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Özet: ABD dünya egemenliğinin toplum üstü, siyaset üstü, çıkarlar üstü ve tarih üstü olarak 

genelleştirilmesi ile düzenin yabancılaşmasından ve yöneticilerin acizliğinden kaynaklanan 

sürekli kriz ve kaos durumu arasında güçlü bir bağlantı vardır. Kriz dönemlerinde, krizlerin 

yaygınlaştığı, yerleşik değer yargıları ve geleneksel ilişkiler çözüldüğü için çelişkiler ve 

çatışmalar da artar. Temsil krizi, düzenin yabancılaşması, uydu-yerellikler, ahlakın sefaleti, 

sefaletin ahlâkı bunun sadece bir görüntüsüdür. Bunu bir gelişme, kurtuluş olarak görmek 

yerine, küresel faşizm veya barbarlık çağına bir giriş olarak değerlendirmek gerekir. Bu 

çalışmada bu çerçevede tartışmalar yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Düzen, Yabancılaşma, Küresel Barbar Çağı, 21. yüzyıl. 

 

THE ALIENATION OF THE ORDER AND INTRODUCTION TO THE GLOBAL 

BARBARIAN AGE: STATELESS AND WITHOUT SOCIETY SOCIALIZATION, 

 SUBMISSIVE SPONTANEITY AND CHAOS CRITICISM 

 

Ertan EĞRİBEL & Ufuk ÖZCAN 

 

Abstract: There is a strong link between the generalization of USA world domination as 

supra-social, supra-political, supra-interests, and supra-historical, and the state of constant 

crisis and chaos resulting from the alienation of order and the incapacity of rulers. During the 

crisis, when crises are widespread, as the established value judgments and traditional relations 

are dissolved, contradictions and conflicts also increase. The crisis of representation, the 

alienation of order, satellite-localities, the misery of morality, the morality of misery is only a 

glimpse of it. Instead of seeing this as development, liberation, it should be considered as an 

introduction to the era of global fascism or barbarism. In this study, discussions will be 

carried out within this framework. 
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Ertan Eğribel-Ufuk Özcan

�

XX. yüzyıl sona erdi. XX. yüzyılı tanımlayan bir dizi değişiklik ve devrimle-
rin açıklaması “iki dünya savaşı” oldu. Bolşevik devrimi, iki kutuplu dünya, 

atom bombası, Avrupa’nın bölünmesi, sosyalizmin bir dizi devletler topluluğu 
aracılığı ile uygulanmaya konması, sömürgeciliğin tasfi yesi, uzay yarışı gibi olay-
lar kendi başına önemli yeni dönemlerin başlangıcı olarak değerlendirildi. Ancak 
bunlardan hiçbiri yeni bir çağı başlatan olaylar olmadı. XXI. yüzyıl bu olaylardan 
bağımsız, hatta karşıt özelliklerle tanımlandı. XXI. yüzyılda “yeni olan”, geçmiş 
dönemin “sonu/sonrası/ötesi” görüşleriyle anlamlandırılmaya çalışıldı. Böylece 
XX. yüzyılda tek tek önemli olan pek çok olayın kendi başına temel yönelişi veya 
bütünü açıklamada sıkıntıları oldu. Giderek XX. yüzyıl eleştirileri XIX. yüzyılı 
da kapsadı. Bu nedenle yeni dönemde toplumsal değişmede üstünlük verilen 
“yeni toplumsal hareketler” kendilerini (sınıf, toplum, uygarlık düzeyinde etkili) 
düzen kurucu hareket ve dünya görüşü olarak temellendirmekten kaçındı, mo-
dernleşmeye karşı uyumsuz “protest hareketler” olarak ortaya çıktılar. XX. yüz-
yılı XIX. yüzyıldan bağımsız olarak değerlendirmek ne ölçüde doğrudur? Ancak 
aynı soru XXI. yüzyıl için de geçerlidir. XXI. yüzyıl, yeni bir aşama söz konusu 
olmadan Batı dünya egemenliğinin en üst sınırına, sonuçlarına varılmasıdır. Bel-
ki de Batı tarihinde dünya çapında ortaya çıkan değişiklikleri yüzer yıllık aralar-
la açıklamak yerine Antik Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ gibi dönemlendirmek daha 
geçerlidir. Modern Çağ, Yeni Çağ ile başlamasına rağmen Batı dünya egemen-
liğinin Doğu ülkelerinde hissedilmesi ve Doğu ile ilişkilerin toplumsal düzen 
niteliği kazanması XIX. yüzyıldadır. XXI. yüzyıl bu anlamda yeni bir aşama ol-
madan Batı dünya egemenliğinin pekiştiği ve yeni arayış çabalarının bittiği yeni 
bir dönemi belirtmektedir. Yeni dönemin özelliklerini ABD eksenli küreselleşme 
koşullamaktadır. 

