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SiMULASYON DUNYASINDA
<;iNGENELER ZAMANI UZERiNDEN
POST-MODERN BATIL! BiLGiNiN BiR KRiTiGi*

K. Gediz Akdeniz··

Ozet: 1960' h ylilarla birlikte Bahit bilginin post-modern kuram te~ebbiisleri her
yeri hlzh bir ~ekilde sarmaktadlr. Bu makalede diizensiz yaplla~ma ve hareketlere
sahip ender topluluklardan olan <;ingeneler iizerinden bu projelerin simiilasyon
diinyasmda bir kritigini yapacaglz. <;ingene toplulugunun ~imdisi sonrasmdaki
yapl-sokiim hareketlenmelerini konu alan ozellikle post-modern edebiyat ve
sinema denemeierinin post-modern kodlanm tartl~lrken insani sistemlerde
uygulamalan olan farkh geryeklik ilkelerine sahip iki simiilasyon kuraml bize
yardimci olacakhr.
Anahtar Kelimeler: <;ingeneler, Batlh bilgi, <;ingeneler Zamam, simulasyon,
post-fizik
The Critics of Western Knowledge via Times of Gypsies in the Simulation
World
Abstract: From 1960s, the post modern theory initiatives of western knowledge
rapidly spread everywhere. In this paper, we are going to do a critical review of
these "initiatives" (western projects) in simulation world via investigation of the
gypsies, since they are a rare community with non-linear structure and in nonlinear movement. When discussing the post-modern codes of the western
knowledge, specially post-modern literature and cinema works on present-future
motions of deconstruction of gypsy community, we are going to benefit from two
simulation theories that have interested the simulations with difference reality
principles in human systems.
Key Words: Gypsies, Western knowledge, Times of Gypsies, simulation, postpsychics
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Giri~

Holocaust, II Dunya Sava~l'mn en dramatik olaylanndan biri olarak kabul
edilir. Bu olay siyasi ve tarihse1 arka alam karma~lk olsa da kendiliginden bir
olu~ (self-organization) degildir ve modem Batlh bilgi stratejileri (modemite)
tarafmdan geli~tirilmi~ olan iktidar olma simUlasyonlanmn yatl~masmm bir
sonucudur (emergence). Yahudiler, toplama kamplanndaki olUmlerini tUm
lrklannm yok edi1i~i (Holocaust; geryeklik ilkesi) olarak gormu~ ve kendi
olumlerinin arkasmdan bilim-siyaset, edebiyat, sanat, sinema, televizyon gibi
modem refleksler ve semptomlar (simUlasyonlar) sonraSl "vaat edilen"
topraklara donmu~lerdir (simulakr). FranSlZ felsefecisi Jean Baudrillard
Holocaust olayml simUlasyon kurammm ilgi alanl iyine giren somut bir omek
olarak gormu$, makale ve kitaplarmda Holocaust olayma geni~ bir yer vermi~tir.
Baudrillard'm bu konudaki kritiklerini klsaca ozetlersek;
"Holocaust iizerine yapdan filmier ortaya t;lkma gert;eginin unutlllll$Unli ve yok
Olll$Unll estetik bOYlltllna 1IIa$tll7l1l$tlr. Hoiocaust'lin bll donii o1 iimiine son darbeyi de
Steven Spielberg'in Schindler/in Listesi filminin televizyonlarda gosterilmesi
vllrmll~tllr. Auschwitz top lama kamplarl artde gerr;ekte degil TV'de bir kara deli/elir.
Bli kara delik (bll filmle) tiim Yahudi aglamalal'llll )'lItmllo1tur. Bu filmin TV'lerde
gosterili$i sonraSI Yahudilerin vaat edilen topraklara doniio1ii bir simulalcr olmu~tur.
Ortada sut;lu lcalmaml$, yok olma siireklilik kazanmlo1tlr. "I

Evet, kristalle~en Yahudilerin (kendileri) ve buharla~tmlan "Alman SS devleti"
(oteki) modem butUnu geryegi uzerinden uretilen "aglama" simUlasyonlan,
"Schindler/in Listesi" filminin televizyon ekranlannda kUresel boyuta
ula~maslyla tamamlanml~t1r ve Yahudilerin var olmasl (simUlakr) simUlasyon
dunyaslmn bir uzamsahdlr arhk. Bu post-modem tamamlama misyonunun
simulakrma sinema dunyasl da kaYltslz kalmaml~, film 7 Oscar (1993) odUluyle
odul1endirilmi~tir. Bu tamamlama sonraSl Bah d:iinyasmm modem sanatsal
semptomlannda (duzenli simUlasyonlar) "Alman SS devleti" artlk Berlin
muzelerindeki fotograflarda goriilendir. ileride yevrilecek "Munich" (Steven
Spielberg, 2005) gibi filmlerinin zorlamalarl bile Yahudiler iyin yeni llipergeryekler (kara delikler) uretmeyecektir. Bugiin Filistin topraklannda ya~a1l11an
acllar Yahudi dunyasmdaki bu post-modem tamamlanml~hgm kabuluniin
~izofrenik modem tedirgemelerinden kaynaklanmaktadlr.

