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Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak
E1~in

AKTOPRAK·

QZET
Immanuel WalJerstein, dunya-sistem analizi temelinde geli§tirdigi tezleriyle dunyayl allfjzlagelmifj
anlama ve algi lama birimlerimizi farkillafjtlran onde gelen sosyal bilimcilerden biridir. Bu
makalenin amaCI, Wallerstein'm temel tezlerinin klsaca apklanmasmdan oteye gitmemektedir. Bu
rerrevede ilk bolUmde dunya-sistem analizi ve Wallerstein'm sosyal bilim anlaYlfjl ele almmakta,
ikinci bolUmde modern dunya-sistemi incelenmektedir. Wallerstein'a gore modern dunya-sistemi
bir kapitalist dunya-ekonomidir. Bu nedenle ikinci boliim dahilinde Wallerstein'm kapitalizm ve
jeokiiltiir anlaYI§1 ile smtj, Irk, ulusal ve etnik kimlik hakkmdaki gorufjlerine de deginilecektir.
Anahtar Kelimeler: Dunya-Sistem Analizi, Modern Dunya Sistemi, Kapitalist Dunya-

Ekonomi, Jeokultur.

Immanuel Wallerstein: Reapproching Sodal Sciences
ABSTRACT
Immanuel Wallerstein is one of the distinguished social scientists differentiating our general way
of understanding and perceiving the world by developing the thesis that is based on world-system
analysis. The aim of this article is limited to a short explanation of his approach. In this context, in
the first chapter Wallerstein's world-system analysis and social sciences approach will be dealt
with and in the second chapter modern world-system will be examined. Wallerstein considers
modern world-system as a capitalist world-economy. Hence, Wallerstein's perception on
capitalism and geoculture and his opinions on class, race, national and ethnic identity will be held
in the second chapter.
Keywords: World-System Analyses, Modern World-System, Capitalist World-Economy,

Geoculture .
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Giri§
Giiniimiizde sosyal bilimler alanmda tezleri iizerinde ve tezleri iizerinden
en onemli tarhgmalarm yaplldlgl onde gelen isimlerden birisi Immanuel
Wallerstein'dlr. Geli~tirdigi Diinya-Sistem Analizi (World-System Analysis)
19l9mda <;;ahl;?malanm siirdiiren geniI;? bir takip<;i kitlesine sahip olan
Wallerstein'l bir sosyolog veya tarih<;;i olarak nitelendirmek kendisine ihanet
olacakhr. Wallerstein, sosyal bilimlerdeki disipliner aynml te~vik edici degil,
engelleyici bulan bir tarihsel sosyal bilimcidir.
Wallerstein, entellektiiel ve politik arayl~ma New York'da lise
<;aglanndayken ba~ladlgml dile getirir ve diinya sorunlanyla yakmdan
ilgilenen, politik bilince sahip bir ailede yetigmesinin bu araYlfjta onemli bir
roW oldugunun alhm <;izer. 1947'de Columbia Universitesi'ne girdiginde
sosyal demokratlann ve komiinistlerin kargllikh elefjtirilerinden
etkilenmifjtir. Bu ikilemlerin yarattlgl sorularm cevaplanm sistem karfjlh
hareketlere yonelik <;;ahgmalannda aramaya baglayacaktlr. 1
1951-53 Yll1an arasmda, McCarthyciligin Jogun gekilde yagandigi bir
donemde Amerikan Ordusuna hizmet eden Wallerstein, askerden
dondiigiinde "McCarthycilik ve Amerikan DIg Politikasl"m yiiksek lisans
tezi olarak se<;er. <::ah~malanmn merkezinde siyasal <;lkarlar yer almaktadlr2
ve ilgisi sadece Amerikan politikalarma yonelik degildir. Baglmslzhk
hareketleri heyecanmm ya~andlgl bir donemdir ve Wallerstein'm lise
yillarmdan beri Bah dl~mdaki diinyaya duydugu ilgi, kendisini baglmslzhk
hareketleri telagmm i<;inde bulmasml saglar. 3 Bu ylliarda Afrika entellektiiel
ilgisinin odak noktasl haline gelir. 1974'te yaYlnlanan Modern DiinyaSistemi'ne dek Wallerstein, donemin ogrenci hareketlerine sempati duyan
bir Afrika uzmam olarak tamnacaktlr.
1968, Wallerstein'm hayatmda onemli bir doniim noktasldlr. Bu donemde
Columbia
Universitesi'nden
aynlan
Wallerstein,
akademik
kurumsallaf;lmaya karf;ll elef;ltirilerini yogunlaf;ltlrml~4, klasik sosyal bilim
anlaylf;lma yonelttigi sorular etrafmda ilgisi epistemolojik alana da kayml~hr.

Immanuel Wallerstein, The Essential Wallerstein, New York, The New Press, 2000, s. 15-16.
Charles Ragin ve Daniel Chlrot, "Immanuel Wallerstein'm Diinya Sistemi: Tarih Olarak Siyaset ve
Sosyoloji," Tarihsel 50syoloji: Bloch'tan Wallerstein'a Goru$ler ve Yontemler, der. Theda Skocpol, "ev.
Ahmet Fethi, istanbul, Tarih Vakfl Yurt Yaymlan, 1999, s. 280.
3 Wallerstein, The Essential Wallerstein, s. 16.
4 Walter Goldfrank, "Paradigm Regained? The Rules of Wallerstein's World-System Method," .
Journal of World-System Analysis, CHt 6 No.2, <http://csf.colorado.edu/jwsr/archive/voI6/
number2 / pdf/ jwsr-v6n2-goldfrank. pdf>
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ilerleyen )'lllarda bunyesinde Fernand Braudel Merkezi'ni kuracagl
Binghampton Universitesi'ne gec;tiginde Yll1976'dlr.
Avrupa geni~lemesinin ekonomik ve toplumsal tarihlnin yeni bir
sentezini yaratma giri§imi olarak gorUlebilecek Modern Diinya-Sistemi He
asIl uniine kavu§an Wallerstein,S 1970'lerden itibaren diinyaya DiinyaSistem Analizi olarak adlandlrdlgl bir perspektiften bakmaya ba~laml§hr.
Wallerstein'm bundan boyle yapacagl tUm akademik c;a1wmalarm c;erc;evesi
arhk bellidir. Modern Diinya-Sistemi'nin yaymlanmasmdan bir yll soma
sosyolojinin en yiiksek odUlii Sorokin OdUlii'nii kazanan Wallerstein'm
yakla§lml, Weber'den bu yana geli§meye dair en onemIi kuramsal Hade
olarak nitelendirilmektedir.6
Wallerstein'a gore onemli entelekillel kararlarmdan biri, sosyal
bilimlerdeki aynmlan kaldmp atmak olmu§tur. Ger<;ek dunyanm
aC;lklanmasl ve betimlenmesine yonelik klasik sosyal bilim anlaYl§ma kan;n
<;lkl§ tarihselci ve sistemik olmahchr.7 Mevcut olaylarm a<;lklaYlclsl olarak
kalmak, gazete man§etlerinin pe§inde ko§maya devam etmek niyetinde
degildir. Daha ileri gidip kapitalist dunya sisteminin nasll val' oldugunu
aC;lklamayl sec;ecektir.B
Oniinde toplumsal degi§imi aC;lkiamak i<;:in sec;ebilecegi iki yol vard!r.
ilki, her zamana, mekana ve bUtiin toplumlara uygulanabilen duzenli
yasala.rm varhgml kabul eden; ikincisi, her durumun ancak kendi tarihiyle
a<;lklanabilir oldugunu varsayan, genel gec;er yasalan reddeden bir
yakla§lmdlr. Bir sosyolog olarak yeti§en Wallerstein, 1970'Iere dek ilk
yakIa§lml tercih etmi§tir. Ancak c;ah§malan slrasmda gerc;egin amprik
analizi iizerinde donen akademik ve siyasi c;at1§malarda, aslmda bu
imalizlerin arac;lannm da sorgulanmasmm gerektigini farkeder.9 0 gune dek
kabul ettigi ara§hrma yi::intemi Wallerstein ic;in arhk kabul edilemez bir hale
gelmi§tir. Arhk modernle§me kuramlanm smamakla ilgilenmemektedir ve
kendi diinya sistemi yakla§lmmm her iki illr ara§hrma yontemini de
olumsuzladlgma inanmaktadlr.
Marksist kokenli bir dii§iiniir olan Wallerstein'mlO dunya-sistem analizi
temelinde bic;imlendirdigi dii§unceleri ah§llagelmi§ klasik sosyal bilim