Batı içinde sözü edilen bütün bu dönemler Batı’nın Doğu ile ilişkilerindeki 
belli değişiklikleri ve buna bağlı olarak Batı’nın yeniden örgütlenmesini ifade 
etmektedir. Batı’nın Doğu ile ilişkileri değişse bile konumu değişmemektedir. 
Anadolu sözü edilen bütün çağlar boyunca Doğu-Batı ilişkilerinde etkili bir ko-
numda olmuştur. Yeni Çağ ve Modern Çağ ayrımı Osmanlı ile Batı arasındaki 
ilişkiler tarafından belirlenmiştir. Birincisi İstanbul’un Fethinin yol açtığı bir 
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olay ve Batı’nın buna Amerika’nın Keşfi  ile cevap vermesidir. İkinci olayda ise 
Batı’nın yayılmacılığını geleneksel Doğu ülkelerini de kapsayan bir dünya ege-
menliğine dönüştürme çabasına karşılık Osmanlı’nın buna Batılılaşma siyaseti 
ile cevap vermesidir. Batıcılaşmayla Osmanlı geleneksel dünya siyasetinden vaz-
geçerken, aynı anda Batı’da da geleneksel düzenin reddi ve yeni arayışlar söz ko-
nusudur. Bu iki yöneliş dünya açısından Doğu-Batı ayrımı ve çatışmasında yeni 
bir dengenin oluşmasına yönelik tarihi bir fırsat ve imkan olmasına rağmen Batı 
tarafından değerlendirilememiştir. XX. yüzyılda en anlamlı ve en önemli değişik-
lik Osmanlı’nın yokluğudur. Bugünden bakıldığında Osmanlı Batılılaşmasının 
dünya tarihi açısından önemi tartışma dışı bırakılarak Osmanlı’nın Batıcılaşması 
Batı karşısında kendi kendini koruması, savunması ve bu yönde “başarısızlığı” 
olarak tartışılmaktadır. XX. yüzyıl Doğu’nun savunucusu ve koruyucusu Os-
manlı’nın olmadığı ilk yüzyıldır. XXI. yüzyılın “Amerikan yüzyılı” olarak adlan-
dırılması da bununla ilişkilidir. Yeni dönemde Anadolu Türklüğünün konumu 
ve rolü de tartışmalı hale gelmiştir.

Modernite olarak adlandırılan Batı-merkezli gelişmelerin belirleyici etkenle-
rinden biri Osmanlı’dır. Bugün modernite ötesi/sonrası/sonu yeni bir toplum-
dan söz edilmesi Osmanlı sonrası yeni gelişmelerle ilişkilidir. XX. yüzyılın baş-
langıcı olarak görülen I. Dünya Savaşı Osmanlı’nın tasfi yesiyle sonuçlanmıştır. 
Ancak Batı içinde bu olayın sonuçlarının alınması tekrar bir dünya savaşı paha-
sına ve sonrası yeni gelişmelerle mümkün olmuştur. Bu değişim okyanus ötesi 
bir güç olan ABD’nin dünya egemenliği ile taçlanmıştır. Günümüz değişmeleri 
Doğu-Batı sorunundan bağımsız olarak tanımlanmaktadır. Ancak Modern Çağ 
olarak adlandırılan son iki yüz yıllık dönemde Batı’nın Doğu üzerindeki ege-
menliğini genişletmesi ve bu egemenliğin sınırına varması insanlık tarihi açısın-
dan yeni bir sıçramayı belirtmek yerine dünya çapında bir açmazı veya “sonu” 
belirtmektedir. XXI. yüzyıl yeni bir başlangıç olmasına rağmen, sorunların çözü-
mü yönünde gelecekle ilgili bir beklenti ve umut söz konusu değildir. Bu neden-
le günümüzde “küresel düzeyde düzenin yabancılaşması”ndan, “küresel faşizm 
veya barbarlık çağı”na girişten söz edebiliriz. Sovyetler Birliği’nin tasfi yesi ve 11 
Eylül olayı ile işaretlenen gelişmeler sonrası bütün dünyada siyasetten iktisada, 
çalışma ilişkilerinden iletişime kadar çok yönlü değişiklikler gerçekleşti. Elbette 
farklı alanlarda ortaya çıkan bu değişikliklerin ortak bir mantığı söz konusudur. 
Ancak bu gelişme, bütünlüklü dünya görüşünün fi ilen geçersizleşmesi ve ABD 
eksenli egemenlik ilişkilerinin (gücünün) tarihten ve koşullardan (Doğu-Batı so-
runundan) bağımsızlaşması ve mutlaklaşması biçiminde olmuştur. 

