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Özet: Kaosun en etkili araçlarından birisi de manipülasyondur. Kaos üzerinden egemenlik kur-
mak isteyen odaklar sosyal yapıları çeşitli manipülasyonlarla kendi tabii süreçlerini bozarlar. Bu
çalışma bu manada kaosla manipülasyon arasındaki ilişkiyi sorgulamaktadır. 
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Chaos and Manipulation

Abstract: One of the most effective tools of chaos is manipulation. Sometimes chaos developed via of mma-
nipulation. This study will help us to examine the relationship between chaos and manipulation. 
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Giriş

Ka os ru mu zu, işa ret et ti ği ki mi gös ter ge le ri bağ la mın da ka dim bir bi li nir -
li ğe sa hip tir. He nüz bu ham ha liy le ru muz ola rak isim len dir dim, çün kü

do ğa sı ge re ği içi nin dol du rul ma sı meş ru de ğil dir. Ma ma fih ge nel ma na da
be lir siz lik le ma lul bir ma hi ye te gü dü le di ğin den ta nım sız lı ğa ic bar eden bir
ta ra fı var dır. Bu da onun ru muz da kal ma sı nı meş ru kıl mak ta dır. Do la yı sıy la
da ilk hal le ri ni mi to lo ji nin en kul la nış lı ar gü ma nı ola rak sa ha ya sür me si bir
te sa düf ola rak dü şü nü le mez. Te sa düf ola rak dü şü nü le me ye cek şe yin de te -
sa düf le iç kin ol du ğu var sa yı mı nın fel se fi ma na da bir di lem ma ya, psi ko lo jik
ma na da ise bir düş kı rık lı ğı na ne den ol du ğu söy le ne bi lir. İş te bu di lem ma ve
psi ko lo jik aç maz; ka os ile mü ca de le yi an lam sız, ka os ile ope ras yo nu ise ku -
sur suz kıl mak ta dır. O yüz den de ka os ta rih bo yun ca ve özel lik le post-du -
rum sal ve kü re sel düz lem de ak tö rü olan an cak ye te rin ce pro je si ve spon ta ne
sos yo lo jik meş ru lu ğu ol ma yan ha re ket le rin ne re dey se tek baş vu ru me to du
ola rak var lık bul muş tur. Eğer ça tı bir ak tör var ise bu du rum da mak ro yu
mik ro da dü zen sok ma ya zor la ma sı açı sın dan, pro je siz ak tör le ri ka os la sa ha -
ya sür me si ka dar kul la nış lı bir yol dü şü nü le mez. Bu bağ lam da ka os bir dü -
ze ne sok ma el çi si ola rak dü şü nü le mez; an cak sü re ci ra yın dan çık ma ya zor -
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lar ve ki mi za man da çı ka rır. İş te o za man kor san lar hak et me dik le ri bir sof -
ra da iyi bir yer tu ta bi lir ler. Ama her kes de bu kor san la rın o sof ra yı hak et me -
di ği ni bi lir. O yüz den de hem sof ra nın ta dı nı ka çı rır, hem de iyi bir lez zet ala -
maz lar. Bu da sof ra sa hip le ri ne özel lik li bir ma ha ret gös ter me za ru re ti açar.
Ya sof ra he ba edi le cek tir ya da ma ha ret müh re rüt be ede cek tir.

