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ÖZET
Bu sunumda Kaotik Farkındalık Simülasyon (KFS) kuramını kısaca tanıtacağız,
kuramın zuhur (yeni anarşi) tanımından hareketle son yıllardaki küresel mülteci
davranışlarının ‘Şengen Uygarlığı’ sınırlarını nasıl düzensizleştirdiğini
inceleyeceğiz. Bu uygarlığın, mültecilere karşı sınırlarını korumak adına,
simülasyon evreninde kullanmaya çalıştıkları Baudrillard tipi simülasyonları ortaya
koymaya çalışacağız.
SUMMARY
In this presentation, we briefly introduce the Chaotic Awareness Simulation
(CAS) theory. By the zuhur (new anarchy) definition of CAS, we examine how
the more recent global refugee behaviors are disordering the 'Schengen
Civilization' frontiers. We also try to decipher how this civilization is
protecting their borders against refugees with Baudrillard type simulations in
simülation universe.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I. İnsan yaşadığı dünyanın gerçekleri üzerinden neslini sürdürme yolları aramış ve
kaotik bir zaman süreci içinde kendini kendi yerine koyarak evrimleşmiş ve bugüne
kadar gelmiştir. Doğanın gerçeklerini keşfettikçe bu kendini kendi yerine
koymalarını, yaptığı deneyler ve kuramlarla geliştirdiği yöntemlere (bilim)
bağlamıştır1.
Her ne kadar modernite ile ortaya çıkan Arkeoloji, Antropoloji gibi bilimler bu
süreçleri araştırmak, onlara sınırla çizmek ve onlara adlar takmak için uğraşıp
duruyorsa da birçok ilk çağ filozofu bile bunu farkındaydı. Örneğin Pisagor’un
öğretisinden gelen Parmenides, yıllar önce (MÖ500) “evrende (doğada) asla
değişmeyen bir gerçeklik olduğunu ve değişim üzerine inşa edilen yaşamlarımızın
bir illüzyon olduğunu” söylemiştir.
1

Bu sürecin simülasyon kuramıyla yapılan bir kritiği için bakınız: “Gediz Akdeniz, Bilim Felsefesi Ders
Günlükleri”, www.gedizakdeniz.com

Son elli yıl içinde bu insanın “uygarlık tarihi” dediği kendini kendi yerine koyarak
kendini var etme çabaları daha da ilginç bir sürece geldi. Newtoncu bilimdeki
“düzen”, bulduğu “kaos paradigması” ile yerini “düzensizliğe”, “Kestirilebilir
(deterministik)” sonuçlar yerini “kestirilemez (olasılıklı)” sonuçlara bıraktı. İnsan
içinde düzensizliği barındıran karmaşıklık bilimi, simülasyon kuramları,
kendiliğinden örgütlenme gibi yeni bilgi edinme yöntemleri ortaya çıkardı. Bu
süreci değerlendiren, kendilerine “postmodernistler” denilen filozofları (Lyortard,
Jacque Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Felix Guattari…) yarattı. Onlara
göre yaşadığımız bu dünyada, kendisini ret eden bir kendi var. Onların insanı
koyduğu kendinde artık idealizmin, tek bir doğrusu olan indirgemeci düşüncenin,
denge ve karalılığın peşine düşmenin, ilerlemeciliğin, düzen özleminin, yanlış ve
doğrunun anlamı kalmamıştır!
Bu gelişmeyi böyle anlatarak, gerçekte insanlık tarihi evriminin bugün bilimde
teori ile deneye yol göstericiliğe soyunmuş olan simülayon tekniğinin bir
metaforunu yapmaya çalıştım. Ama bugün insanlık tarihinin içinde yaşadığımız
dünyanın gerçekleri üzerinden bu simülasyon metaforu tamamlanmıştır. Artık insan
kendi yerine kendini içinde yaşadığımız dünyada değil kendi ürettiği bir evrenin
gerçekleriyle koymaya başlamıştır. İnsanlık tarihinin bu yeni evreni sinemasıyla,
internet iletişimleriyle, tvleriyle sosyal medyasıyla simülasyon evrenidir. Öyle ki
bu süreç daha önceki gibi iktidarlar tarafından zor belada olsa kontrol edilebilen bir
kaotik süreç değil karmaşıklık içinde bir süreçtir. Ve artık bu süreçte arkasını
insanlık tarihinin modernite projelerine bağlamış olan ve bu dünyanın evrensel
gücü olduğunu iddia eden Batı uygarlığının yaşamasını mümkün olmayacak ve er
geç onların insanlığı sömürerek kurdukları bu sefahat âlemi yıkılacaktır.