Ragin Chirot, "Immanuel Wallerstein'm Diinya Sistemi", s. 276.
Robert Fitch, "Wallerstein'm Gezegeni," Cosmopolitik, No.2, s. 133.
7 Wallerstein, The Essential Wallerstein, s. 17.
8 Ragin Chirot, "Immanuel Wallerstein'm Diinya Sistemi", s. 285.
9 Wallerstein, The Essential Wallerstein, 8.17.
10 Wallerstein, entellektiiel a<;ldan kendisini Marx'a, Freud'a, Schumpeter ve Polanyi'ye bor<;lu
hissettigini belirtir. Fanon, Braudel ve Prigogine ise tezi iizerinde en <;ok etkisi olan isimlerdir.
(Wallerstein, The Essential Wallerstein, s. 18) Kullandlgl m~l'kez gii<;ler aras! <;eki~me ve rekabet,
5

6
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anlaYlfllru reddetmekten ziyade, bu sosyal bilim anlaYl~mm tekligine kaqn,
farkh bir perspektif sunmakta; klasik sosya! bilimcileri at gozlukkdni
<;lkarmaya davet etmektedir.
Wallerstein, kapitalizmin klasik tezlerini de modern dunya-sistemi
dahilinde, yine kapitalizmin i<;inde ve onun ozelliklerini kullanarak tersine
<;evirir. Kapitalizlnin savunuldugu gibi serbestlikten yana olmadlglru, klSlni
bir aklfll tercih ettigini; kapitalistlerin tam rekabet<;i degil, rekabetle tekelin
uyum i<;inde bulundugu, hem yarar (kar) hem de zarar edilebilen bir pazar
arzusunda olduklanru; kapitalist dunya ekonomisi tarihinin miilkiyet
haklanrun geni~lemesinin de gil, daralmaslrun tarihi oldugunu ve kapitalist
anlaYlflm devlet karflltliglru i<;ermedigini, tersine devlete gereksinimi
oldugunu savunur. Wallerstein'm bu tezler <;er<;evesinde ozgiinliigu,
kapitalist bir dunya sistemi i<;inde sosyalist bir yapmm kurulamayacaglru
ileri siirmesidiri <;unku sosyalizm de brt sistemin bir urtl.nudiir.
Belirtmek gerekir ki, bu <;ah~marun amaCl, Immanuel Wallerstein'm
dunya-sistem analizi temelinde ileri surdugu tezlerin klsaca
a<;lklanmasmdan oteye gitmemektedir. Bu <;er<;evede ilk boliimde tum
tezlerinin temeli olarak dunya-sistem analizi ve sosyal bilim anlayl~l; ikinci
bolumde tarihsel sistemlerin i<;inde yafladlglmlz ornegi olarak modern
dunya-sistemi ele almacakhr. Wallerstein'a gore modern dunya-sistemi bir
kapitalist dunya- ekonomidir. Oyleyse kapitalizm nedir, nasll bir yapl
dahilinde i~lemektedir, bize sundugu jeokultur nasI1 oluflmufltur ve bu
jeokulture kaq,l duru~lar var mIdlr? Bu sorularm cevabl da ikinci boliimde
aranacaktlr. Wallerstein'm sHuf, Irk, ulusal ve etnik kimlik hakkmdaki
goru~leri de kapitalizmi ele ah~lyla yakmdan ilgili olduklarmdan modern
diinya sistelni boliimu dahilinde incelenecektir.

Wallersiein'm Sosyal Bilim Anlayl~l ve Diinya-Sistem Analizi
Klasik Sosyal Bilim Anlayl~ma Ele!jtirel Bakt!j
Wallerstein, Aydmlanma'nm bir urunu olarak kurumsalla~an sosyal bilimler
disiplinlerinin, ya~adlglmlz dunyaYl anlamamlz ve sorunlara <;ozumler
uretmemiz i<;in onumuzde duran onemli engellerden biri oldugu
fikrindedir. Disiplinlerarasl <;ah~malar bu engeli uzerinden atlanabilecek bir
boyuta getirse de disiplinler-arasl demek bile, disiplinlere ait bir ayfllnm
devamhhgml yansltmaktadlf. Wallerstein' a gore sosyal bilimler i<;indeki bu
slmrlan kaldlrmak ve sosyal bilimleri, tarihsel olarak evrilen insan

yetersiz talep, iicret baskIsl ve ucuz hammadde
Lenin'den Odiin<; almml~tJr.
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toplumlan iizerine <;ahilan tek bir disiplin olarak tammak i<;inde ya~adlglmlz
diinyaYl anlamak ic;in atacaglmlz ilk ad 1m olacakhr.
Wallerstein, diinya sistern-analizi perspektifinde sosyal bilimleri bir
biitiin
kullanml~hr ve kendisini de bir tarihsel sosyal bilimci olarak
nitelendirmektedir. Kapitalist diinya-ekonominin tarihini, yaytlmaslm ve
i§leyil?ini incelerken tarihi, sosyolojiyi, ekonorniyi, cografyaYl ve
antropolojiyi aym potada eritmifitir. Aym potada eritrnifitir, <;iinkii bu ayn
disipHnlerin ~ah~llacak farkh konularmm olmadlgl fikrindedir.
FranSlZ Devrimi'nin ardmdan Avrupa'da toplumsal hayat devlet, sivil
ve piyasa olmak iizere iiC; farkh alana b6liinmii~tiir. Aydmlanma'mn
iiriinil olan bu
b6liinmenin ardmdan, her ii<; alan da siyaset,
iizere iiC;
disipline tahsis edilmifitir. Her biri
sosyoloji ve ekonomi
ilerleme inanel temelinde
incelemekte, daha iyi bir
sosyolojik ve ekonornik
emin olarak bu gidifiatm
yollanm aramaktadlf. Oysa
bir alanda ya§anaeak bir ilerleme veya
gerilemenin, slmrlan dahilinde kalmayacagl aC;lktlr. Her biri birbiriyle iC; ic;e
gec;mifi alanlardlr ve birindeki eylem her zaman digerlerinde de etkisini
gosterecektir .11
Immanuel Wallerstein, bildigimiz ~ekliyle bilimi, modernligin birind
derecedeki entelektiiel ifadesi olarak tammlar.12 Oysa, iki yiiz yIldlr gerc;ege
ulafimanm tek me~ru yolu olarak tac;landmlan bilim, modern diinyasisteminden onceki tarihsel sistemlerde de vardlr. Fakat hic;bir donemde
bilim ve felsefe arasmda temel bir kopukluk yaratllarak bu aynm
kurumsalla~tmlmaml~ken, modern diinya-sisteminde bilim ve felsefe birbiri
ile yan~amayacak iki kiiltiir olarak gorii1mii~, aralarmda fiili bir hiyeraq;i
olu~mu~tur. Universiteler bu iki kiiltiirii iki fakiilte olarak aymrken, her
zaman, doga bilirnlerine sosyal bilimlerden daha fazla saygl gosterilmi~,
ayncahk tamnml~t1r.13 Oysa bilim ve felsefe iki ayn ~ey degildir ve
birbirlerinden koparhlmamahdlr.
Wallerstein'a gore, diger tarihsel sistemler ile modern diinya-sisteminin
bilim anlayl~l arasmdaki bu fark kapitalist bir diinya sisterninin yiikseli~i ile
bilim ve teknolojinin geli~imi arasmdaki ili~kide yatmaktadlr. Aslmda bu
ili~ki sosyal bilimlerin en kli~e gozlemlerinden biridir. Marx ve Weber,
bunu, kapitalistlerin karlanm azami diizeye C;lkarmak ic;in rasyonel olmak
zorunda olduklanm soyleyerek aC;lklarlar. Kapitalistler iiretim maliyetini

