu sal sı nır la na maz lı ğı nın ve ya
çok se çe nek li li ği nin sez gi siy le yak laş ma sın dan kay nak lan mak ta dır. Se çe nek -
le ri (ger çek te bu ra ya se çe nek kav ra mı da uy mu yor çün kü se çe nek kav ra mı
da hi bir öl çü de öl çü le bi lir lik ze mi ni ne taşı ma in si ya kın dan kay nak lan mak -
ta dır) bol ve kar maşık bir ha ya tı ga ran ti al tı na al ma nın yo lu söz ko nu su ol -
gu nun kav ram sal oluşu mu na ah la ki bir umut yük le me ih ti ya cı nı gün de me
ge ti rir. Ör ne ğin “fay da” kav ra mı ye ri ne “ha yır” kav ra mı na ih ti yaç duy ma sı
ol gu sal du ru mun tüm se çe nek ve sü reç le ri ne ta ma men va kıf olu na ma ya ca -
ğı na da ir yak laşı mın tem kin li lik ve psişik ha zır lık la en so mut ol gu nun ge niş
re sim de ki dur du ğu nok ta nın, ola sı, “kri ti ke” edi le mez “ka oti ği ne” ni yet li lik
esas lı mev zi len me du ru mu na işa ret et mek te dir.

Ba tı lı böy le bir bi lin ci as la ka bul et mez. Ev rim de di ği şey de bü yük öl çü -
de “kri ti ke” edi le mez şey le rin dö nem sel te da hü lü ol du ğun dan ha re ket le an -
laşı lır ve mut la ka tüm du ru mu ta nım la yı cı ev ren sel (to tal) mo del ler üze rin -
den yü rü tü lür. Mo de le uy ma yan re ali te ler de mut la ka teo ri için de ma ni pü le
edi le rek oku nur. Bu du rum da ço ğu kez “teo ri is pa tı ol du ğu şe yi üre ti yor”.4
Ger çek lik teo ri üze rin den al gı la nı yor ya da te ori ye uy gun ha le ge ti ri li yor. Bu
önem li bir ge liş me dir; ör ne ğin, Do ğu’da ge lişen ba tı lı laş ma ha re ket le ri nin
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ger çe ği te ori ye uy dur ma la rı na da ir ça lış ma la rı de rin uçu rum dan ötü rü ol -
duk ça de rin san cı la ra ne den ol muş tur.  

Mo dern Ba tı Uy gar lı ğı ve Kriz Pa ra dig ma sı

Sos yo lo jik ev ri min te me lin de in sa nın do ğa dan ko puş ile ken di göl ge si -
ni do ğa ya çi ze rek in san eliy le5 de ğişi mi ya rat ma nın ve ta sar la na bi lir, do -
lay sıy la risk le ri azal tıl mış bir ha yat ta le bi nin ro lü çok bü yük tür. Bi lim sel
düşün ce nin en do ğal it ki si bil mek6 ve do lay sıy la an la mak, Witt gens te in’in
söy le di ği gi bi önü nü gör mek tir. Bu yüz den tüm bu bağ lam dan sos yo lo ji ye
ge çişi meş ru laş tı ra cak bir yo rum la Bau man, top lum sal ör güt len me nin bü -
yük bir kıs mı nın be lir siz lik le mü ca de le için ge liş ti ril miş sis te ma tik ler ola -
rak be lir ler.7 Mo dern dö ne me gel di ği miz de do ğa nın ve tan rı nın in san için
ör dü ğü meşak kat li8 yo lun in san eliy le de ğiş ti ri le rek mü kem mel sis te ma tik -
le re yol cu luk he def len mek tey di. 