BaudriIlard Jean; "Simulacred et Simulation"; Galilee, 1981 - Simiilakrlar ve SimiilasyolI, Dogu Batl
Yaymlan, 2003) ve "La Transparence du mal"; (Galilee, 1990 - K6tiiliigiin $effafllgl, Aynntl YaYllllan,
2004)
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<;ingenelerin karma~lk oldugu soylenen tarihi ise Ortac;:ag'dan bu yana
Holocaust'a benzer aCl olaylarla doludur. <;ingeneler yalmz "Alman SS
Devleti" hiper-gerc;:eginin Auschwitz gaz odalannda degil (500.000 civarmda
oldugu tahmin ediliyor), II Diinya Sava~l oncesinde de Avrupa'da kitle1er
halinde c;:e~itli yontemlerle yok edilmi~lerdir. Koleligi ya~am1~ olmalanmn yam
Slra Avrupa cografyasmda (ozellikle Bah) sahip olduklan goc;:ebe hareket
dinarniklerinin yerel kahcl ve kararh yurt araY1~lanmn ve denemelerinin
sonuc;:lanmas1m engelledigi bir sosyolojik tartl~ma konusu olabilir. Aynca
<;ingene topluluklar1ll1ll ba~lang1C1 ve sonu olmayan karma~lk (goc;:ebe)
tarihlerinde saylSlz krallan olmu~tur ama bu topluluklan bir araya getiren
kralhklan hic;:bir zaman olmaml~tlr.2
'
<;ingenelerin II Diinya Sava~l Slfasmda aym kamplan payla~tIklarl Yahudiler
gibi "aglamalarml" yutacak Schindler/in Listesi gibi gorsel bir "kara deligi"
olu~maml~hr. <;iinkii Batlh bilginin tarihinde3 <;ingenelerin, Yahudilerin aksine
Bah uygarhg1mn siirdiiriilebilirliginde modern bir gerc;:eklik ilkesi (katklSl)
mevcut olmadlgl iddiasl vardrr. 4 Baudrillard'm, makalelerinde ve kitaplarmda
<;ingenelere deginmemesinin onemli bir nedeninin de Batlh bilginin bilim ve
sanat projelerine (modernite) olan inanc1 olabilir. Modernitenin bu
onyarglh(normal1e~tirme)
ac;:maZl, <;ingenelerin dost ve yardlm sever
figiirlerinin sergilendigi birkac;: "belgesel yap1m" dl~mda, <;ingene1er iizerine
yazIlm1~ modern romanlarda ve filmlerde (ozellikle romanlardan uyarlanan)
Bahh (uygar) goziikme ~lmankllg1 He pervazs1zca ortaya serilir. Bu sorumsuzca
proje1endirilmi~ "yapltlarda" <;ingenelerin blrakm c;:ektikleri acIlann konu
edilmesini, basmakahp c;:ingene ozellikleri sergilenmekte, <;ingene halkmm
ya~arru ve ic;: diinyasl hakkmda bilgi verilmekten bile c;:ekinilmektedir. Bu
"modern sanatsal c;:ah~malarda" modernitenin <;ingenelere yiikledigi sanal
gerc;:ekliginin iism, yarat1c1 diinyalarmm atalar1 olduklanm gururla soyledikleri
Yunan mitolojisi felsefesiyle ortiilmeye c;:ah~1Id1gt ortadadlr. Bu eserlerinin
c;:ogunda diizeni, giizeli, ahlakl (kozmos) temsil eden BatIh kahramanlar,
karma~1k11g1, ~ifaclhgl, biiyiiciiliigu, falclhgl temsil eden <;ingenelerle kar~l
kar~lyadlr.

<;ingeneler hakkmda geni~ bilgi ve kaynaklar iyin bk. Mustafa Aksu, Tiirkiye'de <;:ingene Olmak,
istanbul: Kesit Yaymevi, 2006 ve Ali MezarclOglu, <;:ingenelerin Kitabl, Istanbul: Cinius Yaymlan, 20 I O.
Korkut Tuna, Batlil Bilginin Ele~tirisi Uzerille, Istanbul: Ufuk YaYlllClhk, 2004; :;Ierif Mardin, Tiir"
Modernle~mesi, Istanbul: i1eti~im Yaymlan, 2002; K. Gediz Akdeniz, "Kiireselle~me-Bilgi ve Egitim ve
Tiirkiye", www.gedizakdeniz.com. 1999.
Bk. Aksu, Tiirkiye'de <;:illgelle Olmak ve MezarclOglu, <;:ingellelerin Kitabl.
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Modern BatIh Bilgi ve <;ingeneler

