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Özet: Günümüzde trafikten sosyolojiye her alanda Kaos Teorisi tatbik edilmeye çalışılmaktadır. Teo-
rinin doğa bilimlerinde ve mühendislik uygulamalarında önemli yeniliklere yol açarak bir bilimsel
devrim yarattığı ifade edilmektedir.  Sosyal bilimler de bu yeni gelişmelerden pay çıkarmaktadır. Ül-
kemizde de yakından takip edildiği üzere sosyoloji, Kaos Teorisi’nin imkânlarını kullanarak toplum-
sal olayları belirleme çabası içine girmiştir. Bu çalışmada Kaos Teorisi’nin toplumsal sorunlara sağ-
ladığı çözüm ve bu çözümün Türkiye açısından ifade ettikleri ele alınıp değerlendirilecektir.
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Chaos Theory As A Tool For The Controlling Of The International Relations

Abstract: Nowadays, Chaos Theory is applied to all areas of science from sociology to traffic. It is expressed
that the theory which leads to significant innovations in natural sciences and engineering applications has
created a scientific revolution. This also brings new perspectives in the social sciences. As is closely followed
in our country, sociology is engaged in efforts to determine the social events by using the means of Chaos
Theory. In this study, the solution provided by Chaos Theory is considered and re-evaluated in terms of Turkey.  
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K a os Te ori si, da ha çok yük sek bo yut lu sis tem ler de gö rü len, kı sa sü re de ön -
gö rü le bi lir dav ra nış lar gös te ren, du rum uza yı nın kı sıt lı bir böl ge sin de

do laş ma sı na rağ men as la ken di ni tek rar la ma yan, uzun va de de kes ti ri le mez
olan, kü çük de ğişim le rin sü reç için de bü yük ve ni te lik sel et ki le re yol aça bil di -
ği doğ ru sal ol ma yan di na mik le ri ele alan bir ku ram dır.1 Son yıl lar da tra fik ten
sos yo lo ji ye her alan da Ka os Te ori si tat bik edil me ye ça lışıl mak ta dır. Teo ri, Ök -
lid Geo met ri si, Pi sa gor Te ori si ya da New ton Me ka ni ği gi bi bi lim sel yak laşım
ve yön tem le ri sor gu la nır ha le ge tir miş tir. Bi lim sel düşün ce de önem li ye ni lik -
le re yol aça rak bir bi lim sel dev rim ya rat tı ğı ifa de edil mek te dir.2 Bu sa ye de do -
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ğa bi lim le rin de ve mü hen dis lik uy gu la ma la rın da ye ni ge liş me ler sağ lan mış tır.
Bu nun la bir lik te te ori nin et ki ala nı sa de ce do ğa bi lim le ri ile sı nır lı kal ma ya cak -
tır. Sos yal bi lim ler de bu ye ni ge liş me ler den pay çı kar mak ta dır. Ör ne ğin sos yo -
lo ji de bu ça ba lar Ka os Te ori si’nin im kân la rı nı kul la na rak top lum sal olay la rı
be lir le me şek li ne bü rü ne cek tir. Biz, bu ça lış ma da Ka os Te ori si’nin top lum sal
so run la ra na sıl bir çö züm ol ma özel li ği taşı dı ğı nı ve bu çö zü mün Tür ki ye açı -
sın dan ne ifa de et ti ği ni ele alıp de ğer len dir me ye ça lışa ca ğız. 

Ba tı lı Bil gi nin Dö nüşü mü

Ka os Te ori si’nin ba ba sı ola rak bi li nen Hen ri Po in caré, kao sun fark edil -
me si ne yö ne lik ilk ça lış ma la rı nı bi lim dün ya sı na sun du ğun da bu ça lış ma la -
rı an la ma gay re ti gös te ren pek faz la kişi nin ol ma dı ğı gö rül mek te dir. Oy sa
XX. yüz yı lın he men başın da Po in caré’nin ça lış ma la rı, Ka os Te ori si’nin en te -
mel özel lik le rin den bi ri ni or ta ya ko ya cak; ba zı sis tem le rin baş lan gıç koşul la -
rı na son de re ce has sas ol du ğu nu ve kü çük et ki le rin za man la bü yük de ğişim -
le re yol aç tı ğı nı is pat la ya cak tır.3 Bu na rağ men Ka os Te ori si’nin Ba tı lı bi lim
dün ya sı için bir an lam ifa de et me si, II. Dün ya Sa vaşı son ra sın da ger çek leş -
miş tir.4 Ba tı’nın geç miş te Po in caré’nin ça lış ma la rı na ge re ken il gi yi gös ter me -
me si nin kay na ğın da ne var dır? İn san lı ğın ba kış açı sı nı de ğiş tir di ği ne ina nı -
lan bu bul gu la rı Ba tı’nın on lar ca yıl gör mez den gel me si bir rast lan tı mı dır? 

Bi lin di ği üze re Ka os Te ori si’ni oluş tu ran te mel bul gu la rın XIX. yüz yı lın son -
la rın dan iti ba ren Ba tı’da bi rer bi rer or ta ya dö kül dü ğü iz len mek te dir. XIX. yüz -
yı lın so nun da Fran sız ma te ma tik çi si Jac qu es Ha da mard, bir nok ta nın bir yü -
zey de sür tün me siz ha re ke ti nin ya da ne ga tif eğ ri lik de re ce si ne sa hip bir yü zey -
de je ode zik bir akışın baş lan gıç koşul la rı na olan has sas ba ğım lı lı ğı nı is pat la -
mış tır. Ha da mard’ın te ori si nin öne mi ni an la yan yi ne bir Fran sız fi zik çi si olan
Pi er re Du hem, 1906 yı lın da yaz dı ğı bir ma ka le de mev cut baş lan gıç koşul la rı -
nın be lir siz ol du ğu du rum lar da ön gö rü le bi lir li ğin im kân lı ol ma dı ğı nı vur gu la -
mış tır. Yi ne bu dö nem ler de Hen ri Po in caré, bu ko nuy la il gi le nip, fe no men le rin
baş lan gıç du ru mu na has sas ba ğım lı lık gös ter me si ko nu su nun yay gın ola bi le -
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4 Ziauddin Sardar ve Iwona Abrams, Introducing Chaos, ed. by Richard Appignanesi, St.
Leonards NSW, Allen and Unwin Pyt, Ltd., 1999, pp. 5. Bu ilgi, 80’lerin sonunda daha da
yoğunlaşacaktır.



ce ği ni söy le miş tir.5 Bun la ra ek ola rak XX. yüz yı lın ilk ya rı sın dan iti ba ren fi zik
olay lar da doğ ru sal ol ma yan sis tem ler hak kın da bir çok araş tır ma ya pıl mış ve
doğ ru sal sis tem le re da ya lı te ori le re mey dan oku yan bir çok bul gu ya ulaşıl mış -
tır. Bu nun la bir lik te an cak 80’le rin baş la rın da kao sun do ğa da ki tüm önem li
rast ge le lik le rin kay na ğın da ol ma sı ge rek ti ği ka nı sı yay gın laş mış tır.”6

Ba tı, do ğa bi lim le rin de sü rek li karşı sı na çı kan kao su keş fet tik ten 60 yıl son -
ra gün de mi ne al mış tır. Kao sa olan il gi nin cid di yet ka zan ma sı için se 20 yıl gi bi
bir sü re nin da ha geç me si ge rek miş tir. Bir baş ka de yiş le bi lim sel dev rim ler ça -
ğın da kao sun bir te ori ye dö nüş me si ner dey se 80 yı lın üze rin de bir za man al mış -
tır. Ka os bir gün dem mad de si ola rak ken di ne yer bu lun ca, çok ge ci kil me den do -
ğa bi lim le rin de el de edi len bu bul gu la rın, sos yo lo ji nin de için de ol du ğu, sos yal
bi lim le re uyar lan ma sı ko nu sun da Ba tı’da ba zı gi rişim ler gö rül me ye baş lan mış -
tır. Bu dö nem de Ba tı’da kao sa at fe di len an lam da fark lı laş ma lar ol muş tur. Kav -
ra mın, Ka os Te ori si ile bir lik te ken din den dü zen çı ka ran de ter mi nist bir dü zen -
siz lik ol du ğu ifa de edil me ye baş lan mış tır. Bu bağ lam da kav ra mın An tik çağ’dan
be ri sa hip ol du ğu ilk boş luk, be lir siz lik, şe kil siz lik gi bi an lam la rı göz den ge çi -
ril miş tir.7 Her ne ka dar Ka os Te ori si nin uzun bir za man di li mi nin ar dın dan
gün de me alın ma sı bil gi sa yar tek no lo ji si nin ek sik li ği ile açık lan sa da, de ğil bil gi -
sa ya rın he sap ma ki ne si nin bi le ol ma dı ğı dö nem de ku ra mın te mel ve ri le ri nin is -
pat lan dı ğı bi lin di ğin den, bu ik na edi ci bir ar gü man ola rak gö rül me mek te dir.
Öy ley se ka os ko nu su na on lar ca yıl il gi siz ka lan Ba tı, ne den bir den bi re bu ko -
nu yu gün de mi nin en önem li mad de le ri ara sı na al dı? Ba tı’yı ge le nek sel ka os
kav ra mı nı ye ni den inşa et me ye iten se bep ler ne ler dir? Ko nu yu ele al mak için
ön ce “ne de ğiş ti?” so ru su nun ce va bı nı bul ma mız ge rek mek te dir. Bu nun için de
Ka os Te ori si’nin ne gi bi ye ni lik ler or ta ya koy du ğu nu, es ki bi lim an la yışın dan
han gi ko nu lar da fark lı laş tı ğı nı gös ter me miz ge re ke cek tir. An cak bun dan son ra
bü yük bir re sim de ne re de dur du ğu mu zu tar tış ma mız müm kün ola cak tır.