Ka os Ol gu su nun Teo rik Bağ la mı ve Me to do lo jik Müm kün lü ğü

Ka os kon sep ti ne da ir çe şit li gö rüş ler mev cut tur. Ka os ol gu ve kav ra mı nın
ba şat me de ni yet hav za la rın da çe şit li an lam lar da kul la nım bul du ğu bi lin -
mek te dir. Ka os bir pa ra dig ma ola rak ge rek Do ğu uy gar lık la rın da ge rek se
An tik Yu nan’da özel lik li ha re ket nok ta la rın dan bi ri si ola rak dik ka ti çe ker.
Ni te kim Hint mi to lo ji sin de ya ra tı lış, kao su dü ze ne sok mak ola rak an la şı lır.1
Sü mer-Ba bil mi to lo ji si ne gö re ev ren da ha ön ce bü yük bir kar ga şa için dey di.
Bu kar ga şa dan bir dü zen çık tı. İyon ya lı lar ta ra fın dan be nim se nen bu gö rü şe
gö re, ya pı sı ta ma men kar ga şa olan il kel ev ren den, Za ma nın Tan rı sı’nın (Tan -
rı Kro nos) mü da ha le si ve za ma nı baş lat ma sıy la bu gün kü dü zen li ev ren or -
ta ya çık tı. Da ha son ra bu gö rüş An tik do ğa fel se fe ci le ri nin ev re nin dü ze ni ni
an la ma ya baş la ma sıy la ye ni bir bo yut ka zan dı.2

Ni te kim ka os ol gu su An tik Yu nan mi to lo ji le ri ve do la yı sıy la Ba tı dü şün -
ce ge le ne ği için önem li bir ta nı ala nı dır. Ka os-dü zen iliş ki si Yu nan ya ra tı lış
mi ti, dip siz, yön süz, es nek ve hiç bir cis min düş me si nin en gel le ne me ye ce ği
fark lı laş ma mış bir boş luk olan ka os ile baş la tı lır. Bu yak la şı ma gö re, dü zen
de ka os tan doğ muş tur. Ni ha ye tin de bu yak la şım Ba tı dü şün ce ge le ne ğin de
dü ali te ye da ya lı on to lo jik ya pı sal bir dön gü ma hi ye tin de te za hür ede cek tir.
Kao sun bu bağ la mın dan ötü rü dür ki Ba tı mo dern bi lim sel pa ra dig ma sı te -
mel de ka os la mü ca de ley le baş lar. Mon tes qu ie u’ye gö re bi li min ama cı gö rü -
nür bir kao su dü ze ne sok mak tır. Bir şe kil de çe şit li et men ler den bes le nen top -
lum sal ve si ya sal iş le yiş le ri ev ren sel ve akıl cı il ke ler bağ la mın da bir dü ze ne
ka vuş tur ma yı he def ler. Bu nun en te mel yol la rın dan bi ri si, Bau man’ın da tes -
pi tiy le kao su in kar et me nin mo dern yo lu ak la ve la ik ge liş me ye olan inanç -
tan geç mek te dir.3 Ni te kim Ha ber mas bir te ori ye, iş le yen bir sis te me, yo lun -
da gi den nor mal bir du ru ma ih ti yaç ol du ğu nu ile ri sür müş tür. An cak o za -
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man yo lun da ol ma ya nı an la ya bi lir ve bir kriz du ru mu tes pit ede rek bir şey -
le ri yo lu na sok mak için gay ret sarf ede bi li riz4 de mek te dir. Bau man, “dü zen
ve ka os” baş lı ğı al tın da top la dı ğı be lir le nim le rin de; pre-mo dern dö nem de ki
Ba tı için, sos yal fark lı lık la rın do ğal ve tan rı sal ola rak al gı lan ma sı se be biy le
bir ka os ve si le si ola rak gö rü le me di ği id di asın da bu lun mak ta dır. Ona gö re
mo dern dö nem, do ğa ile top lum sal ola nın ay rı mı nı tas nif eden ya nıy la, ka -
os tan kur tul ma nın bi linç li bir ça bay la müm kün ola ca ğı bi lin ci nin ge liş ti ği
dö ne mi ifa de et mek te dir. Ne za man ki bu bi linç şey le ri dü zen le mek te ye ter -
siz li ğe dü şe ce ği inan cıy la sar sı lır sa o za man ka os oluş ma ya baş la ya cak tır.5