Günümüz sorunları çok yönlü olarak tartışılmaktadır, ancak bu yönde açıkla-
malarda ortaya çıkan ortak dil muhalif olsa bile ABD eksenli dünya egemenliği-
ne karşı alternatif bir güç veya bir örgütlenme oluşturması söz konusu değildir. 
Bu anlamda Batı dünya düzenini (ABD eksenli küreselleşmeyi) sınırlayan, tartı-
şan bir dengesizlik veya çelişkiden söz edilmemektedir. Günümüzde bunun ku-
rama yansıması “kuramın reddi”, “çelişkisizlik” veya “ne olsa gider” anlayışıdır. 
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Bu nedenle daha önceki yazılarımızda mevcut durumu sorunsallaştırmak için 
“kaos içinde birlik, birlik içinde açmaz”, “toplumsuz toplumsuzlaşma”, “tesli-
miyetçi kendiliğindenlik”, “temsil krizi”, “toplumsal çözülme-çürüme”, “ahla-
kın sefaleti/sefaletin ahlakı” gibi çeşitli kavramsallaştırmalara başvurduk. Artık 
günümüzde sorun sadece devletin denetimi değil, Batı-dışı toplumların denetim 
ve yönetiminde ABD’nin büyük bir güç kazanması, bu yönde Batı’nın kaygıları-
nın son bulması, egemenliğini pekiştirmesidir. Batı dünya egemenlik düzeninin 
işleyişi kapitalizm ve Batı sosyalizmiyle kendisini en uç sınırlarına götürmesi-
ne rağmen yeni bir tarihsel aşama, yeni bir sıçrama söz konusu olmamıştır. Bu 
nedenle mevcut koşulları içselleştiren yeni dünya düzeni/düzensizliği, ideo-
lojilerin sonu, tarihin sonu, endüstri-sonrası/ötesi toplum vb. gibi açıklamalar 
getirilmektedir. Batı dünya egemenliği ve üstünlüğünden kopuş olmadığı için 
yeni düzen kendisini sonrası/ötesi/sonu gibi kavramlarla ifade etmektedir. Bu 
açıklamaların bariz yönü insanlığın birliği ve geleceği yönünde yeni bir aşamayı, 
değişimi savunmak yerine verili dünya düzenini doğrulama amacıyla gündeme 
getirilmiş olmalarıdır. 

Günümüz gelişmelerini, verili düzenin işleyişini ve sorunlarını Doğu-Batı 
çatışması dışında tanımlamak mümkün değildir. ABD eksenli küreselleşmenin 
güncele doğrudan yansıyan dışlama, ayrıştırma, farklılaştırma, şiddet gibi so-
nuçlarına rağmen bunun ifade edilmesinde hem Doğu’da, hem de Batı’da bir 
çekimserlik, utangaçlık vardır. Çatışmayı doğrudan ifade etmek ve aşmak çabası 
yerine, Batı’nın kendi üstünlüğüne olan güven duygusu, Doğu’da ise yenilmiş-
lik duygusu egemendir. Bu karşılıklı üstünlük-yenilgi duygusu veya Doğu-Ba-
tı ilişkilerindeki dengesizlik günümüzde her iki tarafın da uygarlık birikimini 
tahrip etmektedir. Tarafl ar kimliklerini ifade edemez hale gelmişlerdir. Bütün 
eleştirilere rağmen verili düzenin eleştirisi mevcut dünya düzeninin aşılması-
na yönelik bir güce ve sıçramaya dönüşmediği için giderek ortaya çıkan genel 
umutsuzluk verili gerçeğe, düzene ve geleceğe duyulan her türlü bağlayıcılığın 
yitirilmesine neden olmaktadır. Bunun sonuçlarından biri de iletişim çağı, bilgi 
çağı denilen dönemde devlet/toplum temelli toplumsallaşmanın ve toplumsal 
gerçekliğin yitirilmesidir. Tarih bilincinin belirsizleşmesi ve antici-diyalog bu-
nun doğal bir sonucudur. Günümüzde kurgu ile gerçeklik arasındaki sınırların 
kalkması, kurgunun gerçeklik yerine geçmesi bir yerde Amerikan siyasi-askeri 
otoritesinin gücünün mutlaklaşmasının, siyasi zor ve şiddetin her türlü toplum-
sal-tarihi gerçeklikten bağımsızlaşmasının ifadesidir. İte kaka, tesadüfi  de olsa 
sonuçlar alınması ve kurgunun verili gerçekliği oluşturması nedeniyle giderek 
dünya egemenliğinin ve otoritesinin devlet/toplum güçlerinden bağımsız olarak 
gösterilmesi de yadırganmayacaktır. Siyaset ve düzen kendini yaratan koşullar-
dan, sorunlardan kopmuş, elde bulunan egemenliğin işleyişi ile sınırlanmıştır. 
Verili dünya egemenlik düzeni insana yabancılaşmıştır. Açıklaması olmayan, 
gerçek-üstü, toplum-üstü, ulaşılması ve etkilenmesi mümkün olmayan bir güç 
olarak ortaya çıkmaktadır. Mevcut düzen ve yapı değişmeden, bu yönde siyasi 
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bir güç oluşturmadan/oluşmadan insanların bakış açılarını değiştirmelerini bek-
lemek boş bir hayaldir. 