Mo der ni te nin id di ası na gö re in san, tan rı dan ko pa rak ken di ka de ri ni; do ğa -
ya hük me de rek de dün ya nın ka de ri ni be lir le ye cek do na nı ma sa hip bir var lık -
tır. Böy le ce başı na ge len ler le mü ca de le ede bi le cek ira de ye, on la rı ken di le hi ne
dö nüş tü re bi le cek ak la sa hip tir. Ak lı nı ken di si kul lan ma ce sa re ti gös te re cek tir.9

İla ni ha ye ko lek tif akıl la öz gür lü ğü10 ve dün ya yı dö nüş tü rüp ken di yaşam
alan la rı nı yi ne ken di tü rü açı sın dan en er go no mik bir nok ta ya taşı ya rak sü rek -
li ge lişen bir tür ol ma özel li ği ni or ta ya ko ya cak tır. Ter bi ye edil miş bir do ğa ve
ter bi ye edil miş bir dün ya. Ni te kim mo dern dün ya gö rüşü nün pra tik te mel le -
ri ni ya ra ta bil miş dört yüz yıl lık ma ce ra nın baş ak tö rü bur ju va, Marx’ın ifa de -
siy le; ken di im ge sin den ye ni bir dün ya ya rat ma yı başar mış tı.11

Fa kat bek le nen cen net ye ni bir kri ze yel ken aç mış tır. Ön ce lik le ka pi ta -
liz min ken di si baş lı başı na kriz se be bi ola rak12 bü yük tar tış ma la ra ne den
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ol du. Ay rı ca do ğa dan ko puş, bi linç (bi lim) par ça lan mış lı ğı nı da do ğur du.
Ni te kim Kant’ın fe no mo no lo ji nin de ha ber ci si ola rak tes pit et ti ği do ğa da
ger çek te me kan ve za ma nın ol ma yışı13 sa vı na karşı lık;  bi li min her han gi bir
nes ne si fark lı di sip lin ler de fark lı an lam lar ifa de ede cek14 dü zey de bir an -
lam ço ğal ma sı ve an lam in dir ge me si ya ra tıl mış tır. Kuş ku suz an lam ço ğal -
ma sı nın uy gar lı ğın de rin leş me siy le il gi li ol du ğu sav la na bi lir. An cak bu du -
rum mo der ni te nin he def le di ği id di a ba kı mın dan uzun sü reç ler de ye ni
kriz le rin doğ ma sı na ne den ol du.

Bi linç ça tış ma sı Ba tı açı sın dan önem li bir ve ri ta ba nı dır. Bu ma na da kriz
baş lan gıç ta in sa nın do ğay la ve ken di siy le olan iliş ki sin den kay nak lık bu lur -
ken, ta rih sel sü reç te kıs men fa kat mo dern dö nem de bas kın ol mak kay dıy la
in sa nın ken di ya rat tı ğı do ğa ile yaşa dı ğı bir kri zi gün de me ge tir mek te dir.
Do ğay la ve ken di siy le baş et me ye ça lışan in san üçün cü bir yol ola rak da ken -
di ya rat tı ğı ve üret tik le riy le üs te lik par ça lan mış bir bi linç üze rin den bir kriz
iliş ki si ne gir miş tir.15

Bu ra da es kiy le ye ni ara sın da ki te mel ay rım, do ğa ya yö ne le rek onu an la -
ma ya ve ka zan ma ya ça lışan ya rı-ras yo nel ve ya rı-sez gi sel bi linç ten; do ğa yı
bi len ve ona hük me den mut lak ras yo nel dav ra nışa ih ti ras lı bir sez giy le yö -
nel mek ti. Ni te kim ay dın lan may la dün ya giz le rin den arın dı rı la cak tı.16 Böy le -
ce et ki le nen ve şe kil le nen var lık ol mak tan, et ki le yen ve şe kil len di ren var lık
ol ma ya doğ ru bir ev rim ger çek leşe cek ti. Bu da dışa rı dan ge len risk le rin azal -
tı la rak yaşam kay na ğı nın ele ge çi ril me si im kâ nı nı do ğu ra cak tır. Ba tı ay dın -
lan ma, sa na yi leş me ve Fran sız Dev ri mi’yle bu nu sağ la dı. Amin’in ifa de siy le
tüm dün ya ya da var olan la rın en iyi si olan Ba tı’yı ta kip et me si ge rek ti ği ni
tel kin et ti.17

Ni te kim uy gar lı ğı nı ga ran ti ye al ma nın yo lu nu ise ken di dışın da ka lan la -
rı ken di si ne doğ ru çek me siy le müm kün gör dü. Ni ha ye tin de bu ra da pa sif
uy gar lık lar ile ak tif uy gar lık la rın iliş ki si gün de me gel mek te dir.18 An cak son
dö nem ge liş me ler Ba tı’nın bu po zis yo nu nu sar sa cak ge liş me ler le do lu dur.
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Ge rek “kü re sel leş me” ge rek se “post mo dern” dö nem her ne ka dar da kı sa sü -
re de Ba tı’nın le hi ne gö rün se ler de bu nu ta ki ben doğ muş “ta ri hin so nu” ve
“me de ni yet ler ça tış ma sı” gi bi ir ri te tez ler bir te sa düf de ğil dir. Bu bağ lam da
Ba tı ilk kez sıç ra ma et ki sin den yok sun bir kri zin eşi ğin de dir.  