Mo dern bi lim ka tı de ter mi nist tir. De ter mi nizm, her olay ya da ha re ke -
tin, geç miş te ki olay lar ya da ha re ket le rin ka çı nıl maz bir so nu cu ol du ğu yö -
nün de ki fel se fi pa ra dig ma dır. Bu pa ra dig ma çer çe ve sin de, il ke ola rak, her
olay ya da ha re ke tin ile ri ya da ge ri ye doğ ru tam ola rak ön gö rü le bi lir ol du -
ğu ile ri sü rü le cek tir.8 Ba tı’da ma te ma tik sel so yut la ma lar la dün ya nın gi ze -
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mi nin çö zü le ce ği ne olan inanç tan do la yı olay la rın me ka nik mo del ler le so -
mut laş tı rıl mak is ten di ği bi lin mek te dir. Bu ne den le mo dern bi lim an la yışın -
da olay la rın ve ol gu la rın ta raf sız ol du ğu na ina nı lan ma te ma tik sel bir dil le,
ke sin ola rak ifa de edil me si ne yö ne lik bü yük bir gay ret göz len mek te dir.9
Mo dern bi li min bir baş ka te mel un su ru da teo ri-pra tik bir lik te li ği dir. Böy -
le ce dün ya ya şe kil ver me ar zu suy la onu an la ma ar zu su, ona şe kil ver me
ça ba la rı nın ağır bas tı ğı bir te ra zi de bir ara ya ge le cek tir. Mo dern bi li min,
bil gi nes ne siy le pa sif bir göz lem ci lik ten da ha ile ri bir iliş ki ge liş tir mek;
onun üze rin de oy na ya rak onu ola bil di ğin ce ken di çiz di ği teo rik şe ma ya
yak laş tır mak is te di ği gö rül mek te dir.10 Isa ac New ton, ça lış ma la rıy la, de ter -
mi niz mi mo dern bi li min mer ke zi ne yer leş ti ren bi lim in sa nı ola rak ka bul
edil mek te dir. Bu nun da öte sin de New ton’ın da ha sağ lı ğın da ulu sal kah ra -
man ilan edi le bi le cek ka dar önem li iş ler başar dı ğı na ina nıl mak ta dır. Lap la -
ce’ın da et ki si ile ken di si ne Ba tı’da bi lim sel dev ri min sem bo lü gö züy le ba -
kıl dı ğı bi lin mek te dir. Bu nun la bir lik te New ton’un bu den li ya kın il gi gör -
me si ni tek başı na Lap la ce et ki si ile sı nır lan dır mak doğ ru de ğil dir. Bu dö -
nem de New ton cu sis te min uy gu la ma da ha yal kı rık lı ğı yaşat ma dı ğı11 ve
bir çok ye ni ica dın ya pıl ma sı na da il ham kay na ğı ol du ğu bi lin mek te dir.
New ton, bul du ğu özet il ke ler le, çeşit li sis tem le rin ha re ket le ri ni çok ke sin
bir şe kil de ön gö re bi le ce ği ni düşün mek te dir. Ona gö re do ğa da ki dü zen, bir
ma ki ne nin çark la rı gi bi iş le mek te dir. Bu ba kış açı sı na gö re bu du rum, dün -
ya nın ku sur suz bir şe kil de res me dil me si ne ve bu su ret le dün ya da olan bi -
ten her şe ye sı nır sız ca mü da ha le edil me si ne im kân ta nı ya cak bir tab lo nun
or ta ya çı kar mak ta dır. Bun dan do la yı da XVI I. ve XVII I. yüz yıl lar da “kla sik
bi lim” ve ya “New ton cu luk” adı al tın da sis tem leş ti ri len bi lim sel düşü nüş
tar zı yer yü zün de hiç bir fe no me nin rast lan tı ya bağ lı ola rak or ta ya çık ma dı -
ğı id di asın da dır. Bu ba kış açı sın da gö re yer yü zün de ki bü tün par ça lar ev -
ren sel bir ma ki ne nin çark la rı gi bi bir leş miş tir.”12

En düs tri dev ri mi son ra sın da Ba tı’da yay gın ola rak be nim se nen bu gö -
rüşün,13 ev re nin bü tün sır la rı nı çöz mek gi bi id dia lı bir tu tum için de ol du -
ğu bi lin mek te dir. Ba tı’nın dün ya ege men li ği ni ele ge çir di ği bir dö nem de

Gökçe Kaçmaz

90

9 Isaiah Berlin, The 18th Century Philosophers: The Age of Enlightment, New York, The New
American Library of World Literature Inc., 1956, s. 14-5.

10 Ilya Prigogine ve Isabel Stengers, Kaostan Düzene: İnsanın Tabiatla Yeni Diyalogu, Çev. Senai
Demirci, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998, s. 65.

11 a.e., s. 60.
12 a.e, s. 11.
13 a.e.



or ta ya atı lan bu id di a ko lay lık la ta raf tar bul muş ve bir re çe te ola rak al gı -
lan mış tır. 26 yıl bo yun ca New ton me ka ni ği ni tüm gü neş sis te mi ne uy gu la -
mak için ça lış mış olan Lap la ce’a gö re de ter mi nist akıl ev ren de ki en bü yük
ci sim ler le en kü çük atom la rı ay nı for mül de ku cak la ya cak güç te dir. Ma te -
ma tik sel for mül ler le ge le cek ol du ğu gi bi or ta ya ko na bi le cek tir.14 Bu düşün -
ce sos yal bi lim le re de et ki et miş tir. Sos yo lo ji nin ku ru cu la rın dan Com te’un
top lum sal olay la rı de ğiş mez ya sa la ra bağ la ma sı, in san lı ğın bu ya sa la ra zo -
run lu ola rak bo yun eğ di ği ni ile ri sür me si boşu na de ğil dir. Com te’a gö re
ger çek kur tu luş, bi re yin do ğa ya sa la rı karşı sın da ras yo nel bo yun eğişin den
baş ka bir şey de ğil dir.15 Kı sa ca sı bu dö nem de sos yal bi lim ler ta ma mıy la
do ğa bi lim le ri nin me tot la rı na bağ lı kal mış tır. An tik çağ’dan mi ras ka lan
me ta fi zik sel ger çek li ğin ve onun ma te ma tik sel bir bi çi mi olan kav ram sal
bir sis tem de ki top lam ger çek li ğin ta ma men ta raf sız mo nis tik bil gi si ni el de
et mek için ça lışıl mış tır.16 Böy le ce sos yal bi lim le rin de top lum la rın, ta ri hin
ge lişim ya sa la rı nı, do ğa bi lim le rin de keş fe di len ya sa la rı top lum sal iliş ki ve
sü reç le re uy gu la mak, ki mi za man da on lar dan me ta for lar şek lin de ya rar -
lan mak su re tiy le bul ma gay re ti için de gir di ği gö rül mek te dir. Bu an lam da
sos yal bi lim le rin top lum ko nu la rı na eğil me si ile fi zi ğin elek tron-pro ton
kon fi gü ras yo nu in ce le me si ara sın da fark gö rül me ye cek tir.17 Kı sa ca sı şab -
lon bel li dir. Bir an lam da top lum her par ça sı uy gun ye re kon ma sı ge re ken
bir yap boz gi bi ta nım lan mak ta dır. Sos yal bi lim ler, bu par ça la rın ye ri ni be -
lir le mek ve yer leş tir mek ten me sul dür. Tar tış ma, top lum sal olay la rın ne -
den le ri ni an la mak üze ri ne de ğil dir. El de ki şab lon üze rin den top lum lar yü -
zey sel öne ri ler le şe kil len di ril mek is ten mek te dir. 

XIX. yüz yı la ge lin di ğin de Ba tı’ya do ğa da ve top lum da mey da na ge len
her ola ya mü da ha le et me im kâ nı sağ la yan de ter mi niz min zir ve sin de dir. De -
ter mi nist pa ra dig ma nın et ki le rin den do la yı do ğa ve sos yal bi lim ler ay rı mı
yap ma nın pek ko lay ol ma dı ğı18 bu dö nem de, de ter mi nizm sa de ce bi li min
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ge liş me si ni şe kil len dir mek le de kal ma mak ta dır. Öy le ki; bu ba sit, yek ne sak,
me ka nik ev ren ima jı o dö nem her alan da ken di si ne ta raf tar bul muş tur. Ör -
ne ğin Ame ri kan Ana ya sa sı nı ha zır la yan lar, saa tin çark la rı gi bi tam bir ahenk
için de ça lışan, hü kü me tin top lu mu ra hat lık la de net le ye bi le ce ği bir yö ne tim
ma ki ne si yap ma ya ça ba sı içi ne gir miş tir ler. Met ter nich, Av ru pa’da kuv vet
den ge si ni oluş tur ma ya teşeb büs et ti ği za man Lap la ce’ın ya zı la rı nı ken di si
için bir yol gös te ri ci ola rak gör müş tür. De ter mi nist pa ra dig ma nın Ba tı’da bu
den li yay gın laş ma sı nı, sa de ce New ton cu sis tem ler de alı nan so nuç lar mı et -
ki le miş tir? Bu so ru ko nu su dur. XIX. yüz yıl da Ba tı, top lum lar ara sı iliş ki ler -
de el de et ti ği tar tışıl maz avan taj sa ye sin de dün ya üze rin de de va sa kay nak -
la ra hük met me ye baş la mış tır.19 De ter mi nizm, Ba tı’da böy le bir du ru mun na -
sıl mo del le ne bi le ce ği ko nu sun da fi kir ver mek te dir. Üs tün lü ğü nü da ha baş -
tan tar tışıl maz ve iti raz edi le me ye cek bir ha le so kan Ba tı,20 de ter mi nizm ara -
cı lı ğıy la bu du ru mu, top lum lar ara sı ve top lum sal bo yut la rı ih mal ede rek,
ken di ge liş tir di ği bir bi lim sel an la yış la açık la ma im kâ nı el de et mek te dir.21 Bu
açık la ma bi çi mi nin en önem li avan taj la rın dan bi ri si ise Ba tı’yı, tüm iliş ki ler -
den so yut la ya rak, ge liş me le rin mer ke zi ne oturt ma sı, bir baş ka de yiş le ken di
dışın da ki iliş ki le rin kon tro lü nü Ba tı’ya ver me si dir. Sos yo lo ji nin ku ru cu la rın -
dan Au gus te Com te’un ça lış ma la rı bu du ru mun çar pı cı ör nek le rin de dir.
Système de Po li ti qu e Po si ti ve’de Com te, in san do ğa sı nın ve top lum sal dü ze nin
te mel de ay nı ol du ğu nu ka bul et miş tir. Au gus te Com te, bu yar gı la ra da ya na -
rak Ba tı da ge liş mek te olan top lu mun ör nek ol du ğu nu, in san lı ğın ta ma mı nın
ön ce Ba tı nın yo lu nu iz le me si ge rek ti ği so nu cu na var mış tır.22 De ter mi nist pa -
ra dig ma nın hiç lik, boş luk, dü zen siz lik, kar maşık lık içer me di ği gö rül mek te -
dir. Sos yo lo ji de dâ hil ol mak üze re uy gu lan dı ğı tüm bi lim dal la rın da mut lak
kon trol, mut lak mü da ha le ede bil me im kân la rı sağ la dı ğı ifa de edil mek te dir.
De ter mi niz min bu çer çe ve de akıl cı, de ne ye da ya lı ve bun dan do la yı nes nel
so nuç lar ve ren bir pa ra dig ma ol du ğu sa vu nul mak ta dır. “Mo dern fi zik de ney -
sel fi zik de ğil dir. Çün kü de ney sel araç la rı ta bia tı sor gu la mak ta kul la nır. Oy sa doğ ru
olan ter si dir. Çün kü fi zik, za ten salt bir teo ri ola rak ta bia tın ken di ni kes ti ri le bi lir
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kuv vet ler cin sin den gös ter me si ni is ter, de ney le ri ni yal nız ca ta bia tın, bi li min ön ce -
den ta nım la dı ğı şe ma ya uyup uy ma dı ğı nı ve na sıl uy du ğu nu sor mak üze re dü zen -
ler.”23 Kı sa ca sı Ba tı, ken di ni ger çe ğe uy dur mak ye ri ne, ger çe ği ken di ne uy -
dur mak ça ba sı için de dir. So ru, bu düşün ce ya pı sı iki yüz yıl gi bi bir za man
di li min de ne den de ğiş miş tir? Son 30-40 yıl da Ba tı’da, ara la rın da Ka os Te ori -
si’nin de ol du ğu Ter mo di na mi ğin II. Ka nu nu, Ku an tum Te ori si, Hei sen -
berg’in be lir siz lik il ke si gi bi de ter mi nist pa ra dig ma yı he def alan bir çok öne -
ri gün de me gel miş tir. Ka os Te ori si’nde ol du ğu üze re bu ye ni ge liş me ler, keş -
fe dil dik ten bel li bir za man son ra dik ka te alı nır ol muş tur. Ar tık Fe ya re -
bend’in “ne ol sa gi der” öner me si da ha faz la ta raf tar bul mak ta dır. Çün kü Ba -
tı’da top lum bi lim le ri bir kriz içe ri sin de olup, mo dern bi lim ye ni ge liş me ler
karşı sın da çö züm öne re mez ha le gel miş tir.24 El de ki bil gi ve bul gu la rın ger -
çek li ği kuş ku ya açık ha le ge ti ril miş tir. Geç miş te ev ren sel li ği tar tış ma ya açık
ol ma yan bil gi ve ol gu lar, gü nü müz de bir ge ce de de ğişe bi lir ola rak ta rif edil -
mek te dir. Olay la ra ye ni bir göz le ba kıl ma sı ge re ği his se dil mek te dir. Ka os Te -
ori si, bu ye ni ba kış açı sı nın te mel il ke le rin den bi ri ni res met mek te dir. Bu il ke,
sa hil de bu lu nan par lak bir taşın ev de bir ra fa ko nul du ğun da ca zi be si ni kay -
bet me si ör ne ğin de ol du ğu gi bi de tay la rın öne çı ka rıl ma sı ile açık lan mak ta -
dır.25 Ar tık bü tü nün ye ri ne de tay la ra odak la nı la cak tır. Fa kat bü tün ih mal
edil di ğin de so run la ra gün de lik çö züm le rin öte sin de çö züm ler üret mek de
im kân sız laşa cak tır. 