II. Fransız düşünürü Jean Baudrillard insanlık tarihinin geldiği bu süreci bir
simülasyon kuramı üzerine oturtmaya çalışmıştır. Kuramına göre modern insan bu
simülasyon evreninde “hiper gerçeklerin” artık esiridir. Kuramıyla modern
gerçeklik ilkesinin ( Fransız aydınlanması, gelişme ve ilerleme paradigmaları)
sinemasıyla, televizyonuyla, internetiyle, sosyal medyasıyla yaşadığımız
simülasyon evreninde iflas ettiğini ve bunların herhangi bir gerçeği temsil etmeyen
işaretlere, simülakrlara (görünümlere) dönüşmekte oluklarını iddia eder2.
Baudrillard’a göre kendisiyle birlikte tüm insanlığı da peşinden belirsiz bir sona
doğru sürüklemekte olan Batı uygarlığı dünyanın kaderini olumlu yönde
değiştirebilme güç ve yeteneğini kaybetmiştir, tam tersi, yaşadığı bolluk ve sefahat
âleminde trans halinde yumuşak bir ölümü çoktandır kabullenmiştir.
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Baudrillard kuramıyla yaptığı tespit bize göre de yerindedir. Ama kuramıyla bunun
yerine neyin geçebileceğini söylememiştir. Veya Batılı bir düşünür olarak bunu
görmekten kaçınmış olabilir. Bu ölüm sürecin sadece modernleşme sürecini
tamamlamış toplumlar için geçerli olduğunu kabul eden kuramının ortaya çıkacak
yeni insanlık oluşumunu görmede yetersiz kaldığını da fark etmiş olabilir.
Kaotik Farkındalık Simülasyon (KFS) kuramı Baudrillard’ın kuramının içinden
çıkamadığı bu yeri aşabildiğini iddia eder3. KFS kuramı, modernleşme sürecini
tamamlamamış olan toplulukların da bu simülasyon evreninde yaşadığını, ancak bu
toplumların gerçeklik ilkesinin modernleşme sürecinde yeri olmadığı iddia edilen
sosyal yapılar ve/ya modernite ideolojisi tarafından düşman ilan edilmiş
düzensizliği, karmaşıklığı, kaosu, belirsizliği, rastlantıyı ve sürprizi (Kaotik
Farkındalık) kabul eder. KFS kuramına göre azınlık olarak kabul edilip bu kaotik
farkındalık gerçekliği, her gün daha da büyük bir hıza erişen ve kapsama alanını
genişleten simülasyon evreninde düzensiz duyarlı insan davranışlarıyla bir kelebek
etkisi yaratabilir. Ve bu etki ortaya simülakrın aksine bir dinamik özne olarak
önceden bilinmeyeni, modernite gerçeği olmayanı, modernitenin öngörülerini boşa
çıkartacak olanı, modernite tarafından tanımlanmamışı ortaya çıkartabilir. Bunların
simülakrlardan bu farklılığını zuhur kelimesiyle kavramlaştırıyoruz. Kurama göre
ancak bu zuhurlar simülasyon evreninde yaşadıkları sistemin yapısında
(elemanlarında) fark edilmeyen (ölçülemeyen) yeni durumlara, geçişlere ve
orantısız dönüşümlerine neden olabilirler. Ve bu zuhurlar insanı esir olmaktan,
insanlığı modern olma esaretinden, Batılı olma bağımlılığından kurtarabilir, insanın
kendini özgürleştirmesine, insanlığı yeniden kendini bulmasına neden olabilirler.
Bugün Ortadoğu'da olanları KFS kuramı ile öngörmüştük. Oralara atılan
bombaların aslında Batının büyük bir zuhur kaynağı olan Ortadoğu’dan olan
korkusunun, paranoyasının bir eseri olduğunu söylemiştik4.
Yakın zamanda yaptığımız bir çalışmada 2013 Gezipark protest hareketleri
Türkiye’de önemli bir zuhur çıkışının olacağını öngörenen kuramımızı
doğruladığını, dünyayı saran protest hareketlerin içinde5 Gezipark, sahip olduğu
karmaşıklık yapısıyla bir zuhur özelliği gösterdiğini ve simülasyon dünyasında
kuramın tanımladığı yeni anarşinin tipik bir örneği olmuştur. Zira Gezipark bir yeni
anarşi örneği (zuhur) olarak siyasi iktidarın öngörülerini boşa çıkartmıştır, onu
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projelerini alt üst etmiş, Türkiye’de orantısız değişimleri ve toplumsal
evrimleşmelere neden olmuştur. Eligüzel ve Tangün, KAFS kuramına gönderme
yaparak, Gezipark ile ortaya çıkan bu değişimleri çizgisel olmayan bir siyaseti
öneren Anarşist Adalar modeliyle ele almışlardır6.