Ba tı lı düşün ce nin ka dim ge le ne ğin de kriz ol gu su beşe ri plan ve üre ti min
ge rek çe si sa yıl mış sa da özel lik le mo dern dö ne min baş lan gı cın da bu ol gu ya
son de re ce önem li bir rol yük len di. Çün kü Ba tı için mut lak bir “al tın çağ”
(asr-ı saa det ya da mut lu dö nem) yok tur. Sü rek li ge liş me ve bel ki umu du
can lı kıl mak için ütop ya lar var dır. “Mut lu luk ge le cek te dir”. Ev rim de nen şey
dö nem sel kriz ler içer se de bü yük öl çü de mi to lo jiy le baş la yıp dün ya cen ne -
tiy le ta mam la nan bir sü reç tir. Bu iki ro man tik ke si tin ara sı nı son çır pı da akıl
ve bi lim le ta mam la mak mo dern dün ya gö rüşü ne na sip ol muş tur. An cak bu
ta sav vu ra karşı lık iş le rin is te di ği gi bi git ti ği ni id di a et mek güç tür. Ba tı lı la rın
da çok net far kın da ola rak ifa de et tik le ri gi bi dün ya nın en bü yük iki kan lı sa -
vaşı na se bep ol du lar. Çev re ci le rin de be lirt ti ği gi bi hük met ti ği miz do ğa ken -
di tü rü mü zün eliy le tü rü mü ze umut suz bir ge le cek va at edi yor.19 Şim diy se
bu ve ben ze ri so run la rı gö ğüs le ye cek tüm cü te ori ler den yok sun Ba tı’nın ir -
ras yo nel ara yış la rı Ba tı’nın iç tu tar lı lı ğı nı sars mak ta dır. Kı sa ca sı cen net so ğu -
duk ça, mi to lo ji ler ısın ma ya baş la mış tır.

Ba tı Dün ya Ege men li ği nin Ye ni Kri zi 

Bau man, “dü zen ve ka os” baş lı ğı al tın da top la dı ğı be lir le nim le rin de pre-
mo dern dö nem de Ba tı için sos yal fark lı lık la rı do ğal ve tan rı sal ola rak al gı lan dı -
ğı için bir ka os ve si le si ola rak gö rü le me di ği id di asın da bu lun mak ta dır. Ona gö -
re mo dern dö nem, do ğa ile top lum sal ola nın ay rı mı nı tas nif eden ya nıy la, ka -
os tan kur tul ma nın bi linç li bir ça bay la müm kün ola ca ğı bi lin ci nin ge liş ti ği dö -
ne mi ifa de et mek te dir. Ne za man ki bu bi linç şey le ri dü zen le mek te ye ter siz li ğe
düşe ce ği inan cıy la sar sı lır sa o za man ka os oluş ma ya baş lar de mek te dir.20