Ka os Te ori si ve ben ze ri sos yal ne ti ce ler do ğu ran il ke, ya sa ve ku ram lar, sa -
de ce bil gi nin ev re sel li ği ni tar tış ma ya aç ma mak ta dır lar. Ay nı za man da Ka os
Te ori si ör ne ğin de vur gu lan dı ğı üze re Ba tı’nın öne çı kar dı ğı ye ni an la yış, taşın
do ğal or tam dan ko pa rıl ma sı nı ele al mak ta dır. Bi lin di ği üze re Ba tı, XIX. yüz -
yıl da ele ge çir di ği dün ya ege men li ğin den al dı ğı gü ven le baş ta Do ğu ol mak
üze re Ba tı dışı top lum la rı ken di ta rih sel ge lişim çiz gi si ne gö re şe kil len dir me
ça ba sı içi ne gir miş tir. Bu hu sus ta bel li dö nüşüm ler ve tar tış ma lar yaşan mış
ol sa da ev de ki he sap çarşı ya uy ma mış tır. Bir an lam da sa hil de ki taş, mü da ha -
le ler le do ğal or ta mın dan ko pa rı lıp evin ra fı na ko nun ca, es ki gü zel li ğin den
çok şey kay bet miş tir. Ba tı dışı gü zel li ği kay bet ti ği nin far kı na va rın ca raf ta ki
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ko nu mu nu sor gu la ya cak tır. Bu se bep le de Ba tı, mev cut so nuç la rı el de et ti ği
es ki bi lim an la yışın dan vaz ge çe cek tir. Onun ye ri ne taşı hem is te di ği ye re ko -
ya ca ğı hem de Ba tı dışı nın ken di si ni gü zel his se de bi le ce ği ye ni bir bi lim an -
la yışı na ih ti yaç duy mak ta dır. Bu ye ni bi lim an la yışı as lın da taşın gü zel li ği nin
ko run ma sı nı sağ la ya ma mak ta dır. Bu nu da amaç la ma mak ta dır. Onun ye ri ne
gü zel lik kav ra mı nı de for me et mek te dir. Hat ta de ni le bi lir ki; gü zel lik, çir kin -
li ği de içi ne ala cak şe kil de ye ni den bi çim len di ril miş tir. Bu an la yış yay gın laş -
tık ça bel li ra hat sız lık la rın umur san ma ya ca ğı umul mak ta dır. Top lum, ra hat -
sız lık la rı nı do ğal ola rak gör dü ğün de mev cut ege men lik iliş ki le ri nin sor gu -
lan ma sı da son bu la cak tır. Dün ya ege men lik bi çi mi nin şek li de ğişin ce bi lim -
sel düşün ce de bu na uyum sağ la mış, de ter mi niz min ye ri ni ye ni dö ne min ih -
ti yaç la rı nı en iyi şe kil de karşı la yan iki ucu açık, muğ lâk bir bi lim an la yışı or -
ta ya atıl mış tır. Ba tı, ka os tan dü zen ya rat mak bir baş ka de yiş le kao sun ken di -
si ne sağ la dı ğı im kân lar üze rin den sos yal olay la ra mü da ha le et mek is te mek -
te dir. Ba tı, dün ya ege men li ği ni ele ge çir mek ten al dı ğı güç le, taşın ye ri ni ken -
di is te di ği bi çim de de ğiş tir me ye, “öte ki leş tir di ği ni” ken di is te di ği gi bi şe kil -
len dir me ye ça lış mak ta dır. Ba tı’nın bu ça ba sın dan is te di ği ve ri mi ala ma dı ğı
bi lin mek te dir. Bu nun ya nı sı ra Ba tı’nın ken di için de de bir pay laşım kav ga sı
yaşa dı ğı gö rül mek te dir. Ba tı’da sö mür ge le ri olan ve pas ta dan da ha bü yük
pay alan dev let ler ile bu pas ta nın im kân la rın dan mah rum ka lan lar ara sın da
dün ya nın gör dü ğü iki bü yük kan lı sa vaşa ne den ola cak bir an laş maz lık bu -
lun mak ta dır. Öte yan dan Ba tı sö mü rü sü ne karşı ba ğım sız lık sa vaşı ve ren ya
da Ba tı için de ki bö lün me le ri doğ ru oku yan Ba tı dışı top lum la rın iz le di ği po -
li ti ka lar, Ba tı’yı, es ki ege men lik iliş ki le ri ni sür dü re bil mek için, ye ni açı lım lar
yap ma ya zor la mak ta dır. Kı sa ca sı Ba tı, ye ni koşul lar la karşı karşı ya kal mış tır.
Bu ne den le Ba tı, taşın do ğal or ta mın dan alı na rak ra fa ko nul ma sı nın bi li mi ni
yap ma ya ih ti yaç duy mak ta dır. Sa de ce Ka os Te ori si nin de ğil, fa kat so nuç la rı
iti ba rıy la ben zer lik ler arz eden baş ka bul gu la rı da gö ren Ba tı’nın, bun lar dan
is ti fa de ede rek ye ni açı lım lar yap ma ça ba sı için de dir. 

Ba tı, geç miş te, ken di üs tün lü ğü nü de ter mi nist bi lim sel an la yışı nın ve bu -
na bağ lı ge liş me le rin bir so nu cu ola rak sun muş tur. Bu se bep le kar gaşa gi bi
gö rü nen olay lar da da bir dü zen ara ma ih ti ya cı duy muş tur. Clau de Le vi-Stra -
uss’un, 1930’lar da Ama zon la ra yap tı ğı bir ge zi de göz lem le di ği ka bi le le rin
dışa rı dan bir kar gaşa gi bi ge len yaşam tar zı ve kül tür le ri nin, de rin ler de bir
yer de bir dü ze ne sa hip ol du ğu nu keş fet me si boşu na de ğil dir. Bu ko nu yu
Tris tes Tro pi qu es baş lık lı ese rin de ele alan Stra uss,26 Ba tı ta ra fın dan yüz yıl -
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lar dır kar maşa ve du ra ğan lık tan iba ret ta rih dışı top lu luk lar ola rak gö rü len
“öte kin de” bir dü zen bul ma yı başar dı ğı id di asın da dır. Mut lak ön gö rü le bi lir -
li ğe da ya lı ve son suz mü da ha le im kâ nı ta nı yan de ter mi nist ba kış açı sı, Ba tı
dün ya ege men li ği ni için de bu lun du ğu iliş ki ler den so yut la ya rak açık la mak -
ta dır. Pu su la nın ica dı, de niz tek no lo ji le ri nin ge lişi mi, ba ru tun ateş li si lah lar -
da kul la nı mı, fe oda lizm den ka pi ta li me ge çiş, üre ti min kit le sel leş me si der ken
Ba tı zen gin li ği nin ve dün ya ege men li ği nin kay na ğın da ki Ba tı dışı uy gar lık -
la rın ta lan ve yağ ma la rı gör mez den ge lin miş tir. Fa kat de ter mi nizm bü yü sü -
nün et ki si bir ye re ka dar ol muş tur. Bü yü bo zul muş tur. Ba tı’nın ken di dışın -
da ki top lum la ra ha riç ten şe kil ver me ça ba sı ar zu edi len ne ti ce yi ver me miş -
tir. Bu na bağ lı ola rak Ba tı dışı dün ya da bel li iliş ki ler sor gu lan ma ya baş lan -
mış tır. Ba tı’nın top lum lar ara sı iliş ki ler de ki ko nu mu nu sür dür me si için ye ni
açım lar yap ma sı şart ol muş tur. Bu sor gu la ma sü re cin de Ba tı’da iki ko nu nun
net leş ti ği bi lin mek te dir. Bi rin ci si dün ya ege men li ği iliş ki le rin de dö nüşüm
ger çek leş miş tir. Ba tı için de fark lı bir ye ri olan ABD öne çık ma ya baş la mış tır.
Ba tı için de ki fark lı ye ri, ABD’ye, ye ni açı lım lar yap ma sı ko nu sun da önem li
avan taj lar sun mak ta dır. İkin ci si ise iki bü yük pay laşım sa vaşı son ra sın da Ba -
tı’da tab lo nun de ğiş miş ol du ğu ol gu su dur. Bu dö nem de Ba tı’da bü yük bir
bu na lı mın baş gös ter di ği, in san la rın ha yat la rı nın alt üst ol du ğu ifa de edil -
mek te dir. XX. yüz yıl da yu ka rı da ta nım la dı ğı mız mo dern bi lim an la yışı ile
ya zı lan iler le me ci-ev rim ci ku ram la rı na karşı Ba tı’da yo ğun bir eleş ti ri fur ya -
sı baş la dı ğı gö rül mek te dir.27 Zi hin ler de ye ni bir dün ya tab lo su şe kil len mek -
te dir. Bu tab lo ye ni bil gi le re, fark lı açı lım la ra im kân ver mek id di asın da dır.