17-19. yiizY111arda Bahh bilginin reformistleri olan modemistler5 kendilerini
aydmlanmamn (kozmos, akhn yiiceltilmesi ve Bah uygarhg1) yarat1c1lan,
aykmhgm temsilcileri olan <;ingeneleri ise modem dii~iince yontemlerinin
potansiyel dii~mam (diizensizligin temsilcileri, aydmlanmamn ~eytanlan, Tiirk
ajanlan) ilan etmi~lerdir. Yurtla~ma olarak kararl1 Avrupahlann (Bah) ve
goc;:ebe olarak karafSlz <;ingenelerin tercih edildigi aydmlanma Y111anmn bu
duyurusunun geregini yerine getirmekle yiikiimlii modem bilim, edebiyat ve
sanat projeleri, oryantalizm simiilasyonlanndan6 farkll olarak <;ingene
toplumunun "daglmk goc;:ebe kavimler olarak, hayvanlanyla birlikte ya~amlanm
siirdiirmesi" gibi sanal gerc;:eklige bagh simiilasyonlarlyla donanm1~lard1r.
Omegin, modemite projelerinin olmazsa olmaz on paradigmalanndan olan
Yunan mitolojisinin kaostan ve kozmosa donii~iim gelenegi, Virgina Woolfun
edebiyat diinyasmm en uzun ~iiri olarak bilinen, ingiltere'nin 400 Y11hk s1rah
toplumsal donii~iimlerinin anlatlldlgl "Orlando" (1928) eserinde de vardIT.?
Orlando, ya~ammm ortalannda istanbul'da kadma donii~mesi sonraSl ozgiirliigii
sec;:erek Bursa'da klsa bir siire <;ingenelerle birlikte diizensiz ya~ar. Ancak
Orlando Bahh diizenin (Kozmos) sembolii olan "ingiliz Bahc;:esi" ozlemine
dayanamaz ve ingiltere'ye yeni kimligiyle geri doner. Bu donii~iim sonraSl
(kaostan kozmosa) ingiliz Bahc;:esi onun ic;:in gec;:mi~te kalml~ bir diizendir,
kadm olarak bu diizene bir tiirlii uyum saglayamaz. Orlando 'nun arad1g1 bu
diizen (kozmosa donii~), Yillar sonra Batlh bilginin feminist diizeni olarak
kurulacaktlr.
Yazlh aydmlanma goriintiilerinden olan Prosper Merimee'nin "Carmen
(1845)"i ve Victor Hugo'nun "Esmeralda (1831)"srnda oldugu gibi, <;ingene
kadm karakterleri genellikle c;:ok ahmh, tensel c;:ekici, duygusal ve her zaman
cinsel maceralara (erotik) aC;:1k olarak tasvir edilmektedir. 8 <;ingene kadmlarrn
bu tensel giicii mantlgl ve diizeni (kozmos) yok eder. Esmeralda ic;:lerinde rahip
bile olan etrafmdaki erkeklerin akhm ba~mdal1 alIT, onlarm deli olacak kadar
sac;:malamalanna neden olmu~ ve aydmlanmanm "tu kaka" dedigi kaos
Tuna, Ballit Bilginin Ele:;lirisi Uzerine; Mardin, Tiirk Modernle:;mesi; Akdeniz, "Kiireselle:;me-Bilgi ve

Egilim ve Tiirkiye"
Edward Said, fjarkiyatr;lllk: Ball'nlll fjark AnlaYI:;la/'l, istanbul: Metis Yaymlan, 1995.
Virginia Woolf, Orlando, <;ev. Seniha Akar, Istanbul: ileti~itn Yaymlan, 2000.
Nathalie Besler, "Bah Avrupa Edebiyatmda <;ingene1er", Bir 9ingene Yolculugu, Yay. Haz. Hasan
Suver, Ba~ak Kara ve Aslmur Kara, Istanbul: Fatih Belediyesi YaYl1ll, 2009, s. 92-101.
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olu~mu~tur.

Cannen'in sevgilisi ise askerlik gibi hele 0 Yillarda diizeni temsil
eden yapIyl terk eder ve Boga giire~c;isine kac;an Carmen'i oldiiriir.
Modemitenin (kozmos) gazabma ugra1m~ olan Carmen ve Esmeralda, birkac;
kez c;evrilen filmleriyle, dizileriyle, sahne gosterileriyle televizyonlarda geni~
bir global izleyici kitlesine ula~ml~ olsalar bile hic;bir zaman "Schindler'in
Listesi" filminin benzer <;::ingenelerin var olma simiilaknl11 verebilecek bir
aglama simiilasyonuna ula~maml~tlr. <;::iinkii bu dogrusal simiilasyonlarm
gerc;ekligi aydmlanmal11n goriintiilerinden biridir. Aynca bedensel iktidar ve
sava~C;1 goc;ebe olma gibi gerc;egi olmayan <;::ingenelerin televizyon
ekranlanndaki bu ve benzer modemite goriiniimleri, <;::ingenelerin var olma
simiilakrlanl11n iistiinii orten simiilasyonlann dogrusalla~masma neden
olmu~tur. <;::ingenelerin kendini evinde gibi hissettigi iilkelerden biri olarak
sunulan Tiirkiye'nin, Batlda olal11n ta~lnmasl olmaktan oteye gec;ememi~ devlet
destekli edebiyat ve sanatta modemle~me c;abalannda da bu modernite
goriiniimiiniin farkh oimasl beklenemez. Omegin, <;::ingeneler iizerine c;evrilmi~
Y e~il <;::am (istanbul) filmlerinden biri olan "Ate~li <;::ingene" (Metin Erksan,
1969) filmini ele alahm. Kadm kahralllal11nm sonu her ne kadar trajedik degilse
de film Batl'daki benzerleri gibi "<;::ingeneler c;ocuk kac;mr" eksenlidir. Bu sanal
gerc;ekligin olu~turdugu dogrusal simiilasyon, <;::ingenelerin Tiirkiye'de yurt
edinmelerini kaybettiren simiilakrlardan biri olmu~tur. Filmin ba~ kadm
kahramanmm (Tiirkan ~oray) gen;:ekte <;::ingene asilh olup olmadlgmm giinlerce
tartl~lldlgr bir simiilasyon bozulmasl ortaya c;ilam~t1r.
Sanayi toplumu sonraSI tarihten omek vermek istersek: Omegin Ya~ar <;::abuklu,
"Postmodem Toplumdan Kesitler" kitabmda9 anlattigi gibi; ingiltere'de 1970'Ii
ve 1980 Ii Yillarda ortaya C;lkan "New Age Gezginleri", "Yeni Gezginler",
"Hippi Gezginleri" Neo Liberal Thatcher yonetiminden poIisiye ~iddet
goriirlerken, kamplan polis zoruyla dagIt1hrken, konvoylanndaki araba
saYllanna sll11rlamalar getirilirken, bu davram~lar iC;in c;ingeneler gorece me~ru
bir konuma sahip goriilmii~tiir. <;::abuklu kitabmda Kevin Hetherington'a lO
gonderme yaparak ~unlan yazlyor:
"Yeni Gezginler daha yilksek bir hareketlilige sahip olduklarmdan ve farkh
goriindiikleri ic;in 9ingenelerden daha korkutueu olarak algdanmaktadlrlar, bll
nedenle klrsal kesimin romantikle:jtirilmi:j eografyasmda yeni gezginlere yer yoktur.