Ba tı ta ri hi açı sın dan kriz ve ka os hep ola gel miş tir. Hat ta öy le ki bu Ba tı
için ne re dey se ya pı sal bir so run dur. Pe ki Ba tı en azın dan Do ğu gi bi gö re li bir
din gin li ğe ka vuş mak is te miş mi dir? Bu so ru nun ce va bı kuş ku suz evet tir.
Eğer öy le ol ma say dı Pla ton’dan gü nü mü ze bü yük düşü nür ler eliy le sü rek li
ütop ya lar se na ri ze edi lir miy di? O “din gin ada” hep var dır. 
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An cak ne var ki o ta sa rım lar bi le baş ka bir kri ze en azın dan “faşiz me” yol
aça cak ka dar in dir ge me ci başat kriz le re yol aç mış tır. Ni te kim Ba tı’da ge lişen
bir çok sos yal fa cia nın bu ütop ya lar dan et ki len di ği açık tır. Ba tı’nın cen net ta -
sav vu ru bi le bir sü re son ra ce hen ne mi an dı ra bil mek te dir. Bu kı sır dön gü nün
se be biy se Ba tı dün ya ege men li ği sa yıl tı la rı üze ri ne ku rul muş bir çö züm den
da ya nak al ma sın dan kay nak lan mak ta dır. Ba tı lı bi linç dün ya yı ele ge çir me
üze ri ne kur gu lan mış tır. Ço cuk lar için ha zır lan mış ço cuk ki tap la rın da ve çiz -
gi film ler de da hi en çok öne çı kan te ma nın dün ya yı ele ge çir me ve bun dan
do ğan bü yük ka os se nar yo la rı ade ta on tik bir zo run lu luk cin sin den yan sı tıl -
mak ta dır. Ger çek te bu bi linç Ba tı’ya çok şey ka zan dır mak la bir lik te ön ce lik -
le Ba tı-dışı top lum la ra ve son ra da tüm dün ya ya çok şey kay bet tir mek te dir.
Ba tı lı lar da bu nun faz la sıy la far kın da dır lar an cak Ba tı ger çek te hiç bir şe yin -
den vaz geç me den de ğişi mi ar zu la mak ta dır. Bu çö züm ler dö nem sel ola rak
bir ta kım çı kış lar ön gör se de so nuç ta Ba tı’nın da ha bü yük çal kan tı lar la yüz -
leş me si ne ne den ol mak ta dır. 

Ba tı ’nın yaşa dı ğı tüm bu kriz le r, kur du ğu uy gar lık la ra kay nak lık eden
dün ya ege men li ği ni ele ge çir me ça ba sıy la ya kın dan il gi li dir. Ba tı’nın dün ya
ege men li ği ni ele ge çir me ça ba sı ka dim bir geç mişe da ya nır. Öze lik le Do ğu-
Ba tı iliş ki si bu ege men lik mü ca de le si nin bir so nu cu ola rak şe kil len miş tir. Se -
ze re gö re bu mü ca de le 3 te mel ev rey le ta nım la na bi lir:21

a. Uy gar lık-Bar bar lık,
b. Hi lal-Sa lip, 
c. İk ti sa di Öl çüt ler
Her iki uy gar lık da çeşit li ne den ler le bir bi ri ni bar bar ken di le ri ni ise uy -

gar ola rak ta nım la mak ta dır lar. Bu na karşı lık sa vun duk la rı din ler te mel de
ev ren sel söy le me sa hip ol sa da bu ça tış ma ya yar dım cı ol duk la rı ta rih sel sü -
reç te göz len mek te dir. Ay rı ca gü nü müz de öne çı kan zen gin lik le rin de ğer -
len di ril me si ve yön len di ril me siy le el de edil mek is te nen mut lak üs tün lü ğün
Ba tı le hi ne ele ge çi ril me si dir. Ba tı’nın ye ni ya yıl ma cı ar gü ma nı mo dern leş -
me22 ku ram la rıy la güç bul muş tur. Ya ni Do ğu fi zi ki ola rak ele ge çi ri le me miş
an cak ege men lik al tı na alın mış tır. An cak bu ay rış ma yı azalt ma mış ak si ne
de rin leş tir miş tir.      
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Fa kat mo dern dün ya gö rüşü nün gü cü nü kay bet me ye baş la ma sıy la bir lik -
te Ba tı ye ni bir kriz le yüz yü ze dir. Ba tı dün ya ege men li ği nin de ğiş mez li ği ni
ifa de eden ABD ön der li ğin de ki kü re sel leş me ile fark lı lık la rın mut lak laş tı rıl -
ma sı, Ba tı uy gar lı ğı nın bi ri cik li ği te ziy le bir lik te, gün de me ge ti ril mek te dir.
Ye ni bir aşa ma ön gö rül me den top lum lar ara sı ve top lum içi çe liş ki ler uz laş -
maz ve sür git bir ça tış ma bi çi mi al mış tır. Bu ne den le ye ni dün ya dü ze ni, “ye -
ni dün ya dü zen siz li ği” ola rak da ta nım lan mak ta dır. “Ka os” sa de ce ye ni dün -
ya dü ze ni ni de ğil, bü tün sel dün ya gö rüş le rin den dün ya an la mın da ye ni bi -
lim/top lum bi lim le ri an la yışı nı da be lirt mek te dir.23