Immanuel Wallerstein, Bildigimiz Dunyanm Sonu: Yirmi Birinci Yuzyll j~in Sosyal Bilim, <;ev. Tuncay
Birkan, istanbul, Metis Yaymlan, 2000, s. 139-140.
12 Immanuel Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokultur: Degi?mekte Olan Dunya-Sistem iizerine Denemeier, <;ev.
Mustafa Ozel, istanbul, iz Yaymcllik, 1998, s, 157.
13 Wallerstein, The Essential Wallerstein, s. 160-161.
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azaltacak, ahClian <;ekecek her tiirlii iiriinii iiretmeyi kolayla~tIracak biitiin
teknolojik ilerlemelere kucak a<;acaklardlr. Wallerstein ise bu a<;lklamayl pek
tatmin edici bulmamaktadlr. Kar getirici giri~imlerde bulunmak isteyen
insanlarla bilimsel ilerleme yaratabilecek insanlar bundan binlerce yll once
ya~aml~lardlr. Fark, bu insanlann varhgmda degil, modern diinyasisteminde teknolojik ilerlemenin odiillerinin olmasmdadlr. DolaYlslyla
teknolojik yeniHgi merkezl hale getirmek i<;in once kapitalist olmak
gerekmektedir. 14 Kapitalizmin anavatam ise Avrupa'dlr.
Kurumsal bir yap! olarak sosyal bilimler biiyuk 6l<;ude Avrupa'da
Avrupa'nm biitiin diinya sistemine hiikmettigi tarihsel bir noktada
ortaya <;lkml~tlr. Bu nedenle sosyal bilimlerin konusunun, epistemolojisinin
ve metodolojisinin ic;;inde dogduklan potanm klsltlamalanm yansltmalan
dogaldlr. Bab medeniyeti hakkmdaki varsaYlmlarmdan, oryantalizme,
evrenselciligin dar goru§liiliigunden bilimi ilerleme teorisine dayandlrma
giri~imlerine kadar sosyal bilim Avrupamerkezcidir. Modern dunya
sisteminin Newtoncu bilimi,15 prestijli bilgi tarzl ve toplumsal soylemde son
soz sambi olarak felsefenin yerini alml§tlr. 16
dogmu~,

Wallerstein Newtoncu bilimi reddetmemekte ama onu klyaslya
Newtoncu bilime nasI1 ula~11dlgml a<;lklamaya
Calvinistlerden ba~1ar. "Calvinist arguman <;ok basittir. Kaderimiz aslmda
onceden belirlenmi~ degildir. Tann her ~eyi onceden belirleyemeyecegi i<;in
degil, ama insanlar her ~eyin onceden belirlenmi~ oldugunu ileri siirdiikleri
zaman Tann'nm belirleme yetenegini smlrlaml~ olacaklan i<;in."17 Yine de
Calvinistler giinaha prim vermezler. <;unku, Tann'nm kararlanm
slmrlayacagl i<;in kimlerin kurtulacagma ili~kin onbilgiye samp olamasalar
da, kimlerin kurtulmayacagma dair onbilgiye sahip olabileceklerine
inamrlar. Giinahlar bellidir. Oyleyse gunah i~leyen insanlarm kurtanlml§
olmalan beklenemez, <;iinku Tann kurtanlml~ olanlarm boyle
davranmalanna izin vermez.1 8
ele~tirmektedir.

Wallerstein, Bildigirniz Diinyanm Sonu: Yirrni Birinci YiiZYll i~in Sosyal Bilirn, s. 155-156.
Newtoneu bilime gore, bizim dl~muzda maddi bir evren vardrr ve varolan hen;;ey evrensel doga
yasalarmm hiikmii altmdadrr. Bilimin gorevi de amprik ara~trrma yoluyla bu evrensel yasalan
aC;lga <;Ikarmakhr. Amprik ara9hrma Olo;meyi gerektirir ve ol<;me ne kadal' kesinse verilerin niteligi
de 0 kadar iyidir. Dolaylslyla, din ve felsefe gibi amprik olarak gec;erliligi olc;illemeyeeek bilgi
iddialarmm bilgi olarak itiban kalmaml~hr.15 Bilginin evrenselligi zaman ve mekiln kavramlarml
da saf dL\il etmi~tir. Sosyal bilimler de bu temelde doga bilimlerinin yanmda ikineil bir roli.i kabul
etmek zorunda kahru~, aneak kendisinin de bir bilinl oldugunu ve evrensel yasalara
ula1,>abileeegini gosterebilmek io;in siirekli bir <;aba i<;:ine girmi~tir.
16 Wallerstein, Bildigirniz Diinyanm Sonu: Yirrni Birinci YiiZYll i~in Sosyal Bilirn, s. 185-187.
17 Ibid., s. 220.
18 Ibid., s. 220-221.
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Bu <;;6ziim modern bilimde de benimsenmi§tir. Bilim adamI,
meslekta§larmm tammladlgl §ekliyle uygun bilimsel yontemleri
yani
rasyonelligi" bir kenara blrakhgmda gunah
i§lemektedir. 19 Kimin giinah i§ledigini yorumlayacak olanlara verilen guciin
oram bu ~oziimiin en biiyiik sakmcasl olmaktadlr. 18. yiizyll sonlanndan
itibaren gii~ Newtoncularm eline ge~mi~tir.
1/

Sosyal bilimlerin doga bilimleri ile yakm olup olmadlgl konusu, 19.
yiizylldan bu yana bir taraftan sosyal bilimlerde Newtoncu modelin
kullamhp kullamlamayacagl temelinde, diger taraftan da nometetikler ve
idiografikler2o arasmdaki aynm temelinde tartI§llmaktadlr. Bu <;eki~meye
yonelik en onemli ele§tirilerden biri 1958'de, Wallerstein'm epistemolojik
sorunlara yakla~Hmml etkileyen ilk isim olan Fernand Braudel'den gelmi§;
Braudel, hem idiografik hem de nometetik epistemolojilere kar§l sava§
vermi~tir.

idiograflar i~in onemli olan olaylann meydana geldigi tarihlerdir.
Kronolojiyi saglar, tamamen kendine ozgii ve kendi terimleriyle
a~lklanabilir bir oykii sunarlar. Olgular tarih<;iler tarafmdan ortaya
~lkanlmayl beklemektedir. Braudel, bu olaylann muhtemelen meydana
gelmi§ olduklanm reddetmez, ancak iki §eyin iizerinde durur. Birincisi, bazl
olaylann olduklan zaman kaydedilmi§, bazllannmsa kaydedilmemi§
olduklandlr. Belki de tarihte haberimiz olmayan, ama bildigimiz bir<;ok
olaydan daha onemli olan kaydedilmemi§ pek <;ok olay vardlr. Ikincisi, biz
digerlerinin yerine bu daha onemli olanlan kaydetmi~ olsaydlk bile bunlar
herhangi bir oneme sahip olacaklar mldlr? Braudel' e g6re olaylar tozdan
ibarettir.21
Braudel, ele aldlgl asH sorunun zamamn farkh hlzlarda hareket ettigini
gostermek oldugunu soyler22 ve yepyeni bir tarihsel zaman kavrammm
onciisii olur. Duragan zamam (longue duree) cografi mekamn, ilerleyen
zamam (conjonctures) toplumsal ve ekonomik yapllardaki degi§imlerin aglr
19

Ibid.

