uygarlikCokus

5/25/08

7:33 PM

Page 50

Uygarl›¤›n Yazg›s›...

Çöküﬂ
Kaç›n›lmaz m›?

Uygarl›¤›n sonu... Gezegeni kas›p
kavuran hastal›klar, açl›k, savaﬂlar; y›k›nt›lar›n aras›ndan kendilerine yeni
baﬂtan bir yaﬂam kaz›y›p ç›karmaya çal›ﬂan bir avuç ‘ﬂansl›’ insan... Edebiyat
ve sinema dünyas› bu tür öykülerle dolup taﬂ›yor. Tarihteki bütün uygarl›klar bir ﬂekilde çökmüﬂ. Bizimkini neden farkl› bir gelecek bekliyor olsun?
K›yamet senaryolar› genellikle asteroit çarpmas›, nükleer savaﬂ ya da
korkunç bir salg›n gibi ani darbelerle
ortaya ç›kan olaylar› merkez al›r. Ancak ürpertici bir olas›l›k daha var: Ya
uygarl›¤›n kendi do¤as›, t›pk› bizden
öncekiler gibi bizim uygarl›¤›m›z›n da
eninde sonunda çökmesini kaç›n›lmaz
k›l›yorsa? Bu yöndeki görüﬂler baz›
araﬂt›rmac›larca y›llard›r ileri sürülüyor. Ne yaz›k ki “karmaﬂ›kl›k kuram›”
gibi yeni kavramlar› merkezine alan
alanlar, bu savlar› do¤ruluyor. Öyle görünüyor ki bir toplum, belli bir karmaﬂ›kl›k düzeyini aﬂt›ktan sonra giderek
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daha k›r›lgan hale geliyor ve sonunda
öyle bir noktaya ulaﬂ›yor ki, küçücük
bir de¤iﬂim ya da uyar›c›, her ﬂeyi yerle bir etmeye yetiyor. Kimileri ﬂimdiden bu noktaya ulaﬂm›ﬂ oldu¤umuzu
ve art›k kaç›n›lmaz olan çöküﬂ sürecini nas›l yönetece¤imiz üzerinde düﬂünmemiz gerekti¤i uyar›s›nda bulunurken kimileri de henüz çok geç olmad›¤› ve ﬂimdi harekete geçersek, felaketi önleyebilece¤imiz görüﬂünde.
Bu arada hat›rlat›yorlar: Konu gezegenin de¤il, uygarl›¤›n kurtar›lmas›.
Ne yaz›k ki geçmiﬂ de bizden yana
de¤il. Sümer, Eski M›s›r ve Maya uygarl›klar›n› an›msamak, bunu anlamak
için yeterli. California Üniversitesi’nden Jared Diamond 2005’te yay›mlanan kitab›nda, bu çöküﬂleri büyük
ölçüde do¤al çevreyle kurulan yanl›ﬂ
iliﬂkilere ba¤l›yor. Diamond, e¤er do¤an›n sa¤lad›¤› destek sistemini tahrip
etmeyi durdurmazsak, bizi de benzer
nedenlerle ayn› gelece¤in bekliyor ol-