Te mel de Ba tı ras yo nel akıl ile dün ya ve in san lı ğın kao sa tu tul ma ih ti mal -
le ri ni so na er di re cek ti. An cak bir çok ge liş mey le bir lik te, ama özel lik le fen bi -
lim le ri sa ha sın da ge ri çe kil mek zo run da ka lan po zi ti vist dü şün ce ye ri ni da -
ha es nek ta nım alan la rı na kay dır mak du ru mun da kal dı. İş te bu ge liş me le re
bağ lı ola rak ge nel ma na da ka os ima ji na tif ola rak yu ka rı da ki ma hi yet le al gı -
lan sa da kao sa iliş kin kar ma şık ve se çe nek li di na mik düz lem de ta nım la ma -
la rın da oluş ma ya baş lan dı ğı gö rü lür. Bir veç he siy le de kao sa da ir es ki yak -
la şım lar re vi ze edil mek is ten miş tir. Ni te kim ka os hep kar ga şa ola rak an la şı -
lı yor; ger çek te kar ga şa de ğil kar ma şa ola rak an la şıl ma sı ge re ki yor. Çok ön -
ce le ri Bolt zmann ta ra fın dan kar ga şa an la mın da kul la nıl sa da ar tık ka os bir
kar ga şa dan çok ol gu la rın açık la na maz, kar ma şık yan la rı nı tem sil edi yor. De -
ği şi mi ve çok se çe nek li li ği.6

Bü tün bun lar la bir lik te kao sun ta nım lan dı ğı di ğer bir se çe nek se et ki le şim
ve yön len dir me ye da ya lı ola rak ak tör ler eliy le ya pı lan dı rı la bil me özel li ğin -
den kay nak lan mak ta dır. Ni te kim bu bağ lam da kü re sel ve post- du rum sal
dö nem ler için çü rü yen mak ro tez le ri ta ki ben7 Ba tı uy gar lı ğı nın üs tün lü ğü -
nün de va mı nın sağ la na bil me si için ge liş ti ril miş, be lir siz li ğin bi linç li bir ter -
cih ola rak yay gın laş tı rıl dı ğı te zi ne da yan mak ta dır. Bu na bağ lı ola rak da “ka -
os” sa de ce ye ni dün ya dü ze ni ni de ğil, bü tün sel dün ya gö rüş le rin den vaz geç -
me an la mın da ye ni bi lim/top lum bi lim le ri an la yı şı nı da be lirt mek te dir.8
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Bu ye ni du ru mun fel se fi, si ya sal ve araç sal alt ya pı sı nı Açı köz şu aşa ma lar -
la özet le mek te dir: Ta ri hi sü reç te bu ta şı ma, yer kü re nin Do ğu’sun da, Ba tı’sın -
da, Ku zey’in de ve Gü ney’in de prens lik ler, kral lık lar, im pa ra tor luk lar va sı ta -
sıy la; gü nü müz ifa de siy le mer kez bas kın ül ke ler ve yan daş la rı ta ra fın dan ger -
çek leş ti ri lip di ğer uy du top lum la rı na ve ya ül ke le ri ne ken di amaç la rı doğ rul -
tu sun da yan sı tıl mış tır. Bu yan sıt ma nın ana ek se nel gü cü “ile ti şim” ve ile ti şi -
min or ta ya kon ma sı nı sağ la yan “kit le ile ti şim araç la rı”, “med ya” ve sis te ma tik
yö nü nü dı şa vu ran “ima jo lo ji”dir. Bun la rın lo jis tik ola rak ye ter li ol ma dı ğı nok -
ta da ise so fis ti ke nük le er, bi yo lo jik ve kim ya sal si lah tek no lo ji si ve bu na da ya -
lı ola rak so ğuk ve sı cak sa vaş lar dev re ye so ku lur. Bu çer çe ve de sa de ce ge çen
yüz yı lı mız da ya pı lan sı cak iki ci han har bi ve son ra ki sü reç te kit le ile ti şim araç -
la rı ile si lah tek no lo ji si nin bir ara da si met rik ola rak ge liş tir me si so nu cu ser gi -
le nen ide olo jik te mel li psi ko lo jik so ğuk harp ler dir. Bu har bin çe şit li ayak la rı
var dır ki, bun lar dan il ki kav ram la ra yö ne lik tir. Bu yö ne lim kar şı mı za: “kav ram
kar ga şa sı ve ya kao su oluş tur mak; kav ram la rın içi ni bo şalt mak”; bun la rın bir kıs mı -
nı “öl dü rür ken” di ğer le ri ne “al ter na tif an lam lar yük le ye rek” ni hai adım da ye ni bir
ter mi no lo ji oluş tur mak tarz la rın da çık mak ta dır. İkin ci si, bu ter mi no lo ji çer çe -
ve sin de “ye ni al ter na tif bir dün ya dü ze ni ve hü ma niz ma sı”nı sah ne ye koy mak tır.
Üçün cü sü, bu uy gu la ma yo luy la “mak si mum fay da yı el de ede rek” “sür dü rü le bi lir
bir kü re sel güç mer ke zi ol ma re ali te si”ni de vam et ti re rek di ğer ül ke le rin de zi hin -
sel, psi ko lo jik, eko no mik ve si ya sal ya pı la rı nı yön len dir me im ka nı bul mak tır.9