W

Ya~ar <;:abuklu, Pos/modern Toplumdan Kesitler, Istanbul: Paloma YaYlllevi, 2010.
Bk. Kevin Hetherington, New Age Travellers: Vallioads of Uproarious, London: Continuum International
Publishing Group, 2000.
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Sag yaklaijlmlara gore Roman 9ingeneler 9ingene /diltiiriiniin i9inde dogmllijlardl,
miiphem olmayan, belirli bir etnik kimlige sahiplerdi ve bu a91dan Irk ayrzmczllgllla
karijl hak talepleri meijrzmydu. New Age gezginleri ise kendi yaijam tarzlarzm
kendileri Se9miijlerdi ve bll nedenle ha/clarz yo/ctll. Gezginler yer/eijik, alt orta sm! bir
ge9miijten gelmiijlerdi ve isterlerse tekrar geldikleri yere donebilirlerdi. Sag diiijiince
a91sllldan Yeni Gezginler 9ingenelerden Jarklz olarak kodlanamayan, bi,. kimlik
i9inde sabitlenemeyen otekiyi temsil etmekteydi. Ve kapitalist sistem bll yeni
hareketlenme koduna hazlrlzklz degildi."

Postmodern BatIh Bilgi Teorisinde <;ingeneler

<;ingenlerin, modemitenin bilim projeleri iizerinden ye~itli modem
slmflandmlmalan yapllml~t1r, yapIlmaktadlr. Omegin, sosyolojik ve
antropolojik ara~t1rmalarla <;ingenelerin toplumsal yapIlan, ya~amlan ve
beklentileri iizerine saptamalarda bulunulmu~tur, bulunulmaktadlr. <;ok yaklllda
yaYllllanan bir kitapta ise <;ingenelerin tarih boyunca siyasi-antropolojik
geli~imi SaVa~yl insanlardan (gacolar) aynh~ ve gocebe zanaatkarhklan
paradigmaslyla incelenmi~tir. II Ancak son yIllarda modem dii~iincenin
<;ingeneler iizerine koydugu dogrusal ko~ullarda yaplsokiimler oldugu da
goriilmektedir. Doga sistemleri iyin oldugu kadar, insani sistemlerin davranl~lan
iizerine de karma~lkhk ve kaos kuramlan diliyle konu~anlann saylSl onemli bir
~ekilde artmakta ve bunlann metaforlarlyla geli~tirilen kritik kurarnlanyla bu
bozulmalar anla~llmaya yah~Ilmaktadlr.12 Aynca son Yillarda simiilasyon
kuramlanyla, felsefi ve edebi soylemlerde kaybolmadan tarihin "ilerleme"
kahplanm, sosyal ve politik bilimlerin "diizen" ~ifrelerini bran, modernitenin
beslendigi aydlllianma paradigmalannlll yaplsokiime ugradlglm gosteren model
onerileri arka arkaya gelmektedir. BazIlanmn postmodem olarak niteledigi bu
geli~meler, modernitenin <;ingenelerin karma~lk diinyamn hareket eden dogal
bir geryegl olduklanm gizlemesini zorla~t1rmaktadlr. <;iinkii <;ingene
topluluklarl, ozellikle Avrupa'daki fraktal daglhmlanyla kaos kuramlyla kritik
edilebilecek ve diizensiz duyarh duru~lanyla kendiliginden organize olabilecek
karma~lk yapl (topluluk) ozeliklerine sahip ender insani sistemlerden biridir.
incelendiginde, <;ingene topluluklanmn, karma~lk yapllllll (karma~lkllk iizerine
yah~an bilim insanlarlmn onemli bir bsmllllll iizerinde anIa~tlgl) en belirgin
ozelliklerini iylerinde barllldlrdlklan goriiliir:

II

12

Bk. Aksu, Tiirkiye'de <;:ingene Olmak ve MezarclOglu, <;:ingenelerin Kitabl.
Kaos kuramma yabancl olanlar iyin Tiirkye kaynak: James Gleick, Kaos, Ankara: TOBiTAK Yaymlan,
1987; David Ruelle, Rastlantl ve Kaos, Ankara: TOBiTAK Yaymlan, 1990 ve M.Mitchell Waldrop,
Complexity: TIle Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, New York: Simon&Schuster, 1992.
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yingene topluluguna ait bir etkile~me elemalll olabilmek ancak topluluk
iyinde var olmakla miimkiin olur. Siirekli degi~im ve farkhhk gosteren bu
otonom ozelligin aylk smrrlan sanayi devrimi sonraSl daha da belirlenmi~tir
ve simiilasyon diinyasmda yingene toplumunun karma~lk davralll~lan,
iitopik, indirgemeci ve modem ya~am yontem araYl~lanna kar~lhk vererek
diizen ve diizensizlik arasmda hareket eder.
yingene toplumunun iy dinamikleri (zanaat ve gOyebelik gibi) yapmm
dl~mdaki dinamiklerle ancak uzun mesafeli etkile~meye girer. Kendi
aralanndaki bilgi ah~ veri~i, omegin zanaat ogretileri gibi ozeldir.
yingeneler Bah bilgi kuramlannm siirdiiriilebilir modem iktidar
beklentilerine aykm duran bir ozgiirliige sahiptir. SmlrSlZ dola~mak,
maddiyattan uzak durma, tam giin yah~mama gibi kararslz dinamiklerle
ya~arlar. Degerleri, modem diinyallln beklentileri ve diizeni, yerel
iktidarlann koydugu geleneksel ve ahlaki degerlerin dl~mda kendiliginde
olu~ur.