III. KFS kuramına göre küresel anlamda ve siyasi bağlamda zuhur ise, bir yeni
anarşi örneği olarak, simülasyon evreninde Batı uygarlığının evrensel olduğunu
iddialarını boşa çıkartan ve Batı uygarlığının korumaya çalıştığı egemenlik
projelerini (modernite) alt üst edendir.
Kuramın bu saptaması altında, son yıllarda dünyayı saran ve simülasyon evreninde
yer eden küresel mülteci hareketleri, özellikle zuhur kaynağı olan Ortadoğu’ya
attıkları bombalarla güven altına almak istedikleri uygarlık iktidarlarını tersine
çevirmiş olan bir küresel zuhur (yeni anarşi) örneğidir. Simülasyon evreninde
Baudrillard'ın teorisinin modernleşme sürecini tamamlamış dediği topluluklarda
kaotik farkındalık gerçekliğiyle mülteci hareketi bir kelebek etkisi gibi tüm Batı
egemenliği öngörülerini alt üst ve onların ‘uygar’ olmayanlara karşı kurdukları
modernite sınırlarını delmiştir. Özelikle Ortadoğu ve Afrika topluluklarında geçerli
olan Kaotik Farkındalık gerçekliğinin Avrupa Birliği iktidarını nasıl aciz duruma
düşürdüğü gözlerimiz önündedir. Savaş sebebiyle ülkesini terk edenlerin yanında
Avrupa’ya göç edecek ancak mülteci statüsünden yararlanmak isteyenlerin sınırları
aşması, Avrupa Birliğinin öngöremediği bir Şengen uygarlık (belki de Hristiyanlık)
sınır aşımını meydana getirmiştir. Buna karşı şimdi kaldırdıkları ulusal sınırlarının
yerine daha da kalın çizilen bölge sınırlarını öne çıkartmaya çalışmaktadırlar. Bu
politikanın uygulaması olarak mülteci nüfusun Avrupa uygarlık sınırları içine
girmemesi için bu kalın sınırlarda Balkan ülkelerini ve sınırları dışında tuttukları
Türkiye’yi mültecileri korumak adına Nazi Almanya’sını çağrıştıran tampon
bölgeler ve kamplar oluşturmaya zorluyorlar. Ancak bu neo-faşist tedbirlerinin
üstünü örtmek için kullandıkları Baudrillard tipi simülasyonlar bile faydasız
kalacaktır. Zira, artık sınırlar simülasyon evreninde gerçekliği modernite olmayan
düzensiz duyarlı otonom pratiklerle çizilmektedir.

IV. Sadece Bodrum’daki savaştan kaçanların yanı sıra farklı Asya ülkelerinden
gelen mültecileri gözlemek, KFS kuramının bu tespitini doğruluğunu göstermek
için yeterlidir. Onların nasıl facebook, twitter gibi internet ağlarında ve sosyal
medya simülasyon evreninde gerçekliği kendi topluluklarının kaotik farkındalığı
olan düzensiz duyarlı davranışlarla yaşadıkları ve ürettikleri farkına varmak o kadar
sır değildir. Onlar simülasyon evreninde yer edinen sosyal bir olayın ya da
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hareketin Türkiye ve hemen hemen tüm dünya üzerinde takipçileridir. Simülasyon
evreninde Bodrumdaki mültecilerin birbiriyle kurduğu iletişim ve dayanışma ağının
işleme formu, kendinden örgütlenme pratikleri7 çeşitli yollarla Avrupa ülkelerine
gitmenin yollarını keşfetmiştir. Çünkü mültecilerin ürettikleri hayatta kalma pratiği
ve deneyim bilgisinin amacı Batının sırtlarından kazandığı zenginliği paylaşmaktır.

Teşekkür: 2015 Urla Felsefe Günlerindeki sunumumun metin haline
getirilmesinde katkıları için, yağız alp tangün’e teşekkür ederim.
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