Idiografikier ile nometetikler arasmdaki aynm Newtoncu bilimi redde dayanmamaktad1r. Tam
tersine ikisi de Newtoncu bilime sadlktIrlar. Her ikisi de topIumsai ger<;ekligin bilinebilirligine
inamrlar. Ara~trrmacmm tarafS1z oimaSI ve bir tarih<;inin gen;:egi oldugu gibi yazmasl gerektigi
iizerinde anla~rrlar. Aralarmdaki fark genellemelere UIal?Ip ula~mama konusunda yatar.
Idiografikler, felsefi, yani tiimdengelimsel, spekillatif ve mitik her~eyden armdlrmaya <;ah~hklan
bir tarih disiplini i<;inde genellemelere varmaYl felsefi bir tuzak olarak goriirler. Nometetikler ise
kendilerini doga bilimlerine kabul ettirme konusunda daha istekli bir tavrrla genellemelere
ula~maktan ka"mmaz, tarihin yasalal'lm bulmaya <;ah~lrlar.
21 Immanuel Wallerstein, Sosyal Bilimleri DU!junmemek: 19. YuzYll ParadigmasInIn SInlrlaY!, <;ev. Taylan
Dogan, Istanbul, Avesta Yaymlan, 1999, s. 196.. 197.
22 Peter Burke, FranSlZ Tarih Devrimi: Annales Okulu, <;ev. Mehmet Ki.i<;iik, Ankara, Dogu Bah
Yaymlan, 2002, s. 75-76'dan "Braudel and the primary vision," Radyo 3'te 13 kaslm 1977 tarihinde
P. Burke ve G. Koenigsberger'in yaptlklan bir s()yle~i.
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ilerleyen zamam olarak kavramsal1a~tmr. U~iincii ve en
akan zaman ise
da
olaylann
zamandlr (evhlements).23
zaman anlayl,:nm benimseyerek, olaylann konjonktiirel
ve uzun vadeli egilimlere yerle~tirilmedigi siirece hic;bir anlam
ta~nmadlgml savunmaktadlr. 24
Braudel, geleneksel tarihl siireklilige kar~l kesin bir zamam ayncahkh
kllan bir anlayl~ olarak gormii~ ve "uzun siire"yi sosyal bilimlerin
epistemolojik anahtan 01arak kabul etmi~tir.25 Wallerstein da bu anahtan
kullanacakhr. Yapllar hakkmda kafamlz bir netlige kavu~madan, daha
bir ~eyi, mesela mikro tarihleri ya da metinleri veya oy verme
kahplanm analiz etmeye giri~ebilecegimize inanmamakta,26 bir durumu
yaplsal, c,;evrimsel ve 01gusal olarak ele almanm bizi daha dogru bir sonuca
belirtmek tedir.
Wallerstein'm geleneksel bilim anlayl~mdan uzakla~arak farkh bir
epistemoloji izlemesine katklda bulunan bir diger isim de Ilya Pdgogine'dir.
Braudel, siirekliligi inkar eden hakim tarih anlaYl§ma, Prigogine ise
Newtoncu bilime kar~l miicadele etmektedir.
Denge durumunu istisnai bir ~ey olarak goren karma~nkhk biliminin
onde gelen isimlerinden bid olan Prigogine, bilimin karma~lkhga dayall,
determinizmin ve dolaylslyla c;oktan kararla~tmlml~ bir gelecegin
rasyonalitesinin otesine giden yem bir rasyonalite bic;imine gec;i~ siired
i~inde oldugunu soyier ve gelecegin verili olmamasmm teme1de bir umut
kaynagl olduguna inamr.27 Newtoncu bilim, sabit dinamik sistem1eri
aC;lklamaktadlr, fakat tarihsel gerc;ekligin tiimii sabit dinamik sistemlerde
yatmamaktadlr. Sabit olmayan sistemler de vardlr ve bunlarda ilk ko~ullar
farkh sonuc;lar dogurmaktadlr. i~te bu ilk ko~ullarm etkisi Newtoncu bilim
tarafmdan ara~hnimaml~hr.28
Yeni bilime gore,
"Gerc;eklik karma§lkttr. Ve gerc;eklik temelde bir nedenden dolaYl
zaman oku (time arrow). Her ~ey her ~eyi etkiler ve zaman
gec;tikc;e, her ~ey dedigimiz ~ey de kar~l konmaz bic;imde geni~ler. Birc;ok ~ey
silinmesine ya da bulamkla~masma ragmen, bir anlamda hlc;bir ~ey ortadan
kalkmaz. Evren kendi diizenli diizensizligi ya da diizensiz diizeni ic;inde
karma~lkt1r:

Georg G. Iggers, Bilimsel Nesnellikten Posimodernizme Yirminci Yiizyllda Tarih YaZlml, c;ev. Giil <;:agah
Guven, istanbul, Tarih Vakfl Yurt YaymIan, 2000, s. 57.
24 Immanuel Wallerstein, Liberalizmden Sonra, c;ev. ErolOz,.istanbul, Metis Yaymlan, 1998, s. 219.
25 Wallerstein, The Essential Wallerstein, s. 165.
26 Wallerstein, Bildigimiz Dunyamn Wallerstein, s. 236.
27 Ibid., s. 181.
28 Wallerstein, The Essential Wallerstein, s. 166.
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yoluna devam eder-bir hayah vardlr. Kendi kendine yerle§en, §eyleri bir
tutan, gorunugte bir tutarhhk yaratan sonsuz saylda gec;ici duzenli
desenleri vardlr ku~kusuz. Ama bunlarm hiC;biri kusursuz degildir,
c;iinku kusursuz duzen tabU ki olUm demektir ve zaten kahcl bir duzen
hic;:bir zaman varOlmamlgtlr. Kusursuz duzen, tamm geregi bilinen evrenin
otesinde olan Tann'yla kastedebilecegimiz geydir. Demek ki atomlar,
galaksiler, yapllarmdaki i<; <;eli~kiler onlan yagadlklan gec;ici denge durumu
her neyse ondan git gide uzakla~t1rana kadar kendi yollanm, deyim
yerindeyse kendi evrimlerini izlerler. Bu evrimle~en yapllar surekli olarak,
denge durumlarmm artIk geri getirilemeyecegi noktalara, c;;atallanma
noktalarma ula~lr ve soma yeni yollar bulunur, yeni duzenler kurulur, ama
bu yeni duzenlerinin ne olacagml hic;bir zaman onceden bilemeyiz."29
Tum bu tamrnlama Wallerstein'in dunya-sistem analizinin temelini
Wallerstein'a gore de bir sistem dogar, belirli kural1 qra
gore ya~ar ve belirli bir anda krize girer, c;:atalla~lr (bifurcation) ve kendisini
ba~ka bir ~eye donu~tlirur. Neye donu~tlirecegini once den kesin olarak
soylemek mumkun degildir, sadece belirli varsaYlmlarda bulunulabilir.
Ancak yeni durumun bir oncekinden daha iyi olacagmm garantisi yoktur.
i~te bu noktada Wallerstein'm ilerleme ve hep daha iyiye ula~ma temelinde
gelir;;en Aydlnlanma du§uncesinden kopu~u soz konusudur, fakat bu kopu~
ilerlemeyi de gil, ilerlemenin kaC;;lmlmazhgmm reddini temsil etmektedir.
Wallerstein'm gelecege dair ongorUleri umutsuz degildir. Prigogine gibi
gelecegin belirsizliginin umuduna inamr ve daha iyi bir sistem umidini,
onun ic;;in mucadele etme arzusunu ic;;inde ta~lr.
olu~turmaktadlr.

Wallerstein' a gore ara§hrmacmm rolU gerc;;ekligi in~a etmek degil,
gerc;;ekligin nasll in~a edilmi~ oldugunu anlamak ve gerc;;eklige ilir;;kin c;;er;;itli
in~alan birbirlerine gore smamaktlr."30 Bu nedenle i~e, ic;;inde c;;ah~acagl
dunya olc;;ekli c;;erc;:eveyi c;;izmekle ba~layacak ve bu c;:erc;;eve ic;:inde farkh
tarihsel sistemleri tammlaYlp, bugun yar;;adlglmlz modern dunya sisteminin
nasIl in~a edildigini klasik sosyal bilim anlayl~ma ele~tirel bir bakl~
yonelterek ve gerc;;eklige ili~kin farkh bir in~a sunarak bize iletecektir.
II

Neden Diinya-Sistem Analizi?
Sistem, aralarmda herhangi bir nedenle zorunlu ili~kiler bulunan oge veya
alt sistemler seti olarak tammlanabilir ve "sistem analizi" bu ogelerin
birbirleriyle ili~kisini, sisteme etkilerini ve sistemin bu ogelere etkilerini
inceler. Bu sistem bir orgiit olabilecegi gibi, bir burokratik yapmm veya
Ulkenin sistemi de olabilir. Bu c;:en;eveden bakhglmlzda dunya-sistem analizi