Bu ye ni sü reç Ba tı Uy gar lı ğı nın ge lişi mi ni ye ni bir bağ la ma taşı sa da onu ve
tüm dün ya yı de rin bir kriz le yüz leş tir mek te dir.  Bu bağ lam da ön ce lik le Ba tı
mer kez ci li ği nin if la sı na mün de miç bir sü re ci te tik le di ği son dö nem ler de bü -
yük bir kay gıy la an laşıl ma ya baş la mış tır. Da ha ön ce kriz pa ra dig ma sıy la yol
bu lan Ba tı için bu yol gö rün dü ğü ka dar ko lay de ğil dir. Ni te kim Bau man kriz
te ori le rin den kur tul ma mız ge rek ti ği ni bu nun için de in sa nın “oluş hi ka ye si”ni
fay da mer kez li kı sır dön gü sü ne düş me den ye ni den te ori ze ede cek yak laşım la -
ra ih ti yaç du yul du ğu nu be lirt mek te dir.24 Fa kat bin ler ce yıl dır in san oluşu nu
bi raz ro man tik ve ag re sif bir ifa dey le; te ro ri ze eden bir uy gar lı ğın ye ni bir te -
ori zas yo na ge çe ce ği ne da ir bir ema re bu lun ma mak ta dır. Ak si ne “top lum sa -
lın” di bi gö rü ne mez bir çö küşün eşi ğin de ol du ğu id di a edil mek te dir.25

Ge le cek te Ba tı ve Ba tı-dışı Uy gar lık la rın İm kan la rı

Si ya si, as ke ri ve tek no lo jik ola rak Ba tı üs tün lü ğü nü sür dür mek te dir. Ba tı
bü yük kriz ler le karşı laş sa da spe kü la tif fi nan sı, ile ri si lah sa na yi ni ve ge liş -
miş tek no lo ji yi el de tut ma ya gay ret edi yor. Bir uy gar lı ğı bun lar la ile le bet
yaşat mak zor gö rün se de şim di lik bir ege men lik iliş ki si üret me ye de vam et -
ti ği tar tışıl maz dır. Fa kat “Ba tı-mer kez ci li ği” cid di ma na da ze de len miş tir.
Kut sal mo dern İn cil, Pro tes tan sal dı rı ya uğ ra ya rak par ti kü ler iş lev üst len -
mek te dir.

Çün kü Ba tı in dir ge me ci de ol sa es ki si gi bi tüm cü çı kış lar bu la ma mak ta -
dır. Üs te lik ge liş tir miş ol du ğu mak ro te ori ler yo ğun sal dı rı lar karşı sın da yor -
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gun düş müş tür. Ay rı ca bu te ori ler test ler den ge çer not al ma mış tır. Bu yüz -
den da ha çok iş lev sel mik ro te ori ler tü re miş tir. Pra tik te de bu böy le, ye ni top -
lum sal ha re ket ler par ça cı, tek çi, pra tik ve çe liş ki li de rin leş me ler üre te rek bir
an lam da da alış kan lık la rın sür dü rül me si üze rin den ha yat bul ma ya ça lışı yor.
Ba tı kay bet ti ği teo rik güç ne de niy le, kon jonk tü rel ola rak gel git ler yaşa sa da,
sa hip ol du ğu araç la rı kon trol süz ve hır çın kul lan ma ya yö nel miş tir. Ay nı za -
man da içe ri den dışa rı ya doğ ru yay gın laş tır mak is te di ği kriz ler, dışa rı dan
içe ri ye doğ ru bir iv me ka zan mış tır. Bu da dışa rı ya karşı hır çın ve ka pa lı içe -
ri de ra di kal ve öte ki leş ti ri ci bir ya pı üret me si ne ne den ol mak ta dır. Ay rı ca Ba -
tı yüz yı lar dır ken di le hi ne be lir le di ği ve ku rum sal laş tır dı ğı te mel il ke le re de
ol duk ça özen siz dav ran ma ya baş la mış tır. Bu da onun iç tu tar lı lı ğı nı boz mak -
ta, ge lişen di ğer dün ya da ki tek nik ve ma ne vi ro lü nün gü cü nü azalt mak ta dır.   