Bat! uygarhgl jeolojisi ile farkll otekile~tirilmi~ olmalarlyla ortaya ylkan
kimlikleri, yingene topluluklan arasmdaki karma~lk kiiltiirel farkllhgl
olu~turur. Bu klsa mesafeli yogun ve ozel etkile~meye kar~m uzun mesafeli
global bilgilerden etkilenmezler.
yingeneler toplumunun karma~lk yaplslllln yukanda slraladlglmlz temel
belirgin ozelliklerini Rus yazan ve ~airi Aleksandr Sergeyeviy Pu~kin
"yingeneler" veya "Baklr Ath" ~iirindeki (1824) yingene olmadlgl iyin
yingeneler arasmda ya~amayl bir tiirlii beceremeyen Aleko'nun agzmdan
dinleyelim.13
Aleko
Acmmak niye? Sen hi9 bi/din mi,
Gun oldu sen hi9 dii#edin mi
Bunaltlcl kentlerin boyundllrllgunu!
Orada surlarm Ylgllll i9inde insanlar,
Sabahm tazeligini soluyamlyorla/~
Duyamlyorlar 9imenlerin bahar kokusunu,
Du~iinceyi

13

kovalzyor, utan9duyuyorlar sevgiden,

Aleksandr
Sergeyevi y
Pu~kin,
"<;:ingeneler",
<;:ev.
Zelin
http://www.kucukisler.coml2009/04/2I1cingeneler-1l (06.09.2010 tarihinde edinilmi~tir.)

Artug,
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Allp satlyorlar kendi ozgiirliiklerini,
Put/arm boyun bukuyorlar onunde
Ve para diliyorlar zincirlerle biro
Nedir vazger,:tigim? Heyecam
Pe~in

aldatl~larm,

kamlann kor yarglsl,

KovalaYI~1 r;zldlrnll~ Ylgmlann

Ya da muhte~em biryuzkarasl.