29
30

Wallerstein, Bildigimiz Diinyanm Sonu: Yirmi Birinci YiiZYll i9in Sosyal Bilim, s. 231.
Ibid. , s. 234.
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de diinya ol<;ekli bir sistemin anla~nlma <;abasl olarak diif?iiniilebilir. Fakat
diinya-sistem analizi diinya Olc;ekli bir analiz birimi olmanm otesinde,
konulan ele ahf? ve yorumlaYl~l He klasik sistem analizinden farkhhklar
gostermektedir. Bu farklardan en onemlisi, genel sis tern analizlerinin aksine
diinya-sistem analizinin Newtoncu bilim iizerine in~a edilmemif? olmasldlr.
Ahlaki ve siyasi bir analiz olarak dogan diinya-sistem analizi, 19. yiizyIl
sosyal biliminin sundugu yollara kaqn C;lkan bir perspektiftir. "Diinya
donii~iimiine katklda bulunan tarihsel sosyal bilimin kurulmasl i<;;in bir
c;agndlr."31 Wallerstein'a gore, iyinin ka<;;lmlmaz zaferine olan inanca destek
ic;in, yalvarmadan, se<;;enekleri aydmlatarak diinyamn donii~iimiine katklda
bulunmakta olan diinya-sistem analizi, ger<;ek diinyanm pek <;;ok alamm
kef?fetmemizi onleyen pencerelerin a<;llmasldlr}2
Diinya-sistem analizi, bir onceki boliimde de ele aldlglmlz gibi, ekonomi,
siyaset ve sosyolojinin ayn analiz birimleri, ozneleri, rnetotlan, teorik
varsaytrnlan oldugunu kabul etmeyerek bunlarm tek bir disiplin oldugunu
vurgulamaktadlr. Her biri kolektif insan faaliyeti olan ekonomik, siyasal ve
sosyo-kiiltiirel alanlar sosyal hareketin ozerk alanlan degillerdir. Her birinin
ayn bir mantlgl yoktur. Hepsi tek bir kurallar biitiinii i<;;inde yer
almaktadlr.33
Diinya-sistem analizine gore toplumsal <;oziimlemenin anlamh birimi
tarihsel sistemdir. Sistemleri tarihsel yapan ise dogduklan anda sona erecek
olmalanmn bilinmesidir. Tarihsel sistem, kavram olarak tarihsel sosyal bilim
birliginin de yanslmasldlr. Varolu~ aym anda hem sistematik hem de
tarihseldir. Bu sistematiklik ana c;er<;eveyi c;izerken, tarihsellik sistemin
gidi~ah iizerinedir. 34
Diinya-sistem analizi ilerleme siiredni yoriingeden <;lkanp analitik bir
<;ef?itlilik olarak a<;;rnaktan yanadlr. ilerlemeyi reddetmemekte ama <;;izgisel
bir ilerleme ya da gerilerneye kesin bir f?ey goziiyle de bakmamaktadlr. Eger
diinyada farkh ornekler, <;;ef?itler, tarihsel sistemler varsa ve biitiin bu tarihsel
sistemlerin ba~langl<;;lan ve sonlan bulunuyorsa, 0 zaman tarihsel
sisternlerinin zaman i<;;indeki ardllhklannm nasIl olu~tugu da diinya-sistem
analizinin konusudur.35
Her tarihsel sisternde <;;eli~kiler vardlr. C::eli~kilerin nedeni, adl <;lkarlann
uzun vadeli <,;lkarlarla <;;ah~masldlr ve bu <;;eli~kiler ka<;;lmlmazdlr. Her
tarihsel sis tern eninde sonunda kendi ya~ayabilrne kabiliyetini bu
Orner Ti.irke~, "Sosyal Bilimleri Dii~iinmernek," 2001, <http://www.yenigundern.com>
Wallerstein, The Essential Wallerstein, s. 148.
33 Ibid., s. 133-134.
34 Ibid., s. 139.
35 Ibid., s. 146-147.
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ka<;mllmaz <;eli§kiler nedeniyle zedeleyecektir.
<;eli§kiler belli bir
yogunluk diizeyine ula§t1g1 zaman tarihsel sistem krize girer. "Kriz, tarihsel
bir sistemin, i<; <;eli§kilerinin birikimli etkisinin artlk sistemin ikilemlerini
siiregitmekte olan kurumsal ornekleri i<;indeki ayarlamalarla halletmeyi
imkanslz klldlgl noktaya kadar evrildigi durumdur."36 Kriz donemi aym
zamanda bir sonraki sistemin yapIlarmm belirlendigi de bir ge<;i§
donemidir. 37
Yaplsal ge<;i§ler ba§ladlgmda eski sistemin siirec;leri hemen sona
ermeyecek, hatta §iddetlenecektir ki, bu da yaplsal bunahml kl§klrtan ve
§iddetlendiren §eyin kendisidir. Bununla beraber birikim siireci iizerinde
yava§ yava§ meydana gelen slkl§tlrmanm §iddeti arttlkc;a birikim siirecinden
en <;ok pay alanlar arasmdaki -ki §imdiye dek bilinen her sistemde bazdan
daha fazla imtiyazlara sahip olmu§tur- rekabet de oliimciille§ir. Bu durum
siyasi c;oziim olanaklanm azaltlr. DolaYlslyla, her zaman soylendigi gibi,
diizenin <;oziilmesinin gerc;ek nedeni alt Slmflarm eylemleri degil, "diizenin
muhaflzlarmm ruhlanndaki <;okii§tiir. "38
Bir tarihsel sistem i<;inde ger<;ek miicadele yeni bir sisteme ge<;ilecegi
a<;lkhk kazamnca ba§lar. Ger<;ek degi§im ka<;lmlmaz oldugunda hel'kes
tarafmdan benimsenecektir. i§te bu tehlike amdlr. Diizenin <;oziilmesiyle
e§zamanh olarak ideoloji de c;oziiliir. Bu donemde kimin gerc;ekte daha iyi,
daha e§itlik<;i bir diizenin savunucusu oldugunu anlamak zorla~nr.39
Bugiin modern diinya sisteminin ge<;i§ donemini ya§adlglmlzl savunan
Wallerstein, bugiine dek ii<; temel tarihsel sistem tUriiniin mevcut oldugunu
ileri siirmektedir. Bunlar, mini-sistemler, dilnya-imparatorluklar ve dilnyaekonomilerdir. Ashnda diinya-imparatorluklar ve diinya-ekonomilerin her
biri diinya ol<;ekli oldugu i<;in, bu ikisini diinya sistemi ba§hgl altmda da
toplamaktadlr.
M.O. 8000 ve 10.000 civarlarmda yaygm olan tarihsel sistem tUrii minisistemlerdir. "Mini-sistemler, i<;inde bir tek kiiltiirel ve siyasal siirecin
goriildiigii kiiC;iik ol<;ekli i§boliimiidiir."4o Bu sistemde <;ok basit tanm,
aVClhk ve toplaYlclhkla ugra§an kabileler vardlr. Kabile halinde yagayan aVCl
toplaYlctlar ve basit tanmcllar arasmdaki ahgverig, paylaglm ve takas
§eklindedir. Kabile iiyeleri bu ah§veri§leri pazar manttglyla ve ara<;lanyla
diizenlememektedir.

36

Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokultur: Degi~mekte Olan Dunya-Sislem Uzerine Denemler, s. 143-144.

37

Ibid., s. 144-146.

38
39

Ibid., S. 70.
Ibid.