Tüm bun la ra rağ men Ba tı’nın kı sa sü re de çö ke ce ği ni söy le mek ol duk ça
id dia lı olur. An cak yük se liş ya vaş la mış, düşüşü hız lan mış tır. Özel lik le dün -
ya ya va az ede ce ği nas lar bü yük pres tij kay bı na uğ ra mış tır. Ba tı ar tık her za -
man kin den da ha çok Ba tı-dışı na mah kûm ha le gel mek te dir. Dün ya nın ge ri
ka la nın da çeşit li ara yış lar var dır. Ama bun lar da he nüz bir ön cü lük oluş tur -
mak açı sın dan ye ter li de ğil dir. Bi lin di ği üze re Ba tı ken di dışın da ki le ri be lir -
le mek le ün ka zan mış tır. Ne var ki, onun ge le ce ği nin baş ka la rı nın elin de ol -
ma sı ta ri hin en önem li cil ve si dir. Bu ra da te mel bir so run var; Ba tı dışın da Ba -
tı’yı de ğiş ti re cek, mu ha lif, dö nüş tü rü cü bir mak ro ey lem pla nın dan ve bu nu
üst le ne cek seç kin bi linç öz ne le rin den bu gün için yet kin bir ma na da bah set -
mek he nüz güç tür.

Do ğu söz ko nu su ol du ğun da Hint-Çin hav za sı bir ta kım atı lım lar ge liş tir -
mek le bir lik te al ter na tif bir uy gar lık ol mak tan yok sun gö rün mek te dir. Da ha
çok Ba tı’nın tek no lo ji le ri üze rin den acı ma sız bir ge liş me gös ter mek te dir ler.
Fa kat bu on la rın bu blok ta yer al ma sı na en gel de ğil dir. Arap dün ya sı -son
ge liş me le ri ye ni den yo rum la mak kay dıy la- uzun za man dır ro man tik bir du -
ra ğan lık la ma lul du rum da dır. An cak mis tik ve tal tif edil miş bir rol ile bu sü -
re ce da hil ola bi lir. İran-Pa kis tan-Af ga nis tan hat tı Ba tı karşı tı ka pa lı bir mo -
de le sa hip tir. Bu on la rın fel se fi ve sa nat sal bi ri kim le ri nin oluş ma sı na en gel
oluş tur ma dık ça ge le cek te bu sü re ce da hil ol ma la rı ba kı mın dan olum lu bir
ro le sa hip ol ma im ka nı ta nı mak ta dır. Tür ki ye ve ar dıl la rı na ge lin ce, çok
çeşit li çık maz la rı na rağ men et ki leşi me da ya lı her tür he sap laş ma ya açık si -
ya si ve bi lim sel pra tik ler üre te bi le cek im kân la ra sa hip tir.

Şim di bu dört mer kez as ga ri müş te rek te amaç bir li ği ya pa bil di ği tak dir -
de, ku rum sal laşan bir lik ler ge liş ti re bi lir se, ken di iç so run la rı nı sos yo lo jik ve
si ya sal ço ğun lu ğun vah det ede bi le ce ği bir teo rik de rin lik et ra fın da bü tün leş -
ti re bi lir se, kü re de ye ni bir ev re nin baş la dı ğı gö rü le bi lir. An cak bu un sur lar
he nüz en te lek tü el, sos yo lo jik, si ya sal ve ah la ki ol gun lu ğa ka vuş muş yet kin
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un sur lar üze rin de yük se li yor de ğil dir. An cak yi ne de Ba tı’nın dün ya ya de -
mok ra si trans fe ri ne karşı lık, Do ğu Ba tı’ya ve tüm dün ya ya mut lak sö mü rü -
den uzak, kıs mi de ol sa fark lı lık la rın mut lak laş tı rı lıp ça tış tı rıl ma dı ğı, gö re li
hu zur ve din gin lik ka zan dı ra bi lir. Açık ça sı Ba tı’nın da böy le bir ta le bi, ken -
di on to lo jik çık maz la rın da karşı lık bu la ca ğı aşi kâr dır.26