"Diizensiz Duyarh insan DavraDl~lan (DDiD)" Simfilasyon Kuraml ve
C:;ingeneler
<;ingene toplumu yukanda ozetlenen ozelliklerinden dolaYl kaos kuraml
fenomeninden beslenen post-modem dii§iincenin hareketini kaqllayan
kendiliginden bir dogal temsilcidir. Bu nedenle i<;inde diizen banndlrmayan
<;ingenelerin kaotik (determinist olmayan) ger<;egiyle olu§an, bugiiniin ileti§im
teknolojisinde ve bilgi akI§mda daha da diizensizle§en duyarh <;ingene
simiilasyonlan, "<;ingeneler, dogada kabileler halinde (kavimler) dagllllk
olarak, hayvanlanyla birlikte ya§ayan go<;ebe topluluktur" gibi modemite
stratejilerini ve "<;ingeneler ya§am tarzlanndan kaynaklanan nefret ve on
yargIlarla ya§adlklarl iilkelere gore farkll yallllzla§t1nldIlar" gibi akademik
projeleri 14 kendiliginden yaplsokiime ugratml§t1r.
Son yIllarda insan davralll§lanlll ve kanna§lk insani sistemleri kritik etmek i<;in
geli§tirdigim <;ah§t1g1m DDiD simiilasyon kuraml 15 , insanda ve ins ani
sistemlerde diizensiz duyarh simiilasyonlann yok sayllmasma kar§l duran bir
kuramdlr. Kuram diizensiz duyarh simiilasyonlarm ger<;eklik ilkesi olarak da
kanna§lk insallln ve insani sistemlerin diizensiz <;evresine kar§lhk vererek
ya§ayan modem arkasl (yazIlml§ ge<;mi§i) ongoriilmeyen kaotik yazgIlanlll
(kaotik farkmdahk) kabul eder. Kaotik farkmdahk ger<;eginin simiilasyonlan
Baudrillradcl (dogrusal) simiilasyonlann yaplsmda olmadlklanndan, ortaya
<;lkan §ey (emergence) simiilakr ozelligi ta§lmaz 16 . Bunlar (Zuhur17), simiilakrlar
14
15
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gibi modem arka alanh bir geryegin iistiinii orterek modernitenin siirdiiriilebilir
yaptmmlanna ve Bah uygarhgmm ilerleme beklentilerine katklda bulunma
endi§esiyle ortaya Ylkmazlar. DDiD simiilasyon kuraml genel bir deyi§le
Baudrillardcl simiilasyon1ann arkasmdaki diizensiz duyarh simiilasyonlarl
inceleme ve bu simiilasyon1ardan olu§an zuhurlan ke§fetme pe§indedir. Aynca
DDiD simiilasyon kuraml Baudrillard'm simiilasyon kurammm koydugu
modemitenin modem diinyanm ilerlemesinde karma§lkhgm hiy bir katklSl
olamayacagl kabulii yerine, karma§lkllgm donii§um ve degi§im iyin gerekli
oldugu dii§Uncesini koyar. <;iinkii diizensiz duyarh simiilasyonlann geryeklik
ilkesi olan kaotik farkmdahk, siirdiiriilebilirlik ve diizenden yana olan blrakm
modem dii§iincenin e§itlik, adalet kavramlanm post-modem anar§ist iitopya
soylemlerindeki ozgiirliik kavramma bile duyarslzdlr.
<;ingene toplumu simiilasyonlanm yukanda klsaca tamttlglll1Z DDiD
simiilasyon kurailllyia inceledigimizde, <;ingenelerin geryeklik ilkesinin ucu
zamansal ve uzamsal olarak aylk olan kendi iylerinde iirettikleri kanna§1k1lk
oldugunu ve §imdisinin kendiliginden degi§ime ugramasmdan geryekliklerinin
modem bir tammmm miimkUn olmadlgml anlanz. Yani kurama gore <;ingene
topluluklarlmn biliny ve ya§am dongiisii (yazgl) kaotik bir ozellilk gosterir.
Kaotik bu yazgl, yevresiyle ve modem yapllarla kar§lhk vererek
yersizyurtsuzla§ml§ goriintiisiinde ya§ar (kaotik farkmdahk). <;ingeneleri ozgiir
kllan, onlara hayaller kurduran, on1an Bah bilgi kuramlarmm siirdiiriilebilir
iktidar beklentilerine aykm durdurtan, onlan nereye isterlerse oraya gotiiren,
onlarl maddiyattan uzak tutan, Modem diinyanm beklentileri aksine onlara
dayahlan sorumluluklara, diizene, geleneksel ve ahlaki degerlere uymaktan
kaymdrran ozgiirliige sahip kllan §ey, kendi aralarmdaki kanna§lk kiiltiirel
farkllilgl onlann ongoriilmeyen bu kaotik farkmdahklanndan beslenen diizensiz
simiilasyonlarldrr.
Yahudi toplumu ve <;ingene toplumu farkllilgl Baudrillard ve DDiD simiilasyon
kuramlarl arasmdaki farkllhgl anlamamlzl kolayla§hran en somut omekler
arasmdadrr. <;ingenelerin sahip oldugu DDiD simiilasyonlan diizensiz duyarh
yapllanyla, Baudrillard simiilasyon1armm aksine, §imdisinin geymi§i modem
paradigmalarla yaplsalla§ml§ ve modem bir iktidar olmaYl (oncii) hedeflemi§
olan diizen1i Yahudi "aglama simiilasyon1anndan" farkll davram§ gosterir.
Baudrillard, geymi§i Batl uygarhgl tarafmdan aylk blrakllml§ <;ingeneler iyin
17
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modem bilgi kuramlan ile sapta111m~ bir gen;:eklik ilkesi olmadigmi dii~iinerek,
<;ingene toplumu davra111~lan111, kurammm geyerlilik ala111 iyersinde kabul
etmemi~ olabilir. DDiD simiilasyon kuramma gore Baudrillard bu gorii~iinde
hakhdrr, yiinkii <;ingeneler ya~ama duyarh bagh bu diizensiz simiilasyonlan111n
~imdisi kendiliginden degi~ime ugradlgmdan Holocaust gibi simulakrlarla var
olmalan anlamsIzdIr. Bugiiniin simiilasyon diinyasmda sava~yl-yerle~ik
olmayan <;ingeneler iyin her yer vaat edilen toprakdrr ve post-modem toplumda
onlar iyin her ~ey, miilkiyet ili~kisi iyerisinde olmadan biitiin1e~tikleri i~e gore
(alternatif tlptan zanaata kadar) her hangi bir mekanda kendiliginden
kurulmaktadir (zuhur).
"Kara Kedi Ak Kedi"

Simiilasyonlar diinyasmda Batlh bilginin <;ingeneler hakkmdaki on yargilan
kendiliginden yapi sokiime ugramaktadir. Omegin modem iktidann duyarsiz
bilincini var etmek iyin didinen Alman felsefeci Martin Heidegger'in var olu~yu
fenomeni 18 <;ingenelerde bir hiper geryege donii~erek kaybolmaktadir. Ancak
kendilerine postmodernist denilen Batih bilgi kuramcilan -nasil post-modernist
ise1er?- bir yandan modemitenin tiim projelerini terk eder goziikiirken, diger
yandan yapisokiimleri ve kendiliginden post-modem olu~umlan bile kendi
ba~lanna buyruk bIrakmaya niyetli goziikmiiyorlar. 19 Ornegin yapisokiim
yah~malan: Evet saptamalan dogrudur, modem yapllar be1irli aymmlar ve
degerlendirmeler iizerine kurulmu~lardir ve bugiiniin post-modem diinyasmda
bunlar bir bir kendiliginden yoziimleniyorlardlr ve hiyerar~ik ili~kileri'
yapisokiime ugruyordur [15,16]. Peki, bu yapIlan yeniden in~a etme ve
degerlendirme yetkisi kimde olacaktIr? Bu konuda kendi kendilerini yetkili
goren postmodernistler var. Omegin felsefeci Gilles Deleuze ve psikanalist
Felix Guattari bir araya ge1mi~ler, iyerigi Batlh bilgi geryeginden ayn~mayan,
"determinist yapisokiim" demekten yekinmeyecegimiz onerileriyle dolu
sayfalarca ortak yah~malar yapml~lar ve bunlarl 1972 yllmda yaymlanan
"L 'Anti-Oedipe" kitabmda toplaml~lardlr.20 Bu kitaptaki "yapisokiim kontrol"
onerilerinden biri "Arzu felsefesi" adl altmda sunduklarl mekanla~ma kurmmdir
18
19
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[16, 17]. Bu kuramlanna dayanarak; yersizyurtsuzla~ma ve g0gebelik kendi
ama9lar oldugu siirece kapitalist i~lemlerden farkhla~ma ~anslarmm
artacagml soyliiyorlar. Omek olarak da <;ingene topluluklanm veriyorlar.
Onlara gore <;ingeneler gergekte yersizyurtsuzla~ml~ g0gebeler degillerdir ve
g0gebe mekanm dl~mda kalan ve yaptlgl i~le mekanla biitiinle~en zanaat91
gruplardlr. DDiD simiilasyon kuramma gore bu yakla~11lllan bir post-modem
"yaplsokiim kontrol" s1ll1flandmlmasldrr. Ancak, bu slmflandrrmayla
<;ingenelerin tasfiyesi miimkiin olmayacaktlr. <;iinkii yukanda a91kladlglmlz
gibi <;ingenelerin dogal yaplsmda olan hareket i9inde (gogebe) mevcut
yersizyurtsuzla~ml~ goriintiisiindeki yazgllanmn (kaotik farkmdahk) zuhurlan
<;ingenelerin kanna~lk farkllhklanm liberal sisteme kar~l durarak besleyecektir.