du¤u uyar›s›n› yap›yor. Bu etkenin
önemine kat›lmakla birlikte, as›l sorunun daha derinlerde yatt›¤›na inananlar da var: Atalar›m›z yerleﬂik yaﬂama
geçip kentler kurmaya baﬂlayal› beri,
yaﬂanan geliﬂmelerle birlikte ortaya ç›kan sorunlara da çözümler üretmek
zorunda kald›. “Son 10.000 y›ld›r, sorun çözme, insan topluluklar›nda giderek artan bir sosyal organizasyon karmaﬂ›kl›¤›n› da beraberinde getirdi” diyor Joseph Tainter. ABD’deki Utah
Üniversitesi’nde arkeolog olan Tainter,
“Karmaﬂ›k Toplumlar›n Çöküﬂü”
(1988) adl› kitab›n da yazar›.
Ya¤mur az ya¤d›¤› için ekin oran›
düﬂtü¤ünde sulama kanallar› inﬂa
edersiniz. Sonra kanallarda çökelen
çamuru almak için temizleme ekipleri
kurars›n›z. Daha çok ekin, nüfusun da
art›ﬂ›na yol açt›¤›nda kanal say›s›n› art›r›rs›n›z. Kanallar›n say›s› art›nca,
onar›lacak bölümlerin, çamur çökeltilerinin miktar› da artar. Bu durumda
bir yönetim organ› kurar ve iﬂlemesini
sa¤lamak için de bireylerden vergi al›rs›n›z. ﬁikayet etmeye baﬂlad›klar›nda
“vergi müfettiﬂi” buluﬂunuzu ortaya
atars›n›z, ve tabii beraberinde de ödenen tutarlar› kaydedebilece¤iniz bir
sistemi. Bundan sonra gelsin denetimler, cezalar, tepkiler... Bu kadar›n› Sümerler de biliyordu!
Herﬂeyin bir bedeli var. Örgütlenmenin getirdi¤i her bir katman için
ödenecek bedel de fazladan enerji.
Enerji, her türlü insan eme¤inin ortak
birimi; kanal yap›m›ndan sekreter yetiﬂtirmeye kadar. Sorun ﬂu ki, artan karmaﬂ›kl›kla birlikte, geriye dönen kâr da
azalmakta. Sözgelimi tarlada çal›ﬂ›lan
her ek saatle, yani hektar baﬂ›na gözden ç›kar›lan belli bir enerjiyle, elde
edilen ek ürün miktar›, yat›r›m›n artmas›yla birlikte düﬂüyor. Tainter’a göre
bu “düﬂüﬂ kural›” her alanda geçerli.
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Ortada bir k›s›r döngü var: Büyümeyi sürdürmek için sorunlar›, ortaya
ç›kt›klar› anda çözmek gerekiyor. Ne
var ki çözülen her sorun, sosyal organizasyona yap›lan yeni bir eklem demek; bu da karmaﬂ›kl›¤›n daha da artmas›na yol açan bir etmen. Baﬂar›, daha büyük bir nüfus, daha fazla uzmanl›k, yönetilecek daha çok kaynak, de¤erlendirilecek daha fazla bilgi demek.
Bu da, bize dönen miktar›n ya da de¤erin de ister istemez azalmas› anlam›na
geliyor.
Sonunda öyle bir noktaya geliyoruz ki, toplum için kullan›labilir durumdaki bütün enerji ve do¤al kaynaklar, onu yaln›zca ve yaln›zca ayakta
tutmak, yani gelmiﬂ oldu¤u karmaﬂ›kl›k düzeyini korumak için harcan›yor.
Derken, basit bir iklim olay› ya da bir
barbar istilas›... ve s›n›rlar›n›n sonuna
gelmiﬂ kurumlar birden çöküveriyor,
sivil düzen y›k›l›yor. Geriye kalan, daha küçük ölçekli bir düzenlemeye gerek duyan ya da egemenli¤ini bir baﬂka topluma kapt›rm›ﬂ, daha az karmaﬂ›k bir toplum organizasyonu.
Tainter’a göre harcanan enerjiye
karﬂ›l›k geriye dönen kazan›mlardaki azalma, erken Çin hanedanlar›ndan Miken kent devletine kadar eski uygarl›klar›n hepsinde yaﬂanan çöküﬂün temel etkeni. Kaynaklar›n etkin kullan›m›ysa bu anlamda merkezde yatan en önemli nokta.