Ka os Te ori si: Dü zen siz lik te Ara nan Dü ze nin Te ori si

Ka os Te ori si’nin Ba tı düşün ce dün ya sı na ge tir di ği fark lı laş ma lar ve içer -
di ği özel lik le rin bir sis te me otur tul ma sı, yu ka rı da çiz di ği miz Ba tı tab lo su
ile doğ ru dan iliş ki li dir. Ka os Te ori si’nin Ba tı’nın için de bu lun du ğu koşul -
lar dan so yut la mak su re tiy le ken di başı na an la ma mız, bu ra dan el de edi len
bul gu lar ne ti ce sin de sos yo lo ji bi li min de mey da na ge len de ğişim ler üze rin -
de söz söy le me miz son de re ce güç ola cak tır. Ka os Te ori si’nin kul la nı lan bir -
çok ta nı mı bu lun mak ta dır.28 Bu ta nım lar da ka os ge nel ola rak de ter mi nis tik
ka os ola rak ta nım la nır. Bu nun la bir lik te ko nu hak kın da ya pı lan ça lış ma lar
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bir ara ya ge ti ril di ğin de, kao su açık la mak için kao sun bir bi rin den fark lı
özel lik le rin den ya rar la nıl dı ğı bi lin mek te dir. Bu so run, ma te ma tik çi ler ve
fi zik çi ler bir ya na, ka os ko nu su nun sos yo lo ji de ne işe ya ra ya ca ğı, na sıl uy -
gu la na ca ğı gi bi so ru la rı ce vap la ma ça ba sın da ki bi lim in san la rı nın eser le -
rin de da ha da be lir gin bir ha le gel mek te dir.29 Bu du rum sa de ce ken di için -
de de ğil, ku ra mın di ğer bi lim sel di sip lin ler de ki yo rum la rın da da bir kar -
gaşa ya yol aç mak ta dır. Eğer Ka os Te ori si, ken di do ğal sü re ci için de, ba ğım -
sız şart lar al tın da keş fe di len bir bi lim sel özel lik ler sis te ma ti ği ol muş ol say -
dı, üze rin de bu den li çok spe kü las yon ol maz dı di ye düşü nü yo ruz. Bu ra da
Ka os Te ori si’nin te mel bul gu la rı nı ta nı ta rak, bun lar dan sos yal bi lim ler de
na sıl ya rar la nıl dı ğı nı an lat mak ye rin de ola cak tır. Bu sa ye de bi lim sel bir kı -
lı fa so ku la rak önü mü ze çö züm ola rak su nu lan ar gü man la rın kıy me ti ni de -
ğer len dir mek da ha ko lay laşa cak tır. Ay rı ca han gi ko nu lar da kav ram la rın
ka rış tı rıl dı ğı da net leşe cek tir. Fa kat şu bir ger çek ki; “[g]ünü müz de Ba tı bi -
lim ve öğ re ti le ri karşı sın da kuş ku nun ze mi ni ni in kâr cı ve ya fel se fi (öz cü) bir bi lim
tar tış ma sı na gi riş me nin öte sin de dün ya ege men lik iliş ki le ri ve koşul la rı te me lin de
ele ala rak bir açık la ma ya ka vuş tur mak ge rek mek te dir. Ak si du rum da Ba tı dün ya
ege men li ği önün de ba ğım sız lık sa vu nu lur ken Ba tı bi lim ve öğ re ti le ri iz len mek du -
ru mun da ka lı na cak tır.”30

Baş lan gıç Koşul la rı na Has sas Bağ lı lık: Ka os Te ori si’nin ta nım lan ma sın da
başat öne me sa hip özel lik le rin başın da te ori ye ana te ma sı nı ve ren doğ ru sal
ol ma yan di na mik sis tem ler ve bun lar dan kay nak la nan baş lan gıç koşul la rı -
na has sas bağ lı lık bul gu su gel mek te dir. Kla sik fi zik ve bun dan do ğan dün -
ya al gı sı nın ise ta ma men doğ ru sal sis tem ler üze ri ne ku rul du ğu nu vur gu -
la mış tık. Bu na gö re “[d]oğ ru sal ol ma yan di na mik sis tem le rin (NDS) di na mi ği -
ni an la ma nın en iyi yo lu, böy le sis tem le rin dav ra nışı nı doğ ru sal di na mik sis tem -
ler le (LDS) karşı laş tır mak tır. Doğ ru sal sis tem ler de il gi li de ğiş ken le rin ara sın da ki
iliş ki za man için de ka rar lı dır. Bu de mek tir ki; doğ ru sal sis tem le rin di na mi ği, ti pik
ola rak pü rüz süz ve dü zen li dav ra nış lar gös te re cek tir. Doğ ru sal sis tem ler, pa ra met -
re ler de ki de ğişim le re ya da dış şok la ra, oran tı lı ve tu tar lı bir bi çim de karşı lık ve rir -
ler. Di ğer yan dan NDS, de ğiş ken le ri ara sın da ki di na mik iliş ki ile ör nek len di ri lir.
Bu iliş ki ler de ğiş tik çe sis te min za man için de ki dav ra nışı, pü rüz süz ve dü zen li den,
ka rar sız ve dü zen si ze ve hat ta Ki el ta ra fın dan dik kat çe kil di ği üze re, rast ge le gi bi
gö rü nen kao tik ha le ge çer. ... Bu ne den le doğ ru sal fonk si yon la te mel len di ril miş ge -
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le nek sel is ta tis tik me tot la rı, sis te min do ğa sın da bu lu nan bir çok il ginç dav ra nışı
tah rip ede bi lir.”31

Doğ ru sal ol ma ma du ru mu bir sis te min kao sa gir me si ko nu sun da ge rek -
li dir. Bu nun la bir lik te ye ter li bir ne den de ğil dir. Ka os ha re ket le ri ge nel ola -
rak doğ ru sal ol ma yan sis tem ler den ge li yor ol mak la bir lik te, her doğ ru sal
ol ma ma du ru mu kao su işa ret et mez.32 Doğ ru sal ol ma yan di na mik sis tem -
ler, baş lan gıç koşul la rı na karşı has sas bir ba ğım lı lık gös ter mek te dir ler. Ed -
ward Lo renz’in “Ke le bek Et ki si” ola rak ta nım la dı ğı bu has sa si yet, doğ ru sal
ol ma yan di na mik sis tem le rin gös ter di ği dav ra nış la rı ya kın dan et ki ler. Ke -
le bek Et ki si, öy le bek len me dik so nuç la ra yol aça cak bir ol gu dur ki; Ian
Stwe art’ın ta rif et ti ği şek liy le; bu gün, tek bir ke le be ğin ka nat çırp ma sı at -
mos fer de kü çük bir de ğişim üre tir. Za man için de at mos fer, ol ma sı ge re ken -
den du ru mun dan sa par. Bu kü çük et ki ye bağ lı ola rak da olay lar da bü yük
fark lı laş ma lar gö rü lür. Me se lâ nor mal koşul lar da En do nez ya’yı ha rap et -
me si bek le nen bir ka sır ga hiç bir za man mey da na gel mez ya da hiç pat la ma -
ya cak olan bir ka sır ga pat lar.33 60’lı yıl lar da Lo renz ta ra fın dan gün de me ge -
ti ri len bu kav ram, sa de ce me te oro lo ji bi li mi ni de ğil, çok geç me den bir me -
ta for ola rak as ke rî stra te ji ler den sos yal bi lim le re ka dar bir çok fark lı ala nı da
et ki si al tı na al mış tır. Bu na bağ lı ola rak ar tık cep he de “Em re ama de kuv vet le -
rin sa yı sı nı ar tır mak ye ri ne bir al ter na tif te fark lı tür le rin sa yı sı nı ar tır mak, on la -
rın de ğişim le re karşı es nek lik le ri ni ve adap tas yon la rı nı”34 art tır mak tan bah se di -
le cek tir. Bir baş ka ifa dey le top lum lar üze rin de de ne tim sağ la mak ar tık fark -
lı lık la rı kaşı mak tan geç mek te dir. Geç miş te ki gi bi ka ba kuv ve te da ya lı bir
yön tem le top lum lar ara sı iliş ki le ri ken di çı kar la rı doğ rul tu sun da de net le -
mek ye ri ne Ba tı, post-mo dern dün ya da fark lı lık la rı ön pla na çı kar mak ve
top lum la rı kao sa sü rük le me yi ter cih et mek te dir. Geç miş te ge niş kit le ler,
(ör ne ğin iş çi sı nı fı) bel li amaç lar için tüm fark lı lık la rı na rağ men bir ara ya
ge le bi lir ken, bu gün dar çev re ler, ay nı çı kar la ra sa hip ol ma la rı na ve tüm
ben zer lik le ri ne rağ men bir bir le ri ne gi re bil mek te dir. Fark lı lık lar ne ka dar
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ço ğal tı lır sa top lum sal ya pı nın karşı la ma sı ge re ken ta lep ler yı ğı nı da o ka -
dar ar ta cak tır. Bir an lam da top lum dü ze ni ne kal dı ra bi le ce ğin den da ha faz -
la yük yük le ne cek tir. Bu du rum, kuş ku suz, top lum dü ze ni nin bir kar maşa -
ya gir me si ne ve ken di dışın da so run la rı nın çö zü mü ara ma sı na yol aça bi lir.
Top lum sal ya pı nın iş le me si için zo run lu ge rek si nim le rin ya nı na ha ya ti ol -
ma yan ve bi ze bir ih ti yaç mış ça sı na ta nı tı lan ye ni bek len ti ler ek le ne cek tir.
Bu bek len ti ler, te mel ge rek si nim le rin önü ne de ge çi ri le cek tir. Top lum, bu
ikin cil bek len ti le ri karşı la ma ya ça lışır ken te mel ge rek si nim le ri ni ih mal ede -
cek tir. Gü nü müz de sos yal ada le tin ol ma dı ğı, re fa hın den ge li da ğı tı la ma dı -
ğı, eği tim sis te mi nin ye ter siz kal dı ğı, sağ lık sis te mi nin top lum ih ti yaç la rı nı
karşı la ya ma dı ğı ül ke ler de yö ne tim le rin, Ba tı ta ra fın dan bi ze ile ri de mok ra -
si ham le le ri gi bi ta nı tı lan dar çev re le rin et nik, kül tü rel, cin sel ta lep le ri ile
uğ raş ma sı boşu na de ğil dir. Oy sa bun lar, te mel ge rek si nim le rin karşı la na -
ma ma sı so nu cun da or ta ya çı kan so run lar dır. Te mel ge rek si nim ler karşı lan -
ma dı ğı sü re ce de as la çö zü me ka vuş tu ru la ma ya cak tır. Top lum la rın bu ikin -
cil bek len ti le re odak lan dı rıl ma sı sa ye sin de so run la rın as li kay nak la rı sak -
lan mak ta dır. So run la rın as li kay nak la rı olan te mel ge rek si nim le rin karşı la -
na ma ma sı du ru mu ise Ba tı dün ya ege men li ği nin üret ti ği eşit siz lik ve ada -
let siz lik ler den kay nak lan mak ta dır. Böy le ce ikin cil bek len ti le re yön len di ri -
len top lum la rın Ba tı dün ya ege men li ği ni sor gu la ma sı en gel len mek te dir.35