Bü tün bu de ğer len dir me ler so nu cun da kao su me to do lo jik ola rak iki te -
mel yö rün ge üze rin den be tim le mek müm kün dür: a- Spon ta ne Ka os/On to -
lo jik Ka os, b- Amaç lı Ka os/Ka os Se nar yo la rı. Spon ta ne ka os in sa nın do ğa ve
tan rı kar şı sın da ki ac zi ye ti ni tem sil et mek te dir. Da ha ge ri ye gö tü rü lür se ni hi -
liz me va ra cak ara yış sız lı ğı, ne ga tif ka der ci li ği bes le ye cek bir kon sept gün de -
me ge lir. Bu du rum ken di öz ne li ği nin ya da ge niş ma na da ak tör müm kün lü -
ğü nün kar şı lık sız la ne ti ne uğ ra ma sı ola rak an la şı la bi lir. Bu bağ lam da ada let -
li bir dün ya için an cak ah la kı müm kün gö ren anar şist le rin ka os an la yı şıy sa
tam bir iro ni ola rak an lam bu la cak tır. Çün kü tüm ege men lik alan la rı nı as kı -
da bı ra ka cak bir on to lo ji ara yı şı ka os la meş ru la şa cak, an cak in san lı ğın ne den
böy le bir kar ga şa dan ah la kı, gö re li de ol sa eşit bir pay la şı mı seç me si ge rek -
ti ği an la şıl ma ya cak tır. İş te o za man anar şist ha re ket le rin şid det le olan ba ğı
da ha da an lam lı ola cak tır. Ge ri ye ken di le ri için de müm kün ol ma yan sim ge -
ler den ötü rü bü tün in san lık tan in ti kam al mak ka lı yor. Bu ha liy le tam bir psi -
ko lo jik pa to lo ji den de söz edi le bi lir. Bu ne den le de bu ak tör ler ço ğu kez mak -

Ali Öztürk

120

9 H. Mus ta fa Açı köz, Fel se fi Sa da lar, De ğir men Ya yın la rı, Sa kar ya, 2009.



ro plan la yı cı la rın tramp len tah ta sı ol duk la rı nın bi le far kın da ol ma yan bir pa -
ra doks üret me yi ba şa ra bi lir ler.