40

Ibid., s. 295.
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Bugiin var olmayan mini-sistemler dl~mdaki tek sistem tiirii ise diinya
Dunya sistemi ya ortak bir siyasi sistem
da ortak bir ekonomik
sistem temelinde ~ekillenerek iki farkh isim alacaktlr.
Diinya-imparatorluklar c:;ok geni~ siyasi yapllardlr ve slmrlan ic:;inde
farkh pek c:;ok "kiiltur"41 barmdlrmaktadlr. <;in, MlSlr ve Roma uygarhklan
dunya imparatorlugunun bildigimiz iic:; ornegidir. Romahlar, MIslrhlar ve
<;inliler ticaret de yapml~lardlr, ama dunya-imparatorluklarm ekonomileri
klrsal kesimden merkeze dogru harac:;/vergi zincirine dayanml~tIr.
Diinya-ekonomiler ise geni~ ortak iiretim yapllanmn farkh siyasi yapilan
barmdlrdIgl tarihsel sistemlerdir. Temel manhk, pazardaki gec:;ici bir<;ok
tekelin lehine biriken arh-degerin e§itsiz daglhmldlr ki, bu "kapitalist" bir
manhktIr. 42 Ortak bir i1]boliimiinii payla1]an diinya-ekonomiler yiizlerce yll
siiren diinya-imparatorluklann aksine fazla uzun ya1]amamaya meyillidir.
Diinya-ekonomiler a1]amadlklan bunahm anlarmda ya imparatorluk haline
donii~mekte ya da imparatorlugun ic:;inde erimektedir.43 Bu sistemin diinya
ekonomi olarak adlandmlmasmm nedeni biitiin bir diinyaYl ic:;ine almasl
degil, hukuksal olarak tammlanml1] biitiin politik birimlerden biiyiik
01masldlr.44 Bu nedenle Wallerstein diinya ekonomisi yerine diinya ekonomi
kavramlm kullanmaYl tercih etmektedir.
M.O. 8000 ile M.s. 1500 yllian arasmda her ii<; sisteminin de ornekleri
ya§anml1], fakat hic:;biri yerkiirede tam bir hakimiyet saglayamaml1]tlr. Ancak
soz konusu donemde diinya-imparatorluklan daha hakimdir. Mini-sistemler
ve diinya-ekonomiler imparatorluklar tarafmdan ortadan kaldmlabildikleri
gibi imparatorluga entegre de olabilmi1]lerdir. Fakat 1500 civarmda bir
diinya-ekonomi bu kaderden kurtulmaYl ba1]arabilmi1], "kmlganllgml
yenerek kendini kapitalist bir sistem halinde peki1]tirmi1]tir."45 ilk kez,
yeryiiziinde sadece bir tek tarihsel sistem varolacakhr: kapitalist diinyaekonomi.

Wallerstein'm burada "killtfu"ii bir grubu digerlerinden ayrran vasillar kiimesi olarak kullarur ki,
bu vasillar, ortakla~a payla~tlan bir oz-bilin<;: ve degederi gii<;:lendirmedir. Ancak Wallerstein'a
gore "killtfu" farkh bir anlamda da kar~rrruza <;:lkmaktadrr. Burada, herhangi bir grup dahilindeki
yiiksek tabakanm <;:lkarlanru gruptaki diger ki~ilerin <;:lkarlarma karlll hakh <;:lkarmaya yarayan bir
ideolojik ortiidfu. (Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokiiltiir: Degi~mekte Olan Diinya-Sislem iizerine
Denemeler, s. 212-216) ilerde bahsedecegimiz jeokilltfu kavrammda yer alan killtiir sozciigiiniin
kokiinde bu anlam yatmaktadrr.
42 Wallerstein, The Essential Wallerstein, s. 139-140.
43 Fitch, "Wallerstein'm Gezegeni", s. 134.
44 Irnmanuel Wallerstein, Modern Diinya-Sistemi: Kapitalist Tartm ve 16. YiizYllda Avrupa DiinyaEkonomisinin Kokenleri, C. I, <;:ev. Latif Boyacl, istanbul, Bakl~ Yaymlan, 2004, s. 31.
4S Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokiiltiir, s. 295.
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Modem Diinya-Sistemi
Wallerstein i<;in modern diinya-sistemi, kapitalist diinya-ekonomidir.
Kapitalist diinya-ekonomi, 16. yiizytlda Avrupa'da dogmu~, 19. yiizyllda
biitiin yerkiireyi kendi toplumsal i~boliimiine eklemleyerek yaytlml~hr. Her
tarihsel sistem gibi kapitalist diinya-ekonomi de kendi <;eli~kilerini i<;inde
barmdlrmaktadlr. Bu <;eli~kilerin yarathgl problemlerle ugra~mak i<;in
yaratllan kurumlar vardlr. Yine de her tarihsel sistem gibi modern diinya-'
sistemi de sona erecektir.
Braudel'in olaylan olgusal, yaplsal ve <;evrimsel a<;ldan ele alma tekHfini
izleyen Wallerstein, modern diinya sistemini Kondratieff dalgalan olarak
adlandmlan ekonomik c;evrimsel ritimleri hesaba katarak analiz etmektedir.
Wallerstein'a gore Kondratieff dalgalan kapitalist diinya-ekonominin en
onemli hegemonik c;evrimleridir. <;evrimlerin analiz yapIlan olarak
me1?ruluklan savunulabilirliklerinde, faydalan ise uygulamalarmda
yatmaktadlr.
Kapitalizm belli c;evrimsel ritimler ya~ar. Bu c;evrimler genellikle 50-60
yllhktlr ve her c;evrimin bir geni~leme ve daralma donemi, bir de tepe
noktasl vardlr. Wallerstein Kondratieff'in uzun dalgalar modelini
benimsemi~tir ki, arzdaki istikrarh degi~imin (variation) talepteki istikrarslz
degi~imle birle~mesi bu dalgalan olu~turmaktadlr.46 Dalgalarm uzunluklan
siyasal siirec;lerle de baglantlhdlr. Bu dalgalar, ulusal degil, diinya olc;ekli
dalgalardlr.
Bu modelde geni~leme donemi A ve dar alma donemi de B evreleri olarak
adlandmhr. Kapitalist diinya-ekonomiyi tarihsel bir sistem olarak kabul
ettigimizde, B safhalan bu sistemin varhgmm temelini olu~turmaktadlr;
c;iinkii, A safhalan, yeni katlar, yeni yatmmlar ve geni1?lemelerle sistemin
nefes almaslyken, B safhalan gereksiz iiretici giic;lerin ve iiretim bi<;imlerinin
dl~an ahldlgl nefes veri~lerdir.47
Kapitalist diinya-ekonominin iiretim bi<;imi SlmrSlZ sermaye birikimine
dayanmaktadIr. Merkez-c;evre gerilimini sergileyen i~giiciiniin eksensel
daglhmmda e~itsiz bir degi~im soz konusudur. Siyasi iistyaplslm sozde
egemen devletlerin olu~turdugu kapitalist diinya ekonomisinin
devletlerarasl ili~kiler ic;in kullamm kl1avuzu ise hegemonlann olu~maslm
degil, ama bir egemen devletin sistemi diinya imparatorluguna
donii~tiirmesini engelleyen giiC; dengesidir. 48

Wallerstein, The Essential Wallerstein, s. 215.
Ibid., s. 218.
48 Ibid., s. 254.
46