Za ma nın Yö nü ve Göz lem ci nin Ko nu mu: Ka os Te ori si’nin bir di ğer önem li
özel li ği za ma nın yö nü ne yap tı ğı vur gu dur. New ton cu bi lim sel yak laşım lar -
da ko lay lık la bir pa ra met re ye in dir ge nen ve ki mi za man göz ler den ka çı rı lan
za man bo yu tu, Ka os Te ori si ile bir lik te bir sis te me otur tul mak du ru mun da -
dır. Ka os Te ori si, za ma nın tek yön lü lü ğü ne, Pa ris’e gi den bir kim se nin ye -
nin den Lon dra’ya dön me si nin müm kün ol du ğu na fa kat 1998’den 1988’e ge -
ri dö nüşün müm kün ol ma dı ğı na işa ret ede cek tir.36 Bu nun baş ka yan sı ma la -
rı da bu lun mak ta dır. Me se lâ A şah sı nın de ne yim le ri an cak A şah sı nın de ne -
yim le ri dir ve tek rar edi le mez.
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Ba tı, en düs tri dev ri mi ile ken di ne, ev ren sel ol du ğu nu ile ri sür dü ğü bir
top lum mo de li ge liş tir mek peşin de dir. Bu bağ lam da ken di ge liş me çiz gi si nin
ay rı ca lık lı ol du ğu ile ri sür mek te dir. Ba tı’da bu ge liş me çiz gi si nin ta ri he ka -
tıl ma im kâ nı bu lu nan bü tün ta rih dışı top lum lar için so run la rın çö zü mü nü
be ra be rin de ge ti ren ev ren sel bir çiz gi ol du ğu ifa de edil mek te dir.37 Ba tı, bu
id di ası nı mo dern bi lim an la yışın dan tü re yen te ori ler le des tek le mek is te mek -
te dir. Mo dern bi lim, ay rı göz lem ci le rin gö zün de hiç bir fark lı lık gös ter me -
yen, de ter mi nis tik, nes nel bir do ğa ve top lum tab lo su çi zer. Çi zi len bu tab lo -
da za man ge ri dö nüş lü olup, sa de ce do ğa bi lim le rin de de ğil sos yal bi lim ler -
de de de ne yi min ken di ne öz gü lü ğü nü or ta dan kal dı ra cak tır.38 Böy le ce Ba -
tı’nın, ken di ge lişim çiz gi si ni di ğer top lum la ra da yat mak ko nu sun da ken di -
ni yet ki li gör dü ğü, ken di dışın da ki top lum la rı, söz ko nu su top lum la rın için -
de bu lun duk la rı iliş ki ler den so yut la mak su re tiy le ege men lik iliş ki le ri nin Ba -
tı ta ra fın dan de net len di ği bir dün ya ya adap te et me ye ça lış tı ğı gö rül mek te -
dir. Bu ba kış açı sı Ba tı dışın da ki top lum la rın ay dın la rı ta ra fın dan da, ken di
kim li ği ni ko ru mak su re tiy le Ba tı cı laş mak şek lin de, be nim sen me si ne rağ -
men39, Ba tı’nın ar zu la dı ğı tab lo nun ya ra tıl ma sı müm kün ol ma mış tır. Ger -
çek ten de bu ko nu da ör nek gös te ri len Ja pon ya’nın bi le bu nu ne öl çü de
başar dı ğı bir so ru ko nu su dur. Çün kü “[b]ir Do ğu top lu mu nun ken di kim li ği ni
ko ru ma sı na karşın bel li öl çü de tam bir Ba tı lı laş ma gi rişi min de başa rı ya ulaş ma sı nın
ta rih te yal nız ca Ja pon ya ör ne ği var dır... Ja pon ya’nın en düs tri leş me si ne Ja pon ta ri -
hi ne da yan dı rı la bi lir, ne de Ja pon hal kı na ya kış tı rıl mak is te nen er dem ler ne de niy le -
dir... II. Dün ya Sa vaşı’ndan son ra yı kı lan Ja pon en düs tri si ni can lan dı ran sa vaş ta
ken di siy le çar pış mış olan Ame ri kan ser ma ye si dir. Gü nü müz de de Ja pon en düs tri si -
nin can lı lı ğı an cak ay nı ser ma ye nin des te ği ile sağ lan mak ta dır. Ja pon ya’nın tüm
Do ğu ül ke le ri ne ör nek olup Ba tı uy gar lı ğı na uyum sağ la ma yı amaç edin me le ri ne
yar dım cı ol ma nın ya nın da Ba tı dün ya ege men li ği için de önem li bir baş ka gö re vi da -
ha bu lun mak ta dır. Ge le nek sel Do ğu’nun di ren ci ni kı rıp Ba tı tü ke tim alış kan lık la rı -
nın Do ğu ül ke le rin de be nim se til me sin de ara cı ol mak tır... Kı sa ca sı Ba tı nın ye ni ti ca -
ret yol la rı ara yışı için de karşı laş tı ğı ül ke ler de es ki top lum sal ya pı la rın bo zuş ma sı so -
nu cu bu ül ke le rin ken di ya rar la rı na ye ni bir ge liş me içi ne gir me le ri söz ko nu su de -
ğil dir.”40 Do la yı sıy la Ja pon ya, ken di eği lim ve çı kar la rı doğ rul tu sun da ge -
lişen, ör nek bir mo del ola ma mış tır. Ak si ne Ba tı’nın çiz di ği çer çe ve de bir rol
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üst len miş tir. Bu se bep le de Do ğu’nun ön cü sü ro lü nü üs te le ne me miş, in san -
lık adı na al ter na tif bir si ya set üre te me miş ve dün ya ege men lik iliş ki le rin de
an cak Ba tı’nın Do ğu’da ki söz cü sü ve tem sil ci si ola bil miş tir. Ay rı ca Ja pon ya
hak kın da her ne ka dar ken di kül tü rü nü ko ru ya rak Ba tı cı laş tı ğı hak kın da bir
iz le nim oluş muş sa da bu du rum za man la de ğiş miş tir. Ja pon mut fa ğın dan
sa mu ray la ra ka dar bu ül ke nin ta ri hi ve kül tü rel de ğer le ri bi rer ti ca ri me ta ya
dö nüş müş tür. Gü nü müz de Ja pon çiz gi film le rin de ki Ja pon ka rak ter le rin ti -
pik bir As ya lı dan zi ya de Ba tı lı yüz ler le tem sil edil me si bi le bu kül tü rel de -
for mas yon ve komp lek sin bir gös ter ge si ola rak önü müz de dur mak ta dır. 

Göz lem ci nin ko nu mu ve za ma nın yö nü önem li bir tar tış ma ko nu su dur.
Mo dern bi lim ler ev ren sel bir tab lo çiz mek te dir. Bu tab lo da göz lem ci nin ko -
nu mu göz ar dı edil mek te dir. Böy le ce fark lı göz lem ci le rin tec rü be le rin öz -
gün lü ğü gör mez den ge lin mek te dir. Ay rı ca göz lem ci nin ko nu mu ve göz lem
ça pı da ih mal edil miş tir. Ka os Te ori si, bu du ru mu ten kit et mek te ve ye ni -
den ele al mak ta dır. Bu ba kış açı sı na gö re “[y]ap tı ğı mız göz le min ça pı, de ğer -
len di re ce ği miz do ğal ya da top lum sal ger çek li ğin, ger çek lik de re ce si ni be lir ler.
Man del brot, çok bü yük bir to pun bo yut la rı nın [göz lem] ça pı na bağ lı ol du ğu nu
işa ret eder: eğer bir kim se top tan uzak ise, top tek bir bo yu tu olan bir nok ta dır. Or -
ta me sa fe ler de top üç bo yut lu olur. Ya kın me sa fe ler de ise bu top iki bo yut lu bir çiz -
gi ha li ne ge lir. Eğer bir kişi mo le kü ler ya da ato mik çap ta bir ha re ket ger çek leş ti -
rir se, bu se fer de çok bü yük olan bu top, açı lır ve bir bir le riy le et ki leşim ha lin de ki
ener ji dal ga la rı na dö nüşe rek kay bo lur.”41 Bu du rum sa de ce ol gu la rın nes nel
açın dan göz le ne bi lir li ği ni de ğil, ay nı za man da öl çü le bi lir li ği ni de so ru ko -
nu su yap mak ta dır. Çün kü “[bu ku ral], ta nı ma mo de li nin göz lem ça pı na bağ lı
ol du ğu nu ile ri sü rer.”42 Do la yı sıy la göz lem ça pı, göz le ye ne gö re göz le nen ol -
gu la rın fark lı gö rül me si ne ne den olur: “Ka os ça lış ma la rın da, göz lem ça pı, ay -
nı za man da de ğişi mi göz le me ye te ne ği mi zi de be lir ler. Ka os Te ori si yar dı mıy la son
za man lar da Pe kin üze rin de ki gü rül tü hak kın da ya pı lan bir No va prog ra mı, bu na
ör nek ola rak kul la nı la bi lir. Eğer bi ri si bu gü rül tü yü yak laşık bir sa at ka dar din ler -
se, ka lıp la rı fark ede mez. Bu nun la bir lik te eğer bir kim se bu gü rül tü yü bir kaç gün
din ler se, ge ce gün düz ara sın da ki gü rül tü se vi ye le ri hak kın da ay rım ya pa bi lir. Eğer
bir kim se söz ko nu su gü rül tü yü bir kaç yıl din ler se, gü rül tü de ki mev sim sel ri tim -
le ri ayırt ede bi lir. Eğer bir kişi bu nu bin yıl din ler se, nü fus di na mik le ri ne, top lum -
sal ör güt len me ku ral la rı na, eko lo jik dö nüşüm le re ve tek no lo jik ge liş me ye ce vap ve -
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ren gü rül tü de vir le ri ni bu la bi lir.”43 Ka os Te ori si ile gün de me ge len bu bul gu -
lar dan sos yal bi lim ler de ken di le ri ne pay çı kar mış tır. Bir yan dan doğ ru
kav ra mı gö re li bir hal alır ken, di ğer yan dan top lum sal de ne yim le rin ye ni -
len me si ol gu su or ta dan kalk mış tır. Baş ta ta rih ve sos yo lo ji ol mak üze re
sos yal bi lim ler bi rer işe ya ra maz ve ge çi ci post mo dern kur gu la ra dö nüş -
müş tür. Bir ül kü sa hi bi ol mak an lam sız laş(tı rıl)mış tır. Bu nun iki so nu cu
var dır. Bi rin ci si, mo dern ta rih kur gu su na karşı kla sik kül tü rü gün cel leş ti -
rip mon taj la ya rak al ter na tif ta rih tez le ri ya rat ma ça ba sı gi de rek Ba tı üs tün -
lü ğü ne da ya lı tar tışıl maz, mut lak bir dü ze ne ek lem len mek te dir. İkin ci si de
ta ri hi olay lar ve de ney ler, top lum la rın bi ri ki mi gü nü mü zü ve ge le ce ği kur -
ma ya ya ra ya cak bü tün sel açık la ma lar ol mak tan çık mak ta dır. Her yer de
kim lik si ya set le ri ön pla na çı ka rıl ma sı na rağ men as lın da Ba tı dışı top lum -
lar ken di kim lik le ri ni ifa de ede mez ha le gel miş ler dir. 

Ön gö rü le mez lik: Ka os Te ori si’nin üze ri ne ku rul du ğu en önem li bul gu -
lar dan bi ri si de ön gö rü le bi lir li ğin sı nır lı ol du ğu ko nu su dur. Ön gö rü le bi -
lir li ğin sı nır la rı, yu ka rı da ele al dı ğı mız baş lan gıç koşul la rı na has sa si yet
ko nu su ile doğ ru dan iliş ki li dir. Bu bağ lam da Ka os Te ori si, sis tem ler üze -
rin de kı sa va de li tah min ler yü rüt mek te dir. Çün kü baş lan gıç koşul la rı na
aşı rı has sas olan kao tik sis tem le rin ge le ce ği ön gö rü le me mek te dir. Baş lan -
gıç koşul la rın da ki en ufak bir ha ta üs sel ola rak bü yü mek te ve doğ ru sal
sis tem ler de dâ hil tüm sı nır lan dı rıl mış ve doğ ru sal ol ma yan sis tem le ri ön -
gö rü le mez ha le ge tir di ği ifa de edil mek te dir.44 Bu nun la bir lik te dün ya ta -
ri hi için çok kı sa sa yı la bi le cek bir sü re ön ce me ka nik yön tem ler le en uç
nok ta da ge le ce ği gör mek için ça ba sarf eden, bu nun için ke sin bir mo del
yap ma uğ raşı için de olan Ba tı, el de ki ke sin bir mo de le rağ men bir sis te min
ge le ce ği nin ön gö rü le me ye ce ğin den bah set mek te dir. Ba tı’nın bu so nu ca
var ma sı bir rast lan tı mı dır?