Günümüz ilişkileri ile temel sorun (Batı dünya egemenliği) arasında bağlantı 
kurmadan, dünya görüşü açısından yeni bir denge oluşturmadan bitmeyen bir 
biçimde gündelik sorunların peşinde koşmak verili gündeme razı olmak ve top-
lumun bu yönde enerji ve dinamizmini tüketmekten başka bir şey değildir. Bu 
nedenle köklü temel değişiklikler ve arayışlar içine girmek yerine başta siyaset, 
siyasi kadrolar, partiler, toplum olmak üzere yeni örgütlenmelere yönelik her dü-
zeyde karşılıklı suçlamalar, birbirini mahkum etmeler, ahlak ve namus iddiaları 
öne çıkıyor. Çözüm de uygarlıklar arasında çıkar ve çelişkileri en geniş birimler 
çerçevesinde tartışmak yerine siyasi parti, din, aile gibi birimlerin, tikel kimlik-
lerin mutlaklaşması ve muhafazası haline geliyor. Küresel düzene yabancılaşma 
ile muhafazakarlaşmanın içiçe geçmesi (küre-muhafazakarlaşma) bu nedenledir. 
Buna paralel diğer bir gelişme ise ilkesiz, yönsüz iğreti-iktidarlar, iğreti isyanlar 
ve antici yabancılaşmadır. Bütün bunlar küresel düzenin yabancılaşmasına karşı 
hem bir tepki/savunma, hem de teslimiyetçi kendiliğindenliğin bir tezahürüdür. 
İnsanları, örgütleri, düzeni dürüst ve ahlaklı olup olmadıkları açısından eleştir-
mek, örnek vatandaş, örnek insan, örnek Müslüman, örnek kadın, örnek devlet/
toplum olarak tanımlamak veya gerçekliği reddetmenin kolaylığı ile hiçbir de-
ğere bağlanmamak verili dünya egemenliğini ve otoritesini mutlaklaştırmanın 
bir başka biçimidir. Bu yönde ortaya çıkan gündelik yaşam eleştirisi, ilişkilerin 
dürüst, ahlaki bir düzeyde yapılması çağrısına hiç kimsenin doğrudan itiraz et-
mesi mümkün değildir, ama bu olumlu değerler gündelik ilişkilere ve sorunların 
çözümüne yansımamaktadır. Bu elbette herkesin dürüst, ahlaklı olmamasından, 
umursamaz olmasından da kaynaklanmamaktadır. Verili düzeni ve siyaseti ah-
lak ile meşrulaştırma çabası gündelik yaşam deneyimleri içinde doğrulanamıyor. 
Bu nedenle her türlü değer savunusu ve ilke samimiyetsiz bulunuyor ve karika-
türleşiyor. Siyasetin zaafl arını bir başka düzeyde gidermek mümkün olmadığı 
için onu ahlak ile düzeltme, biçimlendirme çabası da geçerlilik kazanmıyor. Siya-
setin, dinin, toplumsallaşmanın özünde insanların ahlaklı, dürüst, adaletli olma-
sı gerektiği iddiası olsa bile bu değerler çözümden ve buna bağlı örgütlenmeden 
bağımsız değildir. İnsanların öncelikle verili düzen içinde dürüst, ahlaklı olmala-
rı beklenir. Mesele insanların soyut düzeyde dürüst, ahlaklı, ilkeli olmaları değil, 
bu yönde davranmalarını sağlayacak alternatif, örgütlü güç oluşturulmamasıdır. 
Çözümün toplumsallaşması, bireyin ortak çözüm içinde kendini geliştirmesi, 
özeleştiri ve dayanışma farklı tutum ve davranışların dışlanması için koşulları 
oluşturur. İnsanın özünü ideal, soyut ve sabit bir ilkeye mahkum etmek yerine, 
başta siyaset ve örgütlenme olmak üzere araçların veya koşulların değişmesini 
savunmak daha doğru bir yaklaşımdır. İnsanları dürüst, ahlaklı olmaya zorla-
mak, bu yönde sorgulamak ancak en ahlaksızları/ilkesizleri (kişisel çıkar ve ay-
rıcalıkları savunanları) bile ahlaklı, ilkeli olmaya zorlayacak genel çözüm içinde 
ortaya çıkan tutum ve değerler oluşturmakla mümkündür. İnsanlığın birliği ve 