47
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Bah Avrupa'yl kapitalist1e~tiren ise feodalitenin krizi, feodal sistemi
ayakta tutan senyorler, Kilise ve devletlerin e~zamanh <;oku~udur. Koylu
ayaklanmalarmm artmasl He koyli.ilerin toprak sampled kar~nsmda
gu<;;lenmesi toprak sahiplerini yeni bir strateji izlemeye yone1tmi~tir. i~te bu
yeni strateji, 16. yuzyll ekonomisinin cografi sahasml geni~leterek yeni
ticaret bolgeleriyle birlikte yeni gelirlere kavu~maslm saglaml~49 ve boylece
kapitalist dunya-ekonominin tohumlan ahIml~hr.
Bu noktada kar~lmlza· iki soru <;lkmaktadlr. tIki, bu geli~menin
ka<;mllmaz olup olmadlgldlr. Haylr, geli~me ka<;lmlmaz degildir. Eger bu
sure<;te Bah Avrupa dl~ardan gelen fetihler yoluyla yenilenmeye tabi
olsaydl durum <;ok daha farkh cereyan edebilirdi; ama bu donemde boyle
fetih<;i bir gi.i<; yoktur. ikincisi feodalizmin yerini neden kapitalizmin aldlgl
sorusudur. Kapitalizm alml§tlr; <;unku yuzYlllardlr kapitalist giri~imci
tabakalar dunyamn pek <;ok yerinde oldugu gibi Bah Avrupa'da da
bulunmaktadlr. Ancak bu tabakalarm kendi motivasyonlanm sistemin
tammlaYlclsl haline getirmelerini senyorler, Kilise ve devlet gibi kuvvetli
guc;ler engellemi!,itir. Bunlarm zaYlflamalan ve fetih yoluyla bir
yenilenmenin olmamaslmn yaratttgi bo~luktan yararlanan giri~imci
tabakalar bo~lugl1 doldurarak yerledni saglamla~tIrml~lardlr.50 $ansa dayah
bu dOgU~f Wallerstein'm en <;ok ele~tirilen a<;lklamalanndan olacaktIr.
1640-1730 yIllan dunya ekonomisinin uzun durgunluk donemidir ve bu
donemde mucadelenin bi<;imi merkantilizm olmu~tur. Dunya-ekonomi
i<;indeki imparatorluklar kendi duvarlanm yukse1tmi~lerdir. Bu rekabette
ingiltere ve Hollanda ba~l <;ekerken, 51 sanayile~mesine ruz veren ingiltere
yan~m galibi olarak 19. yuzYlla girrni~tir.
Sanayile~me kapitalist dunya-ekonominin yerkureyi kaplamasmdaki en
onernli a~amadlr. Hem sHah gucunun artmasl hem de ula~lmm kolayla~masl
duzenli ticareti arhrml~br. Geligen sanayinin hammadde ihtiyaCl da arbk
eski slmrlar i<;indeki pazarlardan daha elv'edgli olan yeni pazarlardan
saglanmaya baglanmlgtlr. 52

Avrupa dunya ekonomisinin cografi geni~lemesi, diger dunya
sistemlerinin onun ic;inde erimesini beraberinde getirmigtir. Avrupa
dl§mdaki en onemli dunya ekonomilerinden, bid olan Rusya, 19. yuzYllda
yan-c;evre statusunde bir devlet haline gelirken, Latin Amerika, Afrika ve

Fitch, "Wallerstein'ill Gezegeni", s. 134.
Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokiiltiir: Degi$mekte Olan Diinya-Sistem Uzerine Denemeler, s. 144-145.
51 Wallerstein, The Essential Wallerstein, s. 94.
52 Ibid.
49
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Asya'daki devletlerin hernen hernen hepsi yeni diinya-ekonorninin i§leyh,ine
uygun bir statii sahibi olrnu§lardlr.53
1917 Rus Devrirni ile birlikte devrirnci rniicadeleler donerni ba§larken,
Uu.v~,,,~' bir §ekilde sanayile§rni§ kapitalist dunya-ekonorninin birligi de
ba§larnaktadlr. Rus Devrirninin savundugu tezler ne olursa olsun artIk
dunya modern diinya-sisterni i<;indedir ve tek bir devletin ya da tek tek
devletlerin yaptIgl devrirnlerle bir sisternin koklii bir degi§iklik ge<;irrnesi.
beklenernez. Artlk kapitalist diinya-ekonorni tarn anlarnlyla yerkiirey~
egernendir.

Kapitalizm
Kapitalist diinya ekonornisinin en onernli aylrt edici ozelliklerinden biri
smlrSlZ serrnaye birikirninin onceligi, digeri de buna bagh olarak
rnetala§rnadlr. Oysa daha onceki sisternlerde serrnaye oldugu halde
serrnayenin kendisini biiyiitrne hedefi yoktur. Diger tarihsel sisternlerde
iiretirnin bir klsrnl kullamrn, bir klsrnl da rniibadele i<;in yaptlrnaktadlr;
ancak sadece kapitalizrnde rniibadele l<;m iiretirn odiillendirilir.
Kapitalizrnde pazar, siyasi, iktisadi ve toplurnsal hatta kiiltiirel kururnlarca
bi<;irnlendirilen odiil ve ceza daglhCl bir yapldlr ve iktisadi rniicadelenin esas
arenasldlr .54
Diger tarihsel sisternlerde iiretirn, yatmrn, daglhrn siire<;leri piyasa dl§l
yollarla yiiriitUlrnektedir, yani rnetala§rnarnl§lardlr. Kapitalistler ise gitgide
daha <;ok serrnaye biriktirrne pe§inde, bu toplurnsal siire<;lerin gitgide daha
<;ogunu rnetala§tmnaya C;ah§rnl§lardlr. Bunun sonucunda kapitalizrnin
tarihsel geli§rnesi her §eyi rnetala§hrrna yoniinde bir egilirne sahip
olrnu§tur. 55
Metala§tIrrnamn ardmdan iiretirn siirec;leri karrna§lk meta zincirleri
halinde birbirine baglamnl§lardlr.
"Ornegin tUrn tarihsel kapitalizrn deneyirni boyunca geni§ olc;iide iiretilip
satllan tipik bir iiriin olarak giyirn e§yalanm dii§iiniin. Giyirn e§yasl iiretrnek
ic;in genellikle en azmdan kurna§, iplik, birtaklrn rnakineler ve i§giicii
gerekir. Ancak, bu kalernlerin her biri de iiretilrneyi gerektirir. Yine,
bunlarm iiretilrnesinde kullamlacak kalernlerin de iiretilrnesi gerekir. Meta
zincirindeki turn alt siirec;lerin rnetala§hnlrnasl kac;mllrnaz olrnadlgl gibi,

Ibid., s. 194-195.
Etienne Balibar ve Immanuel Wallerstein, Irk, U/us, S!nif: Belirsiz Kimlikler, 3. B., <;ev. Nazlt Okten,
istanbul, Metis Yaymlan, 2000, s. 147.
55 Immanuel Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm, 2. B., <;ev. Nemciye Alpay, istanbul, Metis Yaymlan,
1996, s. 13.
53
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da olmaml~tlr.
gorecegimiz gibi zincirdeki tiim halkalarm
metala§tmimamasl durumunda genellikle
<;ok
elde edilir. A<;lk
olan nokta, boyle bir zincirde, bilan<;oya maliyet kalemi olarak kaydedilen
alan
olu~mu§
biiytik ve
bir
varhgldlr. Aynca c;;ok
kii<;iik ama yine de dagmlk durumdaki
insanlardan olu!;lmu~ ve zincirin toplam iiretim maliyeti ile, nihai iiriiniin
<;lkanlmasmdan elde edilen top lam gelir arasmdaki son farkl bir
bic;;imde payla~an bir kiime vardlr."56
Kapitalist diinya-ekonominin ilk temel c;eli!;lkisi k.iln payla§an bu
kiimeden dogmaktadlr. Bir Simf olarak dii~iinii1diigiinde iiretim
maliyetlerinin dii§mesi tUm kapitalistlerin C;;lkannadlr. Ancak dii§en
maliyetler slk slk aralarmdan bazllanm daha tistUn duruma
getirebilmektedir. Bu noktada birinin tekeli digerinin zehridir ve bu nedenle
kapitalistler ilk a~amada birbirleriyle rekabet halindedir. Zehirlenenler
serbest piyasanm insan dogasma en uygun sistem oldugunu sayleyerek
paylanm artlrma c;abasmda olanlardlr. Ancak kapitalizmin azii SlmrSlZ
sermaye birikimidir ve her kapitalist sermaye birikimini arhrmak ic;;in kanm
maksimize etmek isteyecektir. Bunun da serbest rekabet ortammda
gen;ekle§meyecegi aC;lktlr.
Kapitalist diinya-ekonorninin ikinci temel c;eli§kisi ise iiretilen mallara
ahcl bulma ile, yani arz ve taleple ilgilidir. "Git gide daha c;ok sermaye
biriktirilip daha <;ok siire<; metala~tmldlkc;a ve gitgide daha c;ok meta
iiretildikc;;e akl§l siirdiirmenin kilit gereklerinden biri, gitgide daha c;ok abCl
bulunmasl olmu§tur."57 Ama iiretim maliyetlerini dii§iirme <;abasl para
akl~nm ve daglbmml da olumsuz yande etkilemekte ve ahm giiciinii
d ii§iirmektedir.