Ba tı XIX. yüz yıl da el de et ti ği üs tün lük le iliş ki le ri ni ken di be lir le di ği bir
dün ya kur mak ama cın da dır. Bu ne den le be lir siz li ğe ve kao sa ih ti yaç duy -
ma dı ğı bi lin mek te dir. Mo dern bi lim le rin bu ar zu la nan dün ya nın te ori si ni
kur ma ya ça lış tık la rı; ge rek ti ğin de ger çek ler üze rin de oy na mak su re tiy le
ar zu la na nı ger çek miş gi bi gös ter mek ten çe kin me dik le ri tes pit edil miş tir.
Ba tı’da bu ko nu da el de edi len başa rı lar ile bir lik te bü yük bir öz gü ven oluş -
tu ğu gö rül mek te dir. Bu dö nem de Ba tı ge le ce ğe umut la bak mak ta dır. Mo -
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dern bi lim an la yışı, Ba tı’nın ge le cek te ne ile karşı laşa ca ğı nı ön ce den ha ber
ve ren bir kâ hin gi bi dir. Sa int Si mon, Au gus te Com te, Karl Marx, Emi le
Durk he im, Max We ber gi bi sos yo lo ji nin bü yük si ma la rı Ba tı’nın ge le ce ğin -
den umut lu dur.45 Ne var ki; ge lişen olay lar, bu nun tam ak si ne Ba tı’nın yı -
kı mın eşi ğin den dön dü re cek so nuç lar do ğur du göz len mek te dir. Ön gö rü le -
me yen olay lar la karşı laşan Ba tı, ken di başı na aç tı ğı yı kı mı nın ya nı sı ra baş -
ka bir teh dit ile de karşı karşı ya dır: İd di a la rı nın ge çer siz li ği nin, Ba tı’nın ve
bi lim sel an la yışı nın hem ken di için de hem de ken di dışın da sor gu lan ma sı -
nı be ra be rin de ge tir di ği gö rül mek te dir. Bu du rum da Ba tı’da ön gö rü le bi lir -
li ğin sor gu lan ma sı gün de me ge le cek tir. Bu olay lar Ba tı’nın ka pi ta list blo ğu
adı na dün ya ege me ni ola rak öne çı kan ABD’nin ken di po zis yo nu nu sağ -
lam laş tır dı ğı 60’lı yıl lar dan son ra ge liş mek te dir. Ba tı’da ön gö rü le mez lik
ko nu sun da yüz yı lın başı na da ya nan ça lış ma lar ol du ğu bi lin mek te dir. An -
cak bu ça lış ma lar bek le nen il gi yi gör me ye cek ve arşi ve kal dı rı la cak tır. Bu -
nun la bir lik te Ba tı lı bil gi nin gü ve nir li ği sor gu lan mak ta dır. İş te bu dö nem -
de Ka os Te ori si ça lış ma la rın da de ğil fa kat ge nel de do ğa bi lim le ri ala nın da
ön gö rü le mez lik ko nu sun da bul gu la rın gün de me taşın dı ğı gö rül mek te dir.
Ba tı’nın za ten da ha ön ce den elin de olan bil gi le ri bu dö nem de or ta ya çı kar -
ma sı te sa düf de ğil dir. Ba tı ken di öğ re ti le ri ve bi lim an la yışı sor gu la nın ca,
onun ye ri ne al ter na tif ba kış açı la rı nın ge ti ril me sin den en dişe et mek te dir.
Bu yüz den de ön gö rü le bi lir li ğin, he sap edi le bi lir li ğin muğ lâk laş tı rıl ma sı
boşu na de ğil dir. Bir ke re bil gi muğ lâk laş tı ğın da top lum la rın ar dın dan gi -
de cek le ri, ki lit le ne cek le ri he def le ri de kal ma ya cak tır. Bu du rum, mev cut
ege men lik iliş ki le ri nin ol du ğu gi bi de vam et me si an la mı na gel mek te dir. 

Ken di Dü ze ni ni Bu lan Sis tem ler (Self-Or ga ni za ti on): XIX. yüz yıl da Ba tı, tek -
nik üs tün lü ğü ne da ya na rak, Os man lı İm pa ra tor lu ğu ve İran Şah lı ğı dışın da
bü tün ge le nek sel Do ğu’yu sö mür ge leş ti re cek, sö mür ge le rin de uy gu la dı ğı
po li ti ka lar so nu cu bu top lum lar da önem li bir tah ri ba ta yol aça cak tır. Top -
lum la rı ken di iç ya pı la rı ve top lum la ra ra sı iliş ki le rin den so yut la ya rak de -
ğer len di ren Ba tı, uy gu la dı ğı bu si ya set le sö mür ge top lum la rı nı bir da ha to -
par la na ma ya cak şe kil de ken di ne ba ğım lı ha le ge tir miş tir. Ne var ki; fark lı
coğ raf ya lar da, fark lı şe kil ler de top lum lar ye nin den ken di dü zen le ri ni bul -
mak ko nu sun da bir ça ba içi ne gi re rek; bir şe kil de ba ğım sız lık la rı nı el de et -
tik le ri gö rül mek te dir. Top lum la rın ken di ni ye ni den inşa et me si ve bu nun
na sıl ger çek leş ti ği Ba tı için so ru ve so run ko nu su dur. Ba tı, bu nu an lam lan -
dır mak is te mek te dir. Ka os Te ori si, bu ye nin den inşa ol gu su nu açık la mak
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ko nu sun da bir yak laşım ge liş ti re cek tir. Çün kü “[g]ele nek sel mo dern “bü yük”
de ğişim te ori le rin de dış koşul lar par ça dav ra nışı na pa ra met re sağ la mış tır lar. Böy le -
si “me ka nis tik” mo del ler, de ğişi mi bir di zi özel koşul al tın da bu lu nan de ğiş mez pa -
ra met re le re sa hip par ça lar ara sın da mey da na gel di ği şek lin de ta nım la mış tır lar. Bu
mo dern mo del le rin ele man la rı sa bit özel lik le re sa hip so yut bi rim ler ol muş tur: özel -
lik ler ve pa ra met re ler her za man sa bit tir ler; özel lik ler her za man pa ra met re ler den
ba ğım sız dır lar. Bu nun la bir lik te mo dern ol ma yan kar maşık ken di ken di ne or ga ni -
zas yon da (self-or ga ni za ti on) pa ra met re ler, dışa rı dan de ğil mo de lin için de ki di ğer
par ça lar ta ra fın dan be lir le nir ler. Böy le si mo del ler par ça lar da kü mü la tif de ğişi mi ve
on la rın za man ile iliş ki le ri ni ta nım lar lar, mo del le rin özel lik le ri her za man pa ra met -
re ler den ba ğım sız de ğil dir ve par ça iliş ki le ri nin bi za ti hi ken di si sü rek li de ğişi me
ma ruz kal mak ta dır.”46 Sis tem le rin ken di ken di ne or ga ni ze ola bil me özel li ği
top lum olay la rı için de ge çer li bir açık la ma bi çi mi ola rak gö rül mek te dir. Isı
trans fe ri nin ger çek le me yol la rın dan bi ri olan kon vek si yon üze rin den sos yal
sis tem ler ara sın da ku ru lan ana lo ji ile bu du rum, bel li açık la ma la ra da ya nak
ya pı la bil mek te dir. Bu na gö re “[k]on vek si yon; sis tem, ter mo di na mik den ge ha lin -
den “den gen den uzak” ola rak ta nım la nan den ge dışı bir böl ge ye sü rük len di ğin de
mey da na ge len bir “ken di ken di ne or ga ni zas yon” ör ne ği dir. Sos yal sis tem le rin de
için de bu lun du ğu bir çok sis tem, den ge den uzak şart la ra eş de ğer şart lar da ken di
ken di ne or ga ni ze olan ay rık dav ra nış ka lıp la rı ge liş tir mek te dir. Ye ri ne gö re bun la -
rın bir ço ğu “da ğı lı cı ya pı lar” ola rak an laşı la bi lir.”... [Sos yal] et ki leşi min de, her ne
ka dar kon vek si yon dan da ha kar maşık ol sa da, böy le si da ğı lı cı bir me ta bo liz ma sı bu -
lun mak ta”47 ol du ğu ifa de edil mek te dir. Kı sa ca sı top lum la rın XIX. yüz yıl da
ya pıl ma ya ça lışıl dı ğı gi bi top lum mü hen dis li ği ça lış ma la rıy la ko lay ca şe kil -
len di ri le me di ği or ta ya çık mış tır. Top lum la rı bi çim len dir mek için sarf edi len
gay ret le rin uzun va de li bek len ti le ri karşı la ma dı ğı gö rül müş tür. Bu du rum -
da di ğer top lum la rın bel li bi çim le re so kul ma sı gay re ti ye ri ne sü rek li ka os
ha lin de tu tul ma sı Ba tı’nın dün ya ege men li ği ni ko ru mak adı na da ha et kin
bir yol ola rak gö rü le cek tir. Sa de ce son 10 yıl için de dün ya nın çeşit li yer le -
rin de kü re sel kar gaşa ya ne den olan bir çok sa vaş ve eko no mik kri zin yaşan -
ma sı bir te sa düf mü dür? Han gi ama ca hiz met et ti ği tar tış ma lı olan “11 Ey -
lül sal dı rı sı” ya da son ola rak bir ço ğu nu za ten sü reç için de ga ze te ler den
oku du ğu muz dip lo ma tik de di ko du la rın bir an da top lu ca gün de me so kul -
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ma sın dan iba ret “Wi ki le aks dep re mi” bu yön de atıl mış adım lar iz le ni mi ver -
mek te dir. “11 Ey lül sal dı rı sı nın” ar dın dan ya pı lan mü da ha le ler le Do ğu’nun
kal bi, ha la için den çı ka ma dı ğı ve mil yon lar ca kişi nin öl dü rül dü ğü bir ka os
ile uğ raş mak ta dır. Son kü re sel eko no mik kriz de de gö rül dü ğü üze re bu
kriz den faz la ca et ki len me yen ül ke ler de bi le bir kor ku at mos fe ri yay gın laş -
tı rıl mak is ten mek te dir. Geç miş te med ya da yer al dı ğın da ka mu oyun da bir
sar sın tı ya rat ma yan dip lo ma tik ve si ya si de di ko du lar, san ki da ha ön ce hiç
du yul ma mış ça sı na top lu ca kit le ile tişim or gan la rı na bo ca edil mek te dir. Or -
ta da dep rem mey da na ge tir me gü cü ol ma yan ve ki mi si nin ger çek dışı ol du -
ğu is pat la nan bel ge ler le si ya si dep re me se be bi yet ve ril mek is ten di ği gö rül -
mek te dir. Özel lik le Do ğu’nun bir dö nem söz cü lü ğü nü üst le nen ve Do ğu
adı na dün ya ege men li ği ni yü rü ten Tür ki ye hak kın da ki bel ge le rin ilk ola rak
med ya ya ser vis edil me si an lam lı dır. Bu du rum bi zim ta ra fı mız dan top lum -
lar ara sı iliş ki ler de bel li top lum la rın sü rek li ka os ha lin de tu tu la rak, ken di
ken di ni ye ni den dü zen le me si nin ve Ba tı dün ya ege men li ği ne karşı bir di -
renç oda ğı ola rak or ta ya çık ma sı nın en gel le me si gay re ti şek lin de al gı lan -
mak ta dır.48