GÜNÜMÜZ SOSYOLOJİ TARTIŞMALARI

11

geleceği ile ilgili çözüm arayışından vazgeçildiğinde bağlanılacak hiçbir değer, 
ilke de kalmamış demektir. İnsanları siyasi veya dini otoriteye koşulsuz bağla-
yarak ahlaklı, dürüst olmaya çağırmak yerine bu yönde ortaya çıkan zaafl arı 
yaratan siyasi, iktisadi koşulları, ilişkileri değiştirmek, verili düzeni sorgulamak 
gerekir. Günümüzün elverişsiz koşullarına rağmen insanların yaratıcı gücünden 
ve potansiyelinden şüphelenmek için bir neden yoktur. 

XX. yüzyılın başında Osmanlı’nın tasfi yesi sonrasında gelişmeleri belirleyen 
bir dizi devrim gerçekleşmiştir. Bu devrimler insanları kendilerine bağlayan belli 
bir tarih savunusu ve gelecek umudu ile temellendirilmiştir. 1960’larda bütün 
dünyada yükselen bağımsızlıkçı devrimci dalga 1980’de kırıldı, siyasetin değer-
sizleştiği küre-muhafazakar dalga toplumsuz toplumsallaşma ve kendiliğinden-
ci teslimiyet içinde antici-bireyselliklerin dışında değerli hiçbir şey bırakmadı. 
Yeni dönem, modernleşmenin entellektüel birikimini, deneyimlerini, çıkarılacak 
dersleri, sonuçları da inkar eden toplumsalın çöküşüne tekabül etmektedir. Gü-
nümüz dünya düzeninin ortaya çıkardığı sorunları küre-liberal-muhafazakar 
değerleri savunarak aşmak mümkün olmadığı için bozulan ilişki ve dengeleri 
yeniden kurmak mümkün olmuyor. Birbirine uyumlu olmayan bu değerlerin 
ve tutumların birlikte savunulması ABD’nin dünya görüşü düzeyinde kendine 
bağlı bir irade, iktidar/otorite oluşturamadığının bir kanıtıdır. Bugün Türkiye’de 
veya Batı-dışı ülkelerde iktidar ve muhalefetin kendine bağlı bir irade ortaya ko-
yamaması (temsil sorunu, düzenin yabancılaşması) bizzat ABD’nin bu yönde bir 
irade koymaktan yoksun kalmasından veya bunun dışına çıkacak yeni arayışla-
rın olmamasından (çözümü temsil etmede zaafl arından) kaynaklanıyor. Toplum 
sorunlarının çözümünde toplumun kendi örgütleri ve gücüyle etkili olmaktan 
çıkması, tarihi imkanların ve birikimin değerlendirilememesi ve devletin etki-
sizleşmesiyle savunulacak tutarlı bir görüşe bağlanmak da mümkün olmuyor. 
Komplo teorilerinin yaygınlaşması, Tanrı iradesi veya ilahi takdir gibi aşkın dış 
güçlerin belirleyiciliğine duyulan inancın geçerli hale gelmesi ABD gücünün/üs-
tünlüğünün aşılamaz olarak görülmesi nedeniyledir. Toplumun kendi sorunları-
nı kendi gücü ve örgütlenmesiyle aşacağı yolundaki açıklamalara karşı duyulan 
kuşku sosyologların ve sosyolojinin de gözden düşmesine neden olmuştur. Bü-
tünsel görüşlere duyulan kuşku, “ne olsa gider” ilkesi açmazın, kendiliğindenli-
ğin yaygınlaşmasıdır. Sosyoloji ve sosyalizm dünya görüşü düzeyinde günümüz 
sorunlarının aşılması yönünde belli bir bilinçlenmedir. Farklı çıkarlar nedeniyle 
bu açıklamaların geçerliliği tarih içinde doğrulanmaya çalışılmıştır. Komplo te-
orileri ise öncelikle toplumun etkisizleşmesi ve tarihin işe yaramaz hale gelme-
sinin bir ifadesidir. Sosyoloji, sosyalizm veya genel olarak tarihe dayalı bütünsel 
açıklamaların geçerliliği konusunda bir sorun varsa bakış açımızı değiştirmek 
yerine bilinçlenmekten vazgeçmek teslimiyetçi kendiliğindenliğin bir ifadesidir. 