So nuç Ye ri ne

Ger çek te kriz Ba tı için hep var dı. An cak Ba tı bir şe kil de bu al gı la ma üze -
rin den bir ge liş me ve de ğiş me yol la rı bul du ya da bu la ca ğı na inan dı. Şim di -
ler dey se bu ol gu de ğişi mi ve dö nüşü mü zo run lu kı la cak bir pa ra dig ma sa -
yıl tı sı ol mak tan çı ka rak baş edil me si ge re ken bir yük ya da be de li öden me si
ge re ken bir ger çek lik ha li ne dö nüş tü. Bu da “Me de ni yet ler Ça tış ma sı” ve
“Ta ri hin So nu” sav la rı nı meş ru laş tı ran bir na za ri ye yi bes le di. Çün kü Ba tı ta -
ri hi (mer kez ta rih ola rak al gı lan mak ta dır) sıç ra ma zo run lu lu ğu nu kriz le rin
de ğiş ti ri ci ve ge liş ti ri ci gü cün den al mak ta dır. Oy sa ki bu gün bir sıç ra ma se -
çe ne ği ma sa da gö rün me mek te dir. Kriz ler gü nü müz dün ya sı için sis te mi sor -
gu lar ol mak tan çı ka ra rak sis te mi da ha da kro nik ve tu tu cu yap mak ta dır.
Mu ha lif ses le re ge lin ce; cı lız id di alar la ta ri he ye nik düş müş sav la ra tu tun -
ma nın ge tir di ği inan dı rı cı ol ma yan tez le ri ne de niy le bir sıç ra ma ya se bep ve -
re me ye cek ka dar umut suz ve par ça lan mış du rum da dır. Kı sa ca sı di ya lek tik
çök müş tür. Ba tı-dışı top lum lar la sür dü rü len ve de rin leş ti ri len ça tış ma la ra
ge lin ce kla sik ma na da bi li nen di ya lek tik bir iliş ki nin ürü nü de ğil ler dir. Bu
yüz den de Ba tı’nın ev ren sel dö nüşü mü ne kat kı sağ la ma mak ta dır lar. 

So nuç ola rak Ba tı dün ya ege men li ği id di ası na dai ma sa dık kal mış tır. Fa -
kat bu nu ger çek leş tir me tar zı ola rak dö nem sel tec rü be le re sa hip tir. Mo dern
dö ne me gel di ğin dey se bu id di ası nı ön ce nes nel koşul lar da yap tı ğı atak lar la
ger çek leş tir me ye ça lış mış, son ra ise te ori si ni mü kem mel leş tir miş tir. Şim di -
ler de gö rü len ise teo rik sen de le me ler yaşa mak ta ol du ğu dur. Eğer bir çö zül -
me müm kün lü ğün den söz edi le cek se bu Ba tı’nın çö zül me ye son hal ka sın -
dan baş la dı ğı dır. Çün kü sis tem ve eko no mi sa vı üze rin den kur gu la nan ta rih
al gı sı ye ri ne par ça lan mış kim lik ve ça tış ma cı kül tür üze rin den pra tik bu lan
top lum sal ge liş me ler yer al ma ya baş la mış tır.

Ba tı dün ya si ya se ti ba kı mın dan tek no lo ji, fi nans ve as ke ri üs tün lü ğü nü
tar tış ma sız sür dür mek te ol ma sı na rağ men Ba tı-dışı top lum la rı son ola rak ele
ge çir di ği teo rik id di ala rı ba kı mın dan bü yük bir kri zin eşi ği ne gel miş tir. Bu
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nok ta da ye ni bir in san lık sa vu nu su mer ke zi ne do ğan ih ti ya cı Ba tı karşı la ya -
ma ya ca ğı nı ken di si de iti raf et mek te dir. Do ğu ken di bü yük ta ri hi bi ri ki mi ne
da ya lı ola rak ah la kı yad sı ma dan in sa nı ve uy gar lı ğı ön ce le yen ve san trik ref -
leks ler le teşek kül edil me miş tüm cü bir pa ra dig ma im ka nı na sa hip tir. Bu da
onun önü ne ye ni ka pı lar aç mak ta dır. 

Ali Öztürk