Amaç lı ka os ise, ken di di na mik le riy le sü reç le nen ak tör le rin eş gü dü mü ne
çe şit li bağ lam lar da bas kı la ma lar da bu lu na rak mev cut ya da müm kün eş gü -
dü mü be lir siz li ğe it mek tir. Böy le ce her han gi bir ya pı ya ya ye ni şey ler so kuş -
tur ma im ka nı bul mak ya da yö nü nü et ki le mek için fi gü ra tif den ge siz lik
mey da na ge tir mek amaç lan mak ta dır. Amaç lı ka os hiç bir za man tam ma na -
sıy la bir dü zen in şa sı na yar dım cı ol maz, an cak ma sa da kal ma sı is te nen fi -
gür le rin eli ni güç len di rir. Çün kü ya rat tı ğı trav ma sa ye sin de ak tör le rin im -
kan la rı nı doğ ru kul lan ma ya da ken di ta sar ruf la rın ca o im kan lar dan is ti fa de
et me şan sı nı azal tır. Mev cut ak tör ler kao sa se bep gös te ri le cek meş ru luk la rı
he def gör dük çe ora dan bes le nen fi gür ler gü cü nü ar tır mak ta dır. Çün kü ka os
mut lak ma na da sos yo-psi ko lo jik bir ta ba na ih ti yaç du yar. Sim ge sel kon san -
tre le ri var dır ve de tek nik bir ta kım araç la ra ih ti yaç his se der. Şa yet fi gür ler le
bu im kan lar bir bi rin den ayırt edi le mez se ka os kro nik ha le gel me ye baş lar.
Ya pıl ma sı ge re ken so run la rı de ğil kao su mah kum et mek tir. Bi linç ar tı rı mın -
da da ka os la so run lar ara sın da ki ba ğı bü yük öl çü de or ta dan kal dır mak ge -
rek mek te dir. Böy le ce ka os fi gür le ri nin sis te ma tik sal vo la rı an lam sız laş tır ma
yo lu na gi re bi lir. Bu nun te mel alan la rın dan bir ta ne siy se şu ve ya bu şe kil de
ge liş miş blo kaj lar ara sın da in sa ni do ğal lı ğa ve de ğer le re da ya lı im kan üret -
mek ola bi lir. İkin ci önem li bir yol ise mev cut si met ri nin ka os tan kay nak lı
mev zi len me kon jonk tü rü nü aşa rak kao tik sü reç le ri mar ji na li ze et mek le
müm kün dür. Bu ise an cak ku ru cu si met ri ğin kao sa se bep ola cak pra tik ler -
den ka çın ma sıy ve ya kao tik tür den ey lem ve pra tik le ri bü yük bir ça tı al tın -
da te la fi et me be ce ri si gös ter me siy le müm kün ola bi lir.

Ma ni pü las yon ve Ka os

Top lum sal ya şam, ken di li ğin den do ne le rin top la mı ni te li ğin den bi ri kim -
ler le sı nır lı de ğil dir. İç ti mai or ga niz ma mız ço ğu kez kor san ve sü reç dı şı un -
sur la rın ni yet li lik esas lı ar gü man la rıy la sar sı lır.10 Bu ma na da top lum sal ya -
şam alan la rı mı zın yö nü nü, ma hi ye ti ni ve iş le vi ni be lir le yen bir çok un sur söz
ko nu su ol mak ta dır. Bi linç li ma nev ra la rın, bi linç dı şı oluş la rı mı za çe şit li gös -
ter ge ler le is te me di ği miz bi çim ler de yön ver di ği ni bil mek hiç de se vim li bir
du rum de ğil dir. Doğ ru su ge le nek kar şı sın da bü yük za fer el de eden Ay dın -
lan ma nın eleş ti ri gü cü sa ye sin de, ka zan dı ğı mı zı dü şün dü ğü müz bi linç li, ey -
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lem ci ve söy lem ci olu şum la rı mız pek de dü şü nül dü ğü ka dar emin adım lar -
la yol ala mı yor. Bu da bi zi özel bir kav ra ma gö tü rü yor; ima jist11 ka rak te ris ti -
ğiy le öne çı kan ma ni pü las yon ol gu su na.