ba~lanna

<;ingenelerle ilgili yapl-sokiim kontrol ve onlan yonlendinne 9abalarma sinema
diinyasmda da rastlanmaktadlr. Omegin Emir Kustrica'mn <;ingeneleri konu
alan filrn1eri; Kustrica, beyazperdedeki yeni gergek9ilik goriintiisiiniin arkaslm
(simiilasyonunu) arayan italyan yonetmen Federico Fellini'nin oldugu kadar
postmodem geli~melerin de takip9isidir. Soguk Sava~ sonraSlmn etkin dogrusal
simiilasyonlanyla (nonnalle~tinne), Srrp kokenli oldugunu soyleyerek 2005
Ylhnda kendini Miisliimanhktan Ortodoksluga donii~tiiren Kustrica,21
<;:ingeneler Zamanz (1989), Yeraltl (1995), Kara Kedi Ak Kedi (1998)
filmlerinde ise postmodem sevdallSldlr ve bu filrnlerini yaparken de postmodem
toplumda "<;ingene
aglama simiilasyonlanmn" bir kara
delige
donii~emeyeceginin farkmdadrr. Kustrica bu filmlerinin seyrini <;ingenelerin
kaotik farkmdahk gergeginin simiilasyonlanna blraknll~ goziikse de, DDiD
simiilasyon kurarmna gore Kustrica bu filmlerin simiilasyonlanndan g0gebe
<;ingene diinyasmm kiiltiirel zenginligini yurtla~t1rarak Yugoslavya'mn 90grafi
yapl-sokiimiinii kontrol etmelerini beklemektedir. Bosna'daki 300 Yllhk
Osmanh kiiltiiriiniin kendisinde yok sayan Kustrica, omegin <;:ingeneler Zamam
filminde her Balkanh gibi Balkanh kiiltiiriiniin gergeginde diizensiz <;ingene
ya~am dinamiklerinin (kaotik farkmdahk) yok kabul edilemeyecek etkilerinin
var oldugunu gostenne 9abasmdadlr. Yer Altl filminde Dimitrov-Tito Balkanh
ikilisinin geli~tirdigi Marksist iitopyamn Balkan kiiltiiriine sahiplenmesinin
<;ingenelerin ye~sizyurtsuzla~maslyla ortiilmesi vardlr. Kara Kedi, Ak Kedi
filminde ise Kustrica, Balkan farklllIklarmm bir kaos kontrol He yeniden
21
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biitiinle~mesi postmodem iitopyasmm eksenini biraz kaydlITm~trr?2 Kara Kedi,
Ak Kedi filminin "Happy End"i "Schindler'in Listesi" filminin "Happy End"i
aksine bir kapanma (kararhhga gidi~) degil aC;:llmadlr. <;iinkii <;ingenelerin
tasfiye edilmek istenme1erinde modernitenin bilgi kuramlannca soylenmi~ bir
gerc;:eklik ilkesi ortada yoktur. Ancak bu ac;:l1ma bir kaos kontrol altmda
olmahdlr. Srrp iktidan (Kara Kedi, Ak Kedi filmindeki evlendirme memuru)
durumu gozlemlemi~ ve <;ingene diizensiz simiilasyonunun kontrolliinii
karma~lkllgma blrakml~tlr. Kara Kedi, Ak Kedi gibi evlenen iki c;:ift <;ingene
vardlr. Gidenler ve kalanlar. Giden <;ingene c;:iftinin araYl~lan bilinmeyen
diinyalara dogrudur. Kalan <;ingene c;:ift ise emanetc;:idir, bu kaotik siirec;:te
postmodem diinyamn Slav iktidan ic;:in Balkan kiiltiiriinii ya~atacaklardlr
Sonu~lar