Batı günümüzde XIX. yüzyıl değerlerini savunamaz haldedir. Doğu’da da 
durum farklı değildir. Son iki yüz yıldır Batı egemenliği ile ilişki kurarak sorunla-
rı üzerinde etkili olmaya çalışan Batı-dışı toplumlar kendi kimliklerinden fayda-
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lanamadıkları gibi, değişen, bozulan geleneksel yapıların yerini alacak devlet ve 
toplum anlayışını da savunamaz hale gelmişlerdir. ABD eksenli dünya düzeni de 
kendine bağlı yeni bir irade kullanmaktan yoksundur. Ancak toplum düzeyinde 
çözüm arayışından vazgeçilerek birey düzeyinde düzene ortaklık veya düzeni 
tehdit etmeden onun kıyısında kalmak mümkün olabilmektedir. Bireysel düzey-
de çıkarların savunulması, sınırlı çıkarların dünya görüşü haline getirilmesi bilgi 
toplumu, tüketim toplumu gibi açıklamalar aracılığıyladır. Her türden bireysel 
varoluş iddiasının toplum düzeyinde bir kimlik belirtisi haline gelmesi mümkün 
değildir. Bireysel düzeyde düzene ortaklık, katılma mümkünken, toplum düze-
yinde ortaklık, katılma mümkün değildir. ABD elinde tuttuğu dünya egemen-
liğine, güç ve üstünlüğüne dayanarak gündelik ilişkiler düzeyinde sorunlarla 
kendini sınırlamıştır. ABD ile ilişkili kesimlerin, kadroların doğrudan devlet-dışı, 
toplum-dışı güçlere bağlı faaliyet göstermeleri, siyasetin değersizleşmesi, devlet-
siz/toplumsuz toplumsallaşma ve teslimiyetçi kendiliğindenliğin yaygınlık ka-
zanması mevcut koşulların, dengesizliklerin aşılamamasından kaynaklanmak-
tadır. Bütün bu sorunların aşılması yeni bir iradenin ortaya konularak bir güç 
haline gelmesiyle mümkündür. Artık geçersizliği anlaşılmış ama aşılmaz olarak 
görülen Amerikan ithal iradesi yerine yeni bir toplumsal irade oluşturmak zo-
runluluktur. Ancak yeni irade ve gücün ortaya konmaması, verili iradenin zayıf-
lığı ile birleşince, tüm dünyada iktidar ve muhalefet düzeyinde kriz derinleşiyor. 
Giderek toplum kimliğinin veya insanlığın tahribine, çürümesine dönüşüyor. Bu 
krizin bir görüntüsü tamamen Amerikan bağımlısı bir iktidarın kurulmasının ve 
bunu savunmanın mümkün olmaması ile Amerikan düzeninin aşılamamasının 
getirdiği açmazın birlikte ortaya çıkmasıdır. İktidarın ve muhalefetin ABD küre-
sel tasallutundan çıkamaması krize ortak olmaktan kaynaklanıyor. Bu nedenle 
bir ağırlığı ve işlevi kalmamasına rağmen Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkmış 
uluslararası kuruluşlardan veya modern devlet ve toplum örgütlenmesinden de 
tam olarak vazgeçilemiyor. Küreselleşmek veya daha fazla Amerikancılaşmak da 
anlamlı bir çözüm ve irade ortaya koymak olmuyor. Bütün bu olumsuz koşullara 
ve çelişkili gibi görünmesine rağmen verili dünya düzeninin iradesinin olmama-
sı, kendini temsil edecek bütünsel bir dünya görüşü, tarih anlayışının olmaması 
düzene karşı çıkışın koşullarını oluşturuyor. Sorun verili dünya düzenini dev-
rimci bir biçimde aşma konusunda imkanların ortaya konmasıdır. 