Ma ni pü las yon (ma ni pu la ti on) kav ra mı, ida re et mek ile su iis ti mal et me -
nin iç içe gir di ği bir an la mı ba rın dı rı yor.12 İs te di ği ni yap tır ma ni ye ti nin us ta -
lık la ida re et me be ce ri si ile ke siş ti ği özel bir an la mı içe rir.13 Da ha çok ik ti sa -
di bir te rim ola rak var lı ğa doğ muş kav ram son dö nem ler de sos yal ha yat ta ki
kar şı lı ğıy la önem li bir yer tu tu yor. Böy le ce çar pı tıl mış ile ti şi min do ğur du ğu
san cı la rı bel li bir kav ram bağ la mın da an la ma şan sı bul muş olu yo ruz. As lın -
da kav ra mın tek ba şı na ye te rin ce bir öne mi yok. Fa kat do ğur du ğu so nuç lar
iti ba rıy la önem sen me li dir. Sos yal ha yat ta ma ni pü las yo nun en çar pı cı çık tı sı
trav ma ya ne den ol ma sı ola rak gös te ri le bi lir. Kö ken ola rak tıb bi bir te rim
olan trav ma (trau ma) dı şa rı dan bir et ke nin yol aç tı ğı fi zik sel ve ya ruh sal ya -
ra14 ve ya or ga niz ma nın bu du ru ma ver di ği do ğal tep ki yi isim len di ri yor. An -
cak son dö nem de sos yal ha ya tı mı zın bir ta kım aç maz la rı nı ta nım la mak için
sık ça dil len di ri li yor. Özel lik le de kao tik bir al gı yı kro nik ha le ge tir mek ve gö -
rü le bi lir li ğe da ya lı sü reç le ri im kan sız ha le ge tir mek için ya ra tıl mış ma ni pü -
la tif trav ma lar, ye ni bir ça lış ma ko nu su ola rak boy gös te ri yor.

İn san tü rü ken di zih ni nin ve kal bi nin ya nıl sa ma la rıy la bir ta rih mey da na
ge tir di.15 Kay na ğı nı te mel iki mo ti vas yon dan alı yor. Bi ri ni yet, di ğe ri ise bil -
gi ka lıp la rı. Ni yet li li ğe da ir ma ni pü las yon ge le nek sel ve be dii bil gi le ri miz le
bi li ne bi li yor. Ya ni kal bi miz den kay nak la nan has ta lık la rın ya nıl tı cı yan la rı
ka dim bir bil gi ola rak ge le ne ğe sa hip in san lar ca çok ya kın dan bi li nen bir şey.
Sa de ce mo dern dün ya nın in sa nı bu nu bil mek te güç lük çe ki yor. Çün kü on lar
ni ye te da ir olan şe yi de kül tü rel ve sos yal de ter mi niz me ait zan ne di yor lar.
Ah la ki sor gu la ma ge le nek le rin den yok sun ol duk la rı için ola yı sa de ce bir sis -
te ma ti ğin çık tı sı ola rak gö rü yor lar ve ya nı lı yor lar.

Ge le nek sel dün ya nın in san la rıy sa mo dern dün ya nın ve ri ta ban la rı ha li ne
ge tir miş ol du ğu pa ra met re cin sin den dü şün ce sis te ma ti ği nin ne tür den bir
ma ni pü las yo na yol aç tı ğı nı an la mı yor lar. On lar ise bu nun bir ah lak sız lık ol -
du ğu nun zan ne di yor lar. Ya ni mo dern ler ge le nek çi le rin il kel bir dü şün ce ye
sa hip ol duk la rı nı sa nı yor lar. Ge le nek çi ler ise mo dern le rin ah lak sız ol du ğu -
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nu dü şü nü yor lar. Her iki si de bir öl çü de doğ ru, fa kat doğ ru luk so nuç la rı açı -
sın dan ken di ni açı ğa çı ka rır ken sü reç ler açı sın dan ve kay nak lar açı sın dan ta -
ma men bir ya nıl sa ma dan iba ret tir ler. De ğer ler ile bir dün ya ya ba kı yor sak in -
san la rın hak kı na gir mek kal bi mi zin ve eli mi zin işi dir. Kin, nef ret, kıs kanç lık
gi bi olum suz mo ti vas yon lar bir baş ka sı nı ve ken di mi zi ol du ğun dan fark lı
gös ter me ça ba sı nı or ta ya koy ma mı zı sağ lar. Bu ça ba bi linç li ya da bi linç siz
ola bi lir. Sev me dik le ri miz için her tür den olum suz gi ri şim, ka na at, yay ga ra,
pro pa gan da, ey lem; mu bah tır. Bu nun çe şit li de re ce le ri var dır. Olum suz sü re -
ce ses siz kal mak tan sis te ma tik sal dı rı lar ge liş tir me ye ka dar, çok yön lü bir
me to do lo ji üre te bi lir. Bu yak la şım in san lar ca bi lin me si ne rağ men sı nır sız
mas ke le ri sa ye sin de âde min ta ri hi ni baş tan so na süs le ye cek bir gü ce sa hip -
tir. O yüz den he pi miz bir ya nıy la bu mas ke le ri ye de ği miz de bu lun dur ma
gü na hıy la so luk alıp ver me ye de vam ede riz. Bu bi li nen bir şey dir. Er ya da
geç açı ğa çı kar. Fa kat mo dern dün ya nın in san lı ğa he di ye et ti ği şey; kay nak -
la rı iti ba riy le ma sum, sü reç le ri ve so nuç la rı iti ba riy le ise bü yük gü nah hük -
mün de ki pa ra dig ma sal ma ni pü las yon dur.