Batlh bilginin en zor giinlerini gec;:irdigini ve inamlml~hgml luzh bir ~ekilde
yitirdiginin farkmda olan modemite, ileti~im teknolojileriyle yarattlgl
simiilasyon diinyasmda da iktidarlm koruyacak yeni projeler pe~indedir. Bu
makalede bu postmodem projeleri iki simiilasyon kuramma dam~arak, diizensiz
insani sistemlerin en onemli omeklerinden olan <;ingene topluluklanm ele
alarak kritik etmeye c;:ah~tlk. DDiD simiilasyon kuramlyla, bu somut omek
iizerinden kendilerine postmodemist denilen Batlh bilgi kuramcllanmn panik
atak endi~e1eriyle nasll "yaplsokiim kontrol" teorileri araYl~lan ic;:inde
olduklanm ortaya koymaya c;:ah~tlk. Bu kontrol araYl~larmm en lsrarcllanndan
olduklan ic;:in Batlh postmodemist Deleuze ve Guattari'nin kuramml gozden
gec;:irdik. Onlarm Batlh bilgi geleneginden kopmayarak erk yerine onerdikleri
arzu ontolojisinin mekanla~t1filla kurammm, yapllan i~le (zanaat) i~in yaplldlgl
mekan farkllhgml kaotik biitiinle~tiren bir "yaplsokUm kontrol" kuraml pe~inde
olduklan tartl~masml ba~latmak istedik.
Modemite strateji geregi Batlh bilgiyle beslenmi~ edebiyat-sanat proje1erinde,
oryantalizm omeginde oldugu gibi gerc;:egi kaybettiren iizeri a~klar,
klskanc;:hklar ve ihanetlerle ortiilmii~. dogrusal si).lliilasyonlar (normalle~tirme)
iiretmi~tir. Bu projeler, Batlh bilginin dayandmldlgl Yunan mitolojisindeki
kaostan kozmosa felsefe [12, 20] gelenegiyle (modem mitoloji) yUzlerce yll
siirdiiriilmii~tiir. Batlh postmodemite projeleri de aym yoldadrr. Bir yandan
22
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simiilasyonlannm simulakrlanyla indirgemeci dii~i.incenin ve pozitivistmin
despotlugunun miikemmelligini ortaya koyarken, bir yandan da yap1bozum
kontrol kuramlanyla Bah uygarhg1 d1~mdaki baz1larm1 otekisi olarak, bazllanm
da bir liitiifmu~ gibi aynalan olarak kullanmaY1 siirdiirmektedirler.
Aynca bu metin bize simiilasyon diinyasmda <;ingenelerin ~imdinin sonrasmda
farkh iki yollar1 oldugunu gostermi~tir: ilki Baudrillard'm simiilasyon kuramma
gore; <;ingenelerin kendilerine Bah uygarhk tarihinden uygun alm1~ ve
modernitenin bilgi kuramlar1 ile onanm1~ bir geryeklik ilkesi bularak, yurtla~m1~
kiiltiir ta~lY1c1S1 olarak tasfiyelerinin yerini alacak uzay-zamanda bir yok olma
ortaya koymalan gerekmektedir. Ancak bu gen;:eklik ilkesi iizerine vaat edilen
topraklara (simulakra) postmodern yap1bozum kontroliiyle ula~abilirler. Bu
kontrol aym zamanda Deleuze ve Guattari 'nin "yersizyurtsuzla~ma ve gOyebelik
kendi ba~lanna amaylar oldugu siirece (<;ingenelerin) kapitalist i~lemlerden
farkl1la~ma ~anslar1 artar" beklentisinin bir simulakrdan oteye gidemeyecegini
de teyit eder. Bu farkl1 bedensel var olma arzusunun Kapitalist toplumda var
olma kar~lhg1 ise postmodern gezginci "gacolarm,,23 arasma kahlarak
kaybolmalar1 olacakt1r. Bir postmodern iitopya ornegi olan Kustrica film1erinde
oldugu gibi, Yugoslavya'Y1 Balkanlarda ya~ayan gOyebe yingenelerin sosyokiiltiirel yapllan yeniden birle~ecektir ancak bu kaotik birle~me sonraS1
<;ingenelerin Tuna ve Sava nehirlerinin klYlSlndaki yurtsuzla~m1~ kamplan
olmayacaktrr.
DDiD simiilasyon kuram1ID1Za gore ise <;ingeneler geryeklik ilkelerinin Batlh
modern bilgi teorilerine oldugu gibi Batlh post-modern biIgi teorileri projelerine
de duyars1z bir ~ekilde kar~lhk vererek karma~lk ya~amlar1ll1 siirdiireceklerdir.
Bu aray1~ onlan her yerin vaat edilen topraklar olduguna ve ozgiir
devinmeleriyle iktidafSlZ var olmanm yoluna Y1kartacaktrr. Gelecekteki
postmodern Batlh bilginin yap1sokiim kontrol teorileri projelerinden uzak
durmalan yam Slra kendileri iyin olu~an modernite yap1bozumunu art1rmalan
gerekecektir. Bu yola y1kl~ aym zamanda degi~imin ve donii~iimiin, yani insan
olmanm evriminin kendisidir. Determinist yap1sokiimii d1~mda kalabilmek
onlan SaVa~y1 gOyebe olmaks1zm yaptlklar1 i~lerle karma~lk biitiinle~en, her
yerin vaat edilen topraklar olduguna ve ya~amlanmn iy zenginlikleriyle devlete
donii~meden var olmanm yoluna Y1kartacaktrr. DDiD simiilasyon kuram1,
ornegin, Kustrica'mn filmlerinin simiilasyonlarmm sonraS1 Avrupah
2)
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Yugoslavya'Yl (Slrplan) kurtaracak postmodern utopik beklentinin (simiilakr)
aksine <;ingenelerin Balkan kiiltiiriinu Kozmos 'un azgm tiranlarmm (Batlh
bilgi) agzmdan kurtarmaya yah§an post-modern bir mitolojinin kahramanlan
(zuhur) olarak ya§amlanm surdiireceklerini soylemektedir.
Bu metin bir kuramsal kritik denemedir. Metnin degerlendirilmesini ise <;ingene
du§unurlere brraklyoruz. Bu deneme <;ingenelerin kendilerini du§unmelerinde
bir nebze tuz kadar ye§itlilik verirse bu metni kaleme alan iyin ne mutlu.