Günümüz koşulları dünya ölçüsünde “devrimci” bir değişimin koşullarının 
olgunlaştığını, yönetenlerin artık yönetemez hale geldiğini gösteriyor. Ancak bu 
yönde kendiliğinden bir değişimin olabileceğini beklemek mümkün değildir. 
Bunun Hz. İsa’nın tekrar geleceğini veya kıyameti beklemekten bir farkı yoktur. 
Öncülük, önderlik bir lütuf değildir. Koşulları ve imkanları değerlendirmesini 
bilen bu yönde dünya çapında bir siyasetin ve değişimin sözcülüğünü yapabilir. 
Krizlerin olgunlaşması yeni ilişkilerin ve sıçramanın olması için devrimci bir im-
kandır. Ama kaderci bir biçimde irade/güç koymadan verili düzenin değişebile-
ceğini sanmak tarihten hiçbir ders çıkaramamaktır. Krizlerin çözümü mümkün 
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olduğu gibi tersi de söz konusudur. Krizin derinleşmesi, insanlık karşıtı belli de-
ğerlerin, tutumların genel geçer, antici bir düzen haline gelmesi de mümkündür. 
Günümüzde ilkesizlik, kaos, gelecek beklentisinin olmaması, kendiliğindenlik, 
“ne olsa gider” ilkesi insanın tarihi birikim ve deneylerinin tahribini ve düzenin 
yabancılaşmasını beraberinde getirmektedir. Toplumsuz toplumsallaşma veya 
genel olarak temsil krizi bunun bir ifadesidir. Düzenin yabancılaşması ile eşitsiz, 
hiyerarşik, oligarşik, tahakkümcü yapıların yaygınlaşması birbirinin koşuludur. 
Batı dünya egemenlik düzeninin ve onun uzantılarının iradesinin zayıfl adığı 
koşullarda, sürekli kriz ve dengesizlik koşulları aşılamadığında, krizin derinleş-
mesi, uygarlık değerlerinin savunulamaz hale gelmesi tarihi koşullardan ve ge-
lecekten bağımsız küresel barbarlık yasalarının geçerli olduğu yeni bir dönemin 
önünü açabilir. Bunun belirtileri de vardır. ABD eksenli küresel dünya egemen-
liğinin “kurucu miti” 11 Eylül’dür. Amerikan kimliğinin (tarihinin) “kovboy” 
hikayelerinden oluştuğu bilinirse 11 Eylül olayı sonrası dünya ve Amerika’nın 
kendine biçtiği rol de anlaşılabilir. Amerika kıtası yerli uygarlıkların yıkımı ve 
yerli halkların katliamlarla tasfi yesi ile Batı uygarlığının bir parçası haline gel-
miştir. Günümüzde ABD bu modeli dünya tarihi ve uygarlık birikiminin tasfi -
yesi ile dünya ölçeğinde yaygınlaştırmak gibi çılgın bir işe koşulmuştur. Dünya 
tarihinin ekseni ve Doğu-Batı çatışmasının kesişme noktası olan Yakın Doğu’nun 
yeni dünya düzeninin/dengesizliğinin bütün yönleriyle ortaya çıktığı yer olması 
rastlantı değildir. ABD eksenli küreselleşme veya “küresel barbarlık çağına giriş” 
ile Osmanlı/Türkiye karşıtı yeni düzenlemeler birbiriyle içiçedir. Bu yönde orta-
ya çıkan muhtemel sonuçları öngörmek mümkündür. 

Dünya tarihi geçmiş tarihi birikimi inkar eden yeni bir yön kazanmış bu-
lunmaktadır. En geniş anlamda “düzenin küresel ölçekte yabancılaşması” bu 
eğilimin bir sonucudur. Son iki yüz yıldır siyasetin ve toplumun özel konumu 
nedeniyle bu yönde ortaya çıkan eğilim önemli bir dirençle karşılaşmamakta-
dır. Batı-dışı ülkeler çeşitli sorunlar içinde bocalarken modern Batı seçimi çözüm 
sayıldığı için hazır çözümlerle yetinmiştir. Batı-dışı ülkelerin hemen hepsinde 
Batılılaşma resmi siyaset olmuş, farklı arayışlar dışlanmıştır. Günümüzde Batı, 
Batı-dışı toplumların denetimi ve yönetimi konusunda geçmişte görülen sorun-
larını aşmıştır. Batı üstünlüğü bütün alanlarda yaygın bir eğilimdir. Sadece devlet 
ve siyaset düzeyinde değil gündelik yaşam alanlarında da bir yabancılaşma söz 
konusudur. Türkiye’de Batı seçimi sadece Batı hayranlığı ile açıklanamaz. Son 
dönem Türkiye’nin kaderine yön veren siyasi kadrolar Batı seçimini benimsemiş 
olsalar bile çeşitli sorunlarla karşılaşmışlar, bu sorunların çözümü çabası için-
de debelenmişlerdir. Sosyalizmi benimsemiş olanlar için de benzer bir çaba söz 
konusudur. Siyasi sorumluluk yerinde bulanan kadrolar Batı’da ve Türkiye’de 
ortaya çıkan değişiklikleri yakından izlemişler, sorunların çözümü konusunda 
gayret göstermişlerdir. Hiç kimseyi daha baştan mahkum etmek, niyetinden şüp-
helenmek için bir neden yoktur. Yanlışlıklar varsa bunlar bizim yanlışlarımızdır. 
Ancak bütün bu çabalar yeterli olmamış, devlet ve toplum düzeyinde kimliğimizi 
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savunamaz, ifade edemez hale gelmişiz. İki yüz yıldır süren bu dönemin bittiği, 
kesin sonuçlara ulaştığı da söylenemez. Bu sadece bizim açımızdan değil, örnek 
aldığımız Batı açısından da geçerlidir. ABD eksenli küreselleşme belli bir yeni 
aşama olmadan yeni bir dönemi belirtmektedir. Gelinen yerde bütün uygarlık 
değerleri tahrip olmuş, verili düzen yabancılaşmıştır. Bundan Batı toplumları da 
etkilenmektedir. İnsani değerlerin savunulamaması ve düzenin yabancılaşması 
genel bir içe kapanmaya dönüşerek ırkçılık, genel katliamlar, saldırganlık, insa-
nın birliğine ve geleceğine yönelik barbarlığın savunması doğallaşmaktadır. Gü-
nümüzde değerlerin ve siyasetin temsili tartışmalı olmanın ötesinde antici olarak 
reddedilmektedir. Bu dönemde yapacağımız siyasi seçim ve yeni girişimler sa-
dece Türkiye’nin değil dünyanın da kaderini etkileyecek önemdedir. Yeni giri-
şimlerden önce geçmişte yaptığımız seçimlerden, yapılmış yanlışlardan gerekli 
dersleri çıkarmamız zorunluluğu bulunmaktadır. İçine düşülen yanılgılardan 
kaçınmak, yeni yanılgılara düşmemek için geçmişle hesaplaşmak kaçınılmazdır.