Ka os ve Gü nü müz Ba tı Dün ya Ege men li ği

Do ğa bi lim ci ler, ev re nin de va mı için kao sun ge rek li li ğin den bah set mek -
te dir. Ak si hal de “... ta ma men dü zen li bir ev ren öl müş ola cak tır. Ka os yaşam için
ge rek li dir. Bir ör nek ola rak dav ra nış sal de ğişim bir or ga niz ma nın ha ya tı nı sür dü -
re bil me si için te mel dir. Hiç bir or ga niz ma çev re yi bü tün lü ğü için de mo del le ye mez.
Son lu kay nak la ra sa hip olan her han gi bir sis tem için yak laşık lık zo run lu ha le ge -
lir. An la dı ğı mız şek liy le ka os; di na mik bir me ka niz ma dır. Bu me ka niz ma do ğa ta -
ra fın dan ge liş ti ril miş do ğal ol ma yan ve fay da lı rast ge le lik ler dir.”49 Ev re nin ölü -
mü fi zik çi ler ta ra fın dan ev re nin mut lak bir dü ze ne ka vuş ma sı ile açık lan -
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48 Öncelikle burada Wikileaks’in servis ettiği belgelerin doğruluğunu ya da ortaya çıkarılma-
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için mi yayınlanmıştır? Bu soru konusudur.
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mak ta dır.50 Fa kat bü tün bun lar fi zik olay la rı dır. Bu bul gu ve ve ri ler den
top lum sal dü zen hak kın da ana lo ji ler üret me ye ne den ih ti yaç du yul muş tur?
Kao sun do ğa için ge rek li ol ma sı top lum için de ge rek li ol ma sı an la mı na mı
gel mek te dir? Gü nü müz de için de be lir siz lik, dü zen siz lik, mar ji nal lik ba rın dı -
ran kü re sel leş me, kü re-ye rel leş me, post mo der nizm vb. tar tış ma lar gün de mi
iş gal et miş tir. Bu tar tış ma la rın baş la tı cı sı Ba tı ol muş tur. Bu tar tış ma la rın Ka -
os Te ori si’nin sos yal bi lim le re uy gu la ma ça ba la rı ile pa ra lel bir dö nem de
gün de me gel me si bir rast lan tı de ğil dir. Sos ya list blo ğun da da ğıl ma sıy la bir -
lik te dün ya nın bir kö ye dö nüş tü ğü, tek ku tup lu ha le gel di ği ifa de edil mek -
te dir.51 Bu sü re cin eko no mi den sos yal ha ya ta ka dar her alan da bir çok et ki si
ol du ğu ve dün ya yı ken di ne gö re ye ni den inşa et ti ği düşü nül mek te dir. Çün -
kü “[d]ün ya nın tek bir me kân ola rak al gı la na bi le cek öl çü de sı kışıp kü çül me si an la -
mı na ge len bir sü re ci ta nım la yan kü re sel leş me, eko no mik, si ya sal, sos yal ve kül tü rel
de ğer le rin ve bu de ğer ler çer çe ve sin de oluş muş bi ri kim le rin ulu sal sı nır lar dışı na
taşa rak dün ya ge ne li ne ya yıl ma sı ola rak de ğer len di ril mek te dir. Ta nım la rın bir ço -
ğun da eko no mik bo yut öne çı ka rıl mak ta ve kü re sel leş me, eko no mik fa ali yet le rin dün -
ya ça pın da bir bi ri ne bağ lan ma sı, ba ğım lı ha le gel me si ola rak al gı lan mak ta dır. Bu na
gö re kü re sel leş me, ser ma ye, yö ne tim, is tih dam, bil gi, do ğal kay nak lar ve or ga ni zas -
yo nun ulus la ra ra sı laş tı ğı ve tam an la mıy la karşı lık lı ba ğım lı laş tı ğı bir eko no mik ve
si ya sal ya pı lan ma dır. Bu ye ni ya pı lan ma için de eko no mik re ka be tin ze mi ni mil li eko -
no mi ler ol mak tan çı ka rak dün ya ge ze ge ni nin (glo bus) ta ma mı ha li ne gel mek te dir.”52

Ay nı za man da “[k]üre sel leş me yi sı nır lan dı rıl mış me kan la rın fik tif hal de ol ma sı,
hiç bir ül ke nin, gru bun ken di si ni di ğer le rin den tec rit ede me me si ha li ola rak al gı la yan
yak laşım lar da da, son yıl lar da ulaşım, ile tişim ve tek no lo ji de ki de ğiş me le rin her
alan da sağ la dı ğı ya kın laş ma nın yo ğun laş ma sı öne çı ka rıl mak ta dır. Kü re sel leş me
kav ra mı ba zen dün ya top lum la rı nın bir bi ri ne ben ze me sü reç le ri ni, bu na bağ lı ola rak
tek bir glo bal kül tü rün or ta ya çık ma sı nı; ba zen de top lu luk la rın ve kim lik le rin ken -
di fark lı lık la rı nı ifa de et me ve ta nım la ma sü re cin de kul la nı la bil mek te dir... As lın da
bu iki ni te lik de, glo bal leşen kül tü rel ya pı lar ile fark lı lık la rı, ye rel li ği ve ti kel li ği yaşa -
ma ge çi ren kül tü rel pra tik le rin eş za man lı lı ğı, be ra ber li ği ve bir bir le ri ni ta mam la yı -
cı lı ğı, kü re sel leş me sü re ci nin tam da ken di si dir.”53 Bir baş ka de yiş le özel de kü re -
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sel leş me nin fa kat ge nel de gü nü müz si ya set ve sos yal bi lim tar tış ma la rı nın
do ğa sı eko no mik ve kül tü rel açı dan ye re lin kü re se le ya da kü re se lin ye re le
karşı öne çık ma ya ça lış tı ğı kao tik bir sü reç tir. XIX. yüz yıl da ki gi bi tar tış ma -
la rın, doğ ru ya da yan lış, bel li bir yö nü yok tur. Bir kü re sel kül tü rün oluş ma -
sı ya da fark lı lık la rın, ti kel lik le rin, mar ji nal lik le rin eş de ğer de sü re cin bir
par ça sı ola rak al gı lan ma sı bu se bep le dir. Bu bir he de fi olan sü reç ol mak tan
öte kı la vu zu ol ma yan bir ge mi nin ok ya nus ta sey ret me si ne ben ze mek te dir.
Bu açık ça adı nı ve re rek ya da ver me ye rek kao su tar tış mak ve ka bul len mek
de mek tir. Der ri da’nın kao sun, ev le ri mi zin içi ne ka dar gir di ği ni54 ifa de et miş
ol ma sı boşu na de ğil dir. Üs te lik bu sü re cin, “[k]üre sel ma li sis tem ile ulus la ra ra -
sı şir ket le rin fa ali yet le ri, kü re sel ile tişim ile med ya ağ la rı nın var lı ğı, kü re sel üre tim
ile yay gın bil gi akışı (kü re sel nü fus ha re ket le ri ve göç gi bi fak tör ler le bir lik te), çok
kül tür lü de ğer le rin Ba tı kül tü rü ya da da ha baş ka bir ifa dey le bir ulus-dev let ola rak
ta nım la nan ye rel top lum la rı kuşa tan kü re sel top lum için de eri me si gi bi”55 so nuç la -
rı bu lun mak ta dır. Do la yı sıy la bu tar tış ma la rın çer çe ve si de Ba tı öğ re ti le ri nin
be lir le di ği nin dışı na taş ma mak ta dır. 

Ta rih, top lum la ra ra sı iliş ki ler ve top lum sal iliş ki ler çer çe ve sin de ge liş -
mek te dir. Bu ge liş me Ba tı öze lin de in ce len di ği za man bir bi ri ne zıt ka rak ter li
iki fe no men or ta ya koy mak müm kün dür. Ba tı, bir yan dan sı kı bir şe kil de de -
net le ye ce ği bir dü zen ara mak ta dır. Ba tı, her anı na hük me de ce ği de ter mi nist
bir dü ze ni An tik Yu nan’dan be ri ara mak ta dır. Özel lik le dün ya ege men li ği ni
elin de bu lun du ğu dö nem ler de Ba tı’nın, de ter mi nist pa ra dig ma la rın araş tı rıl -
ma sı na bü yük özen gös ter di ği ve ola cak her şe yin bi len ve hük me den bir bü -
yü cü-ka hin por tre si çiz mek ko nu sun da ıs rar lı bir ça ba içi ne gir di ği bi lin mek -
te dir. Di ğer ta raf tan ise Ba tı, hiç bir za man dü zen siz li ğin üze ri ne tam ola rak
git me miş tir. Bi lin di ği gi bi Ba tı nın ka os ile olan iliş ki si de An tik Yu nan’a da -
yan mak ta dır. Ba tı lı mi to lo ji ler de kao sun karşı sı na za man za man tan rı lar bi le
çık mış, ama tam sa vaş bal ta la rı nı bi le yip son dar be yi vu ra cak ken, İs kan di -
nav-Cer men mi to lo ji si nin de bi zi ay dın lat tı ğı bi çim de, tan rı lar dan bi ri si, son
an da bu fır sa tı bi le rek ge ri tep miş tir. Or ta çağ’da ise ka os, Ba tı’nın ki li se ön -
cü lü ğün de da ğıl ma ma sı nı sağ la yan anah tar lar dan bi ri ol muş tur. Ba tı’nın ki -
mi za man kao su sa hip le nip, ki mi za man ku lak ar dı et me si ya da gör mez den
gel me si an lam lı dır. Çün kü Ba tı, Do ğu top lum la rın dan fark lı ola rak ta rih te
çok uzun bir dö nem ken di ken di ne ye ten bir me de ni yet ku ra ma mış tır. Ro ma
dö ne min de bi le ayak ta du ra bil mek için Do ğu’ya ba ğım lı kal mış tır. Za ten bu

Gökçe Kaçmaz

106

54 a,e., p. 3.
55 a.e., p. 5.



se bep le, Do ğu’ya olan ih ti yaç ne de niy le, her yo lun Ro ma’ya çık tı ğın dan bah -
se dil mek te dir. Ba tı, ilk de fa En düs tri Dev ri mi ola rak ta nım la nan sü re cin ar -
dın dan ken di nü fu su nun ih ti yaç la rı nı karşı la ya cak mik tar lar da üre tim ya pa -
bil me ka pa si te si ne ulaş mış tır. Ken di ayak la rı üze rin de dur ma sı için Do ğu’ya
ih ti ya cı kal ma mış tır. Bu dö ne min do ğa bi lim le rin de Ka os Te ori si nin te mel
bul gu la rı nın or ta ya çık tı ğı ve göz ar dı edil di ği bir dö nem ol ma sı bir rast lan -
tı de ğil dir. Gü nü müz de ise kit le sel üre tim bel li ül ke ler le sı nır lı de ğil dir. Kit -
le sel üre tim dün ya nın ner dey se her ye rin de ya pı la bi lir ha le gel me si so nu cu
tek no lo jik bil gi öne çık mış tır. Fa kat Çin ör ne ğin de ol du ğu gi bi bir çok tek no -
lo ji nin bil gi si ra hat lık la el de edil mek te ve bir çok ürün tak lit edi le rek dün ya
pa zar la rı na sü rü le bil mek te dir. Hat ta Do ğu’da da bel li tek no lo ji ler üre ti le bil -
mek te dir. Ba tı’da tek no lo ji üre ten şir ket le rin dev let gi bi ge liş miş is tih ba rat bi -
rim le ri ne sa hip ol ma la rı, gü ven lik bi rim le rin de yük sek ma aş lar ve re rek dev -
le tin ye tiş tir di ği ajan la rı ça lış tır ma la rı bu se bep le dir. Eğer Ba tı bu üs tün lü ğü -
nü de kay be der se dün ya ege men li ği ni ko lay ca elin de tu ta ma ya ca ğı kay gı sın -
da dır. Bu du rum, Ba tı’nın ar tık söy le ye cek tek bir sö zü nün kal ma dı ğı nın
açık ça ila nı ola cak tır. Bu se bep le de hiç de ğil se tar tış ma la ra yön ver me nin
yol la rı nı ara mak ta dır. Gü nü müz de bi lim tar tış ma la rıy la bir lik te üni ver si te le -
rin ye ni den ya pı lan dı rıl ma sı sü re ci eş za man lı iler le mek te dir. Ba tı’da ha zır la -
nan bel li prog ram lar çer çe ve sin de Ba tı ve Ba tı dışı üni ver si te ler iş bir li ği yap -
mak ta, bu pro to kol ler sa ye sin de bu ül ke le rin üni ver si te prog ram la rı da ya sal
dü zey de Ba tı mü da ha le si ne açıl mak ta dır. Böy le ce Ba tı dışı top lum la rın eği -
tim ku rum la rı da de ne tim ve gö ze tim al tı na alın mak ta, bi li min ba ğım sız yü -
rü tü le me ye ce ği gö rüşüy le bi lim ve bi lim açık la ma la rı üze rin de de ne ti mi sağ -
la mak is te mek te dir.56 Bu du rum, bir an lam da bi lim le il gi le ni yor muş gi bi gö -
rü nüp bi lim sel tar tış ma la rı dur dur ma ve don dur ma gay re ti dir. Za ten bu dö -
nem de “...ye ni bir dün ya dü ze ni nin de ğil, fa kat ye ni dün ya dü zen siz li ği nin, [bu
ka os ola rak da oku na bi lir] hat ta üst üs te ge çen ve re ka bet ha lin de ki oto ri te le rin,
çok lu bağ lı lık la rın ve kim lik le rin, priz ma tik uzay ve inanç nos yon la rı nın oluş tur du -
ğu ‘ye ni bir or ta çağ’ işa ret çi si ola rak gö rü le bi le ce ği nin”57 di le ge ti ril me si boşu na
de ğil dir. Bi lin di ği üze re Or ta çağ’da Ba tı, de va mı nı sağ la mak ama cıy la ki li se -
nin bir leş ti ri ci li ği ve bi linç len di ri ci li ği, sen yör le rin as ke rî ko ru ma sı al tın da
feo dal bir dü zen be nim se miş tir. Ba tı’nın fe oda lizm ile ayak ta kal mış ve çök -
mek ten kur tul muş tur. Ba tı’yı çök mek ten kur ta ran ça ba lar ara sın da Ba tı’yı bi -
linç len me gö re vi ni üst le nen Ki li se nin ka os tan dü zen üret mek ça ba la rı nın da
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ol du ğu gö rül müş tür. Gü nü müz de de Ba tı, “iç kriz le ri ni ve aç maz la rı nı ge cik ti -
ren, en azın dan ile ri de ki bir za ma na er te le yen, kriz ve aç maz la rı nı ih raç eden ve bu -
nu da çö züm ola rak su na bi len ...[bir] sis tem”58 kur ma ça ba sı için de dir. Bu sis -
tem de ara nan ka os tan baş ka bir şey de ğil dir. 