Ancak yaln›zca bu de¤il, toplumsal düzenlenme biçimi de oldukça belirleyici. ABD’deki New
England Karmaﬂ›k Sistemler
Enstitüsü Baﬂkan› Yaneer BarYam “Hiyerarﬂik bir düzenin yürütülmesinde yöneticiler, yönettikleri sistemin kendisinden daha az karmaﬂ›k bir yap›lanmaya
gidemezler” diyor. “Karmaﬂ›kl›k
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artt›kça toplumlar, yap›lar›na giderek
daha çok yönetim katman› eklerler, ancak hiyerarﬂik bir düzende genel ak›ﬂ,
ço¤unlukla tek kiﬂinin denetimine kal›r. ‹ﬂtebu noktada iﬂler olanaks›z hale
gelmeye baﬂlar.” Bu sonuçtan s›yr›lman›n bir yolu, birçok toplulu¤un ﬂimdi
yapt›¤› gibi, a¤lar kurarak denetim
odaklar›n› da¤›tmak. Böyle bir yap›n›n,
modern toplumlar› eski hiyerarﬂik sistemlerden daha dayan›kl› ve sa¤lam
duruma getirdi¤ine inananlar›n say›s›
da az de¤il.
Kimilerine göreyse durum bu kadar basit de¤il: Bu a¤lar›n büyümesi,
baﬂlang›çta iﬂlerin daha kolay yürümesine yard›mc› olabilir. Sözgelimi, tar›m
ürünleri azalan bir köy, daha iyi durumdaki baﬂka bir köyden yiyecek sa¤layabilir. Ancak ba¤lant› say›s›n›n artmas› da topluluklar› bu kez birbirine
aﬂ›r› ba¤›ml› k›lar; öyle ki, olumsuz bir
etkenin topluluklar aras›nda yay›lma
h›z› artar. A¤lar s›k›laﬂt›kça, ﬂoku emme özelliklerini yitirip ﬂoku yay›c› ortamlar olarak iﬂlemeye baﬂlarlar. Yale
Üniversitesi’nden Charles Perrow’a göre “küresel üretim sisteminde ba¤lant›-
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lar o kadar s›k›laﬂm›ﬂ durumda ki herhangi bir bölgedeki bir aksakl›k, a¤›n
bütün alanlar›nda aksakl›k anlam›na
geliyor.” T›pk› çokhücreli bir canl›da
oldu¤u gibi. Parçalar tek tek önemli
görünmese de herhangi bir parçadan
yeterince büyük bir kay›p, tüm organizmay› son derece k›r›lgan hale getirebiliyor.
Peki ne yap›labilir? Karmaﬂ›kl›k
merdiveninin basamaklar›n› teker teker inmemiz mi gerekiyor? Günümüz
toplumlar› için bu çok zor. Uzmanlar
en önemli noktan›n, edindi¤imiz yeni
k›r›lganl›klar›n her birine zaman›nda
ve baﬂar›l› çözümler üretmek oldu¤unu söylüyorlar. K›r›lgan noktalar›n say› ve çeﬂidiyse çok: nüfus art›ﬂ›, zengin
ve yoksul aras›ndaki uçurumun büyümesi, ekonomik karars›zl›k, artan silahlanma, yok olan ormanlar, küresel
›s›nma ve iklim de¤iﬂimi... Bunlara bir
de enerji kaynaklar›n›n tüketimi eklenmeli. Birçok uzmana göre bu sorunlar› çözmek için zaman›m›z giderek daral›yor. Alternatif ekonomi sistemleri
ya da yeni ve sürdürülebilir teknolojilerin devreye girmesinin bile yeterli olmayabilece¤ini söylüyorlar.
Senaryo belki biraz fazla karamsar. Ancak kaybedilecek olan
ﬂeyler de riske at›lmayacak kadar
önemli. “Günümüz nüfus düzeyleri en çok fosil yak›tlara ve endüstrileﬂmiﬂ tar›ma ba¤l›” diyor
Tainter. “Bunlar› ortadan kald›rd›¤›n›z anda düﬂünmek bile istemeyece¤iniz bir nüfus düﬂüﬂüyle
karﬂ›laﬂ›rs›n›z.” Kimilerine göre
de endüstriye dayal› uygarl›¤›n
çöküﬂünden en az etkilenen kesim, en azla yetinerek yaﬂamay›
ö¤renmiﬂ kesim olacak.
MacKenzie, D. “Are We Doomed?”
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