ABD dünya egemenliğinin toplum-üstü, siyaset-üstü, çıkarlar-üstü, tarih-üs-
tü olarak genelleşmesi ile düzenin yabancılaşması ve yönetenlerin yönetemez 
hale gelişinden kaynaklanan sürekli kriz ve kaos durumu arasında sağlam bir 
bağ vardır. Krizlerin yaygınlaştığı bunalım döneminde yerleşik değer yargıları, 
geleneksel ilişkiler çözülürken çelişki ve çatışmalar da artmaktadır. Temsil krizi, 
düzenin yabancılaşması, uydu-yerellikler, ahlakın sefaleti-sefaletin ahlakı bunun 
sadece bir görüntüsüdür. Bunu gelişme, özgürleşme olarak görmek yerine kü-
resel faşizm veya barbarlık çağına bir giriş olarak değerlendirmek gerekir. XXI. 
yüzyıl bu nedenle geleceğe yönelik bir başlangıç öneremiyor, kendisini “sonu/
sonrası/ötesi” görüşleriyle tanıtıyor. İnsanlığın yeni bir arayış içine girmesini 
yasaklamak elbette mümkün değildir. Günümüz verili koşulları ve egemenliği 
bir kader değildir. Bu açmazdan çıkış, dünyanın birliği ve geleceğine yönelik al-
ternatif (küresel) yeni bir dünya siyaseti önerisini, yeni bir devlet/toplum anla-
yışını gerekli kılmaktadır. İthal iradeye dayalı döngüden ancak verili düzenin 
ve kimliklerin inkarına dayalı dünya ölçüsünde bir sıçrama ile çıkmak müm-
kündür. Bu yeni küresel düzen arayışında dayanılacak toplumsal güç ve ekse-
nin öncülüğünü, sözcülüğünü kim üstlenecektir? Esas tartışma budur. Bize göre 
Türkiye eksenli alternatif küreselleşme, yeni bir dünya ve gelecek mümkündür. 
Ancak Türkiye önüne çıkan imkanları değerlendirecek bir dünya siyaseti oluş-
turamazsa, tüketirse, bu yönde bir iradeyi kim koyarsa bizim tarafımız da odur. 
ABD saldırganlığının dünya çapında geriletilmesi, verili kaos siyasetinden çıkışa 
zorlanması ancak bu kaostan umulan siyasi, iktisadi çıkarın/yararın tam tersine 
bir maliyetin ortaya konmasıyla mümkündür. Savaşı, çatışmayı kışkırtmak değil 
ama dünyanın ve Türkiye’nin temel çıkarlarını koruma ve savunma iradesi sava-
şın yıkımlarının önüne de geçecektir. Bu da her şeyden önce herkesin kaybedece-
ği yıkıcı bir dünya savaşının ötesinde, düzenin yabancılaşmasını aşacak yeni bir 
uygarlık iradesi ve dengesi ortaya koymak demektir.