So nuç

Gü nü müz de baş ta Ka os Te ori si ol mak üze re do ğa bi lim le rin de or ta ya çı -
kan ye ni bil gi ve bul gu lar sa ye sin de New ton cu bi lim an la yışı nın ge çer siz ha -
le gel di ğin den bah se dil mek te dir. Bun da bir ters lik var dır. Çün kü New ton Fi -
zi ği hâ lâ müf re dat lar da ki ye ri ni ko ru du ğu gi bi bi lim ve en düs tri alan la rın da
da bu bil gi ler den is ti fa de edil mek te dir. Bu da gös ter mek te dir ki; Ka os Te ori -
si gi bi New ton Fi zi ği de bel li fe no men le rin açık lan ma sın da iş le vi bu lun mak -
ta dır. Bu te ori nin bel li yön le ri nin yan lış lan ma sı, ta ma men ge çer siz ol du ğu
an la mı na gel me mek te dir. Do la yı sıy la bi ze ta nı tıl dı ğı gi bi bir bi lim sel ters
yüz oluş tan zi ya de in san lı ğın bil gi da ğar cı ğı nı ge liş tir me si söz ko nu su ol -
muş tur. Za ten New ton cu ba kış açı sı ile sos yal bi lim le rin oluş tu rul ma sı, baş -
ta doğ ru ne ti ce ler ve rir ken, bel li ge liş me ler so nu cun da, ge çer li li ği ni yi tir miş
de ğil dir. Au gus te Com te sos yo lo ji si nin baş tan be ri sor gu lan mış ol ma sı bu nu
gös ter mek te dir. Bir baş ka de yiş le New ton Fi zi ği ya da Ka os Te ori si do ğa
olay la rı nı açık la mak ta dır. Do ğa olay la rı nın mey da na ge ti ren un sur lar is ter
bir ka yaç ya da hay van ol sun is ter bir atom al tı par ça cık ya da ka ra de lik, akıl
sa hi bi de ğil dir ler. Bu tür olay la rı açık la mak için kul la nı lan bir yak laşım la ta -
rih bo yun ca or tak akıl oluş tur du ğu pek çok kez gö rül müş olan top lum la rı
açık la mak ta bir ters lik var dır. İn san ve in san top lu luk la rı nı il gi len di ren so -
run la rı, ev re nin ira de ve akıl sa hi bi ol ma yan di ğer bi leşen le ri an la mak için
kul la nı lan bi lim ler le açık la mak na sıl müm kün ola cak tır? 

Gü nü müz de bu tar tış ma lar et ra fın da bü yük gü rül tü ler ko pa rıl mak ta dır.
Çün kü Ba tı, dün ya ege men lik iliş ki le ri için de ki ko nu mun dan mem nun dur.
Bu du ru mun sür me si ni is te mek te dir. Bu se bep le tar tış ma la rı baş ka alan la ra
çek mek te dir. Ege men li ği nin ve üs tün lü ğü nün sor gu lan ma sın dan ra hat sız -
dır. Bu gün Ba tı dü ze ni ne ve öne ri le ri ne karşı iti raz lar yük sel mek te dir. Bu
eleş ti ri ler karşı sın da Ba tı, kü re sel leş me ye karşı kü re-ye rel leş me ör ne ğin de
ol du ğu gi bi es ki söy lem le ri ni ye ni bir mak yaj la ge niş kit le le re ulaş tır mak tan
baş ka bir ça ba gös ter me miş tir. Bu ar tık Ba tı nın söy le ye cek sö zü kal ma ma sın -
dan do la yı dır. Di ğer yan dan Ba tı dışı dün ya da al ter na tif bir dü zen öne ri si
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ge ti re me miş tir. Bu ne den le Ba tı dışı top lum lar Ba tı öne ri le ri ne uyum sağ la -
ma ya önem ver miş ler dir. Me se le nin Ba tı’nın tek yan lı ve hep ken di ne ça lışan
dün ya ege men li ği ol du ğu göz ler den sak lan mış tır. Bu nun ye ri ne bi lim de ev -
ren sel lik ye ri ne par ça cı lık, tek di sip li ne yo ğun laş mak ye ri ne di sip lin ler ara -
sı iş bir li ği gi bi bir bi ri ne ters ar gü man lar gün de me ge ti ril miş tir. Ba tı dün ya
ege men li ği nin so nuç la rın dan bi ri ka pi ta lizm dir. Ba tı, ka pi ta liz mi aşan ye ni
bir ba kış açı sı üre te me miş tir. Ba tı sos ya liz mi Ba tı içi ege men lik çe kiş me sin de
bü yük ya ra al mış ve ge ri çe kil mek du ru mun da kal mış tır. Bu gün için bir al -
ter na tif ol ma özel li ği ne sa hip de ğil dir. Do la yı sıy la Ba tı’nın başı nı çek ti ği ka -
pi ta list ik ti sa dî dü ze nin sür dü rül me si, baş ta Do ğu ol mak üze re tüm dün ya -
da tek yol ola rak ka bul le nil me si, Ba tı dün ya ege men li ği nin de de va mı an la -
mı na gel mek te dir. Böy le ce Ba tı ken di kri zi ni tüm dün ya ya yay mak su re tiy le
er te le mek is te mek te dir. Ba tı ta ra fın dan top lum la rın çeşit li baş lık lar al tın da
ye ni den dü zen len me si ih ti ya cı bu ya yıl ma karşı sın da ki di renç nok ta la rı nı
ayık la mak tan baş ka bir an lam ifa de et me mek te dir. Ka os Te ori si üze rin den
yü rü tü len tar tış ma lar da Ba tı dün ya ege men li ği nin sür me si ne hiz met et mek -
te dir. Ba tı nın baş lat tı ğı ve sap la sa ma nı ka rış tır mak tan baş ka bir işe ya ra ma -
yan bu tar tış ma la ra yan lış yer den gi ren top lum lar da alı nan so nuç ka fa ka -
rışık lı ğı ve bil gi kir li li ğin den baş ka bir şey ola ma ya cak tır. Ko nu nun ay nı bil -
gi ler üze rin den tan rı nın var lı ğı nı ve yok lu ğu nu is pat la ma yı he def le yen tar -
tış ma la ra alet ol ma sı bu nu gös ter mek te dir. Bir bi ri ne zıt fi kir ler ay nı ar gü -
man lar la sa vu nul mak ta dır. Za ten bu tar tış ma lar dan alın mak is te nen so nuç
da bu dur. Böy le ce bil gi nin gü ve nir li ği kal ma ya cak ve top lum la rın düşün sel
dün ya sı do nuk laşa cak ve Ba tı’nın çiz di ği sı nır lar çer çe ve sin de de net le ne bi -
le cek tir. Bu du rum da Ka os Te ori si, top lum lar ara sı iliş ki ler de bir de ne tim
ara cı ola rak iş lev gö re cek tir. 

Ül ke miz de de Ka os Te ori si tar tış ma la rı na gi ril miş bu lun mak ta dır. Bir
yan dan Ba tı lı düşü nür le rin eser le ri ter cü me edi lir ken di ğer yan dan me se le -
nin özü nü sor gu la ma yan, ko nu yu baş tan doğ ru ka bul edip, bu doğ ru lar üze -
rin den söy lem üre ten te lif eser ler de ya yın lan mak ta dır. Bi ze su nu lan bil gi ve
kav ram lar sor gu lan ma mak ta dır. Za ten so kak ta ki ba zı umu mi tu va let le rin
“mo dern WC” ola rak müş te ri çek me ça ba la rı, pa ra ba ba sı taş ra lı la rın “bur ju -
va” ola rak ta nım lan ma sı, dar be sa vu nu cu lu ğu nun, ve sa yet çi li ğin bir top lum
dü ze ni ola rak övül me si, “az ge liş miş lik” yaf ta sı nın bü yük bir ar zu ile ka bul
edil me si, faşist öne ri le rin “sos yal de mok rat lar ca” di le ge ti ril me si, yer li yer siz
her cüm le si ne “kü re sel leşen dün ya da” di ye rek baş la yan ay dın la rın bol lu ğu ve
ben ze ri ör nek ler, bi ze, kav ram la rın içe ri ği ile il gi le nil me di ği ni gös ter mek te -
dir. Ya pıl mak is te nen sa de ce bel li kav ram la rı kul la na rak öne çık ma, bel li uy -
gu la ma lar adı na meş rui yet ka zan ma ça ba sı dır. Bir bir le ri ne zıt uy gu la ma lar
ay nı il ke ler le sa vu nul mak ta dır. Do la yı sıy la bu ra da ger çek an lam da bil gi nin
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kit le le re ya yıl ma sı gi bi bir du rum yok tur. Olan bi ten tam ak si ne ce ha le tin
kit le sel leş me si ve bil gi nin ucuz la tıl ma sı, an lam sız laş tı rıl ma sı dır. Bir top lum -
da ce ha let yay gın laş tı ğın da, kav ram lar içe ri ği ni yi tir di ğin de o top lum baş ka
odak lar ta ra fın dan de ne ti me açık ha le gel mek te dir. Bir top lum için en cid di
teh dit de bu dur. 

Gökçe Kaçmaz
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