Bi lim sel dü şün ce ge le ne ği adı al tın da oluş tu rul muş ba zı ka lıp la rın ve
kav ram la rın her şe yi açık la ya ca ğı saf sa ta sı ile bi lim ada mı hu şu su bir le şin ce
or ta ya im ge sel kod lar çı kar. Bu kod lar da bi lim sel ça tış ma ala nı nı bes le mek -
ten baş ka bir işe ya ra maz. Bir de bu sü re ce kit le ler, slo gan lar ve kar ma şık kit -
le sel kav ga lar ek le nin ce dü şün ce ler ve mu ha ke me ler iyi ce mev zi kay be di yor
de mek tir. Çün kü sim ge sel ev ren de di ya lek tik di ye bir şey yok tur.16 Ni te kim
ka re sel dü şün me ve ko mut sis te mi ne da ya lı yar gı da bu lun ma ne re dey se
yay gın ha le ge li yor. Pa sa por tu ta nı dık sa ge len gös ter ge nin ki me ve ne ye hiz -
met et ti ği dü şü nül me den te red düt süz ey lem le re se be bi yet ve ri yor. Böy le ce
bi linç, ye ri ni ka ran lık ve ta nım sız re fe rans la ra bı ra kı yor. Bu yüz den so yut
dü şün ce ye ni bir yüz ka zan mış olu yor, ah la kı ve me ta fi zi ği in şa eden so yut -
la ma ye ni bir mis ti fi kas yon ha li al ma ya baş lı yor. İş te bu oluş kao tik bir oluş -
tur. Ya pı yı bo zu yor an cak bir çı kış gös ter mi yor.

Bu ha liy le ey lem ya da söy le min var lık da bul ma sı bir çı kış ol mu yor; tam an -
la mıy la so run la rın ek lem le ne rek, göl ge le ne rek, ar ta rak ve yo ra rak ço ğal ma sı nı
sağ lı yor. Ba ud ril lard’ın ifa de siy le; ar tık hiç bir şey (tan rı ile) so na ere rek ya da
ölüm le yok ol mu yor. Hız la ço ğa la rak, si ra yet ede rek, doy gun luk ve şef faf lık yo -
luy la, bit kin lik ve kö kü ka zın mak yo luy la, si mü las yon sal gı nı ve ikin cil var oluş
olan si mü las yon ak ta rıl ma yo luy la yok olu yor her şey. Ar tık ölüm cül bir yok ol -
ma bi çi mi de ğil, frak tal bir da ğıl ma bi çi mi var dır.17 Bu da yok lu ğun de ğil bi za -
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ti hi var lı ğın kao sa ne den ol ma sı nı müm kün kı lı yor. Ger çek te de son de re ce tek -
nik bir bi ri kim is te yen ol muş luk la rın bu den li kao tik et ki le şi me yol aç ma be ce -
ri si gös ter me si ay rı bir ça lış ma ko nu su ola rak önem arz edi yor. Ya ni ka os ar tık
on to lo jik de ğil bi za ti hi me to do lo jik bir kul la nı ma sa hip olu yor de mek tir.

So nuç Ye ri ne: Ma ni pü la tif Kao sa Kar şı Sos yo lo ji nin İm kan la rı

Sos yo lo ji kriz ler den doğ muş bir bi lim dir ve te mel id dia sı kriz ler le baş
ede cek bir sos yal di na mi ği ya da bil gi yi üret mek tir. Ku ru cu sos yo log la rın tü -
mü, bir şe kil de mey da na gel miş ya da mey da na ge le bi le cek kriz ve ka os ger -
çek li ği ve var sa yı mı üze rin den ko num lan mış lar dır. XX. yüz yı la ge le ne ka dar
bu ça lış ma lar bü yük öl çü de kar şı lık bul du. An cak şim di ler de sos yo lo jik ku -
ram lar kao sa olan ye nil gi le ri ni açık ça dek la re et miş du rum da lar. Bu du rum
iki yö nüy le öne çık mak ta dır: Bi rin ci si mev cut te ori le rin test ler den ge çe me di -
ği ger çe ği, ikin ci siy se ye ni den şe kil len di ril mek üze re olan kü re sel ve post-
du rum sal dün ya nın ka os te ori le ri ne da ha el ve riş li ol ma sıy la il gi li dir.

Gü nü mü ze gel di ği miz de ar tık fi gü ra nı çok ama baş rol le ri sak lı bir dün -
ya da he pi miz acı çek me ye de vam edi yo ruz. Kar şı sın da hay ran lık ile lal ol -
du ğu muz tek nik ge liş me ler ru hu muz da de rin ya rık lar mey da na ge tir miş
du rum da. Bu du rum da he pi miz po tan si yel teh li ke yiz. Çün kü han gi se bep -
ten ve ne za man ne tür bir şe ye se bep ola ca ğı mı zı kes ti re mi yo ruz. Da ha üzü -
cü ola nıy sa ger çek ten bu sü re ce se bep ola nın da biz ler ol ma yı şı. Çün kü biz -
ler sa de ce bir ara cı ve sı ra dan bir gös ter ge ol mak du ru mu na mah kûm hal de -
yiz. Ez cüm le kay gı mer ke zi miz de doğ ru yu ve yan lı şı an la ma bi çi mi nin ta -
ma men dev re dı şı bı ra kı la rak, sü re ce re fe rans ve re rek ya da sü re ci ta ma men
saf dı şı ede rek; an la ma, yar gı la ma ve ana liz et me le ri mi zin zih ni olu şum la rı -
mı zın ne re dey se ta ma men iş gal et ti ği bir se rü ven de olu şu muz bu teh li ke nin
en önem li gös ter ge le rin den bi ri ola rak te lak ki edi le bi lir.

Ger çek te ha ki kat ara yış la rı nın ta ma mı po tan si yel ola rak kao sa set çek me -
nin tek nik araç la rı nı ba rın dı rı yor. Fa kat ga rip tir ki, bir bi çim de ma hi ye ti ve
araç la rı ye ni olan bu trav ma lar ve ma ni pü las yon lar ko nu sun da ge çer li ve ye -
ter li trans fe ri ger çek leş ti re mi yor ol ma mız, ma ni pü la tif trav ma la ra hiz met
eden ref leks ler ge liş tir me mi ze yar dım cı olu yor. Çün kü o, ku duz bir hay van
gi bi dir, biz ona diş le ri mi zi ge çir dik çe o bi ze vi rüs le ri ni da ha çok bu laş tı rı yor.
Onun için kav ga ya baş la ma dan ön ce an la ma ya baş la ma lı yız.18
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