Merkez, {:evre, Yart-{:evre
Modern diinya-sisteminin iiC;lii bir yaplsl vardlr. Kapitalist diinya sisteminin
kurumsal yapllan olan devletler, merkez, c;evre ve yan-c;evre olmak iizere iiC;
ayn yaplsal pozisyona ve bulunduklan pozisyona bagh olarak hiyerar§ik bir
slralamaya girmektedir. Aynmm temelindeki knit olgu, farkh ba§langl<;
noktalannda, Babh devlet mekanizmalan He Bahh olmayanlarm arasmdaki
giiC; farkhhgmda yatmaktadlr. Bu gii<; farkhhglm kavrandlgmda e§itsiz
degi§imin58 iljlevi, giic;liiniin zaYlfa, yani merkezin c;evreye basklsl da
kavra:r:unaktadlr. Toplumdaki iist, orta ve aIt tabakalar, kapitalist sistemde

56

57

Ibid., s. 14.
Ibid., s. 15.

58 E~it degi~iIn,

a.;t!danabilir.
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yan-c;evre ve c;evre olarak §ekillenmi§lerdir. Merkez ve c;evre,
burjuvazinin arhga el koyma sisteminin c;ok onemli bir pan;asidir ve
merkezin c;evrenin arh-degerine el koyma stirecinde merkez tilkelerin
proletaryasl da c;evrenin somtirtilmesine katklda bulunmaktadir. DolaYlslyla
Wallerstein' a gore kapitalizm sadece artI-degerin i§c;iden i§verene degil,
c;evreden de merkeze tahsis edilmesidir.59
. Dtinya ekonomisindeki eksensel i§boltimtintin mekansal bir i§boltimtine
de yol ac;maslyla ortaya C;lkan merkez ve c;evre kavramlan farkhla~ml§
tiretim maliyetleri ile ilgili kavramlardlr. Aym emek miktan ya§amlan
bolgeye gore farkh piyasa degerleri tiretmektedir. DolaYlslyla farkh
devletlerde e§it olmayan bir burjuva-proletarya daglhml olu.§maktadlr.
Farkh iiretim stirec;lerinin mekansal olarak uzak alanlarda yerle§mesi
ve degi~mez bir ozellik degildir ama normal bir ozellik olma
<;;unkti merkeze hammadde
~evrenin iiriiniinii
cografi ve iklimsel ko§ullarm yer degi!?tirememe ozelligi vardu'.
A ynca merkez-c;evre ili§kisi siyasal unsurlar tarafmdan da korUl;l1naktadlr.
Drunlerin siyasal slmrlan meta z~ncirleri halinde gec;meleri olgusu, gerekli
siyasi stirec;leri kolayla§hrmaktadlr; c;tinkti smIr gec;i§lerinin kontrolti
devletin fiili olarak kullandlgt en btiytik gerc;ek gtic;lerden biridir. Her
yaplsal pozisyondaki her devletin farkh siyasal yap lIar a sahip oimaSI da
eksensel i~boliimiinii stirdtiren ,ve yoneten devletleraraSle§itsiz sistemin
siperi halindedir.60
Merkez, kapitalist dtinya-ekonomiden en fazla yararlanan bolgedir. Bah
A vrupah devletlerin pek c;ogu ilk merkez bolge olarak ortaya C;lkml§lar;
giic;lti devlet yapilan, yaygm btirokrasi ve btiytik, gtiC;lti ordular
geli§tirmi§lerdir. 61 Ueuz emege sahip c;evre bolgelerin kapitalist dtinyaekonomi ic;indeki i~levleri ise merkezin ihtiyacl olan hammaddeyi
saglamakhr. "Merkez tilkelerin kapitalistleri, c;evrede ya~ayan btiytik tiretici
kitlesinin emegini slzdlrarak, kahcl azgeli~mi~ligi ve sistemsel ekonomik
krizleri yaratmakta"62 ve devam ettirmektedir.
Merkez ve c;evre kavramlan Wallerstein' a ozgii kavramlar degillerdir ve
Baglmhhk Ekoltince63 kullamlml~lardlr. Yan-<;;evre kavralm ise Wallerstein'a
Wallerstein, The Essential Wallerstein,s. 86.
Balibar, Wallerstein, Irk, Ulus, Smif: Belirsiz Kimlikler, s. 101.
61 Zaman ic;:inde ispanya, Portekiz gibi devletler merkezden yan-c;:evreye di.i~erken ABD merkeze
dahil olmu~tur.
62 Fitch, "Wallerstein'm Gezegeni", s. 134.
63 Latin Amerika kokenli Bagunl:tltk Ekolii kapitalizmin yaY11masIIU az geli~migligin sorurnlusu
olarak gOriir. Andre Gunter Frank gibi isirnlerin dahil oldugu bu ekol, modernle~me kurammm
tersine kapitalist yaytlmamn az geli1;;mi~ illkeleri ilerletmedigini, tam tersine geri kallIU~hklarml
deril11e~tirdigini savunur.
59
60
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ozgii bir kavramdlr ve Wallerstein'm orta slmfla ilgili tezleri temelinde
geli~mi~tir. Aym orta smlfm toplumdaki iki temel sImf, yani alt ve ust simf
arasmda tampon gorevi gormesi, dengeleyici bir unsur oimasl gibi, yan<;evre de merkez ve <;evre arasmda tampon gorevi gormektedir. Ekonomik
olarak olmasa da siyasi olarak dunya-ekonominin i~lemesinde onemli bir
yere sahiptir; <;unku kutupla~mamn belirgin oldugu ve giderek artlgl bir
sistemde yan-<;evre dengeleyici bir unsurdur. Bu bolge, merkez gibi
ticarette baskm bir role sahip degildir ve ticaretten merkez
fayda saglamaz; ancak <;;evre gibi hammadde ureticisi de degildir.
Hem somuren hem de somurulen olan yan-<;evre, genellikle ara mal
ureticisidir.
Bu
yaplsal pozisyon arasmda hareketlilik mumkundur ama
kapitalizmin ozune uygun olarak bu hareket slhr toplamh oyundan ba~ka
bir
degildir. Zengin merkez bolge buyumez: biri bu bolgeye eklenirken
bir digeri <;;lkml~ demektir. 64 Modernle~me kuramma uygun bir ~ekilde her
devletin merkeze girme kabiliyeti veya imkam olsa da, bu ger<;;ekle~tigi
takdirde kapitalist dunya-ekonominin i~leyi~i bozulacakhr; <;;unku bu sistem
herkesine~it ko~ullarda yan~masma izin verme ozelligini ta~lmamaktadlr.

Devlet ve Devletlerarasl Sistem
"Siyasetin konusu, iktidar i1i~kilerini kendi <;;lkarlanna daha uygun bir
yonde degi~tirmek ve bu yolla toplumsal sure<;;leri yeniden
yonlendirmektir.// 65 Tarihsel kapitalizmin iktidar ili~kilerini kendi
<;;lkarlanna uygun bir yonde degi~tirmek ve toplumsal sure<;;leri
yonlendirmek i<;;in kullandlgl ara<;; ise devlettir. Bu nedenle, devletlerin
kapitalistler tarafmdan ticaretin onundeki en buyuk engel olarak goriilmesi
ger<;;ek dl~ldlr, bir aldatrnaCldlf. Modem devlet kapitalizmin kurumsal bir
yaplsldlr ve iddia edildigi gibi sermaye dola~lml onundeki bir engel
degildir; <;;unku sermaye zaten Slmr tamyan bir kavram degildir ve slmrlan
a~an, uretim faaliyetlerine dayanan bir bolgesellik i<;;inde i~lemektedir.
Modern devlet, "insanlann sorunlanmn ustesinden gelmelerine yardlm
edebilmenin ba~ araCldlr.// 66 Ama hangi insanlann yararma faaliyet
gosterecegi iktidar sahipleri tarafmdan belirlenm~ktedir. Kapitalist dunya
ekonomide ezilenin yanmda olmak i<;;in faaliyet gosterecek bir devletin
gayreti iyi niyetli bir <;;abadan oteye ge<;;emeyecektir. Devletler ol<;;eginde
ya~anan rejim degi§iklikleri ve devrimler tarihsel sistemin kendisi
degi~medik<;;e bir anlam ta~lmamaktadlr.

Ibid., s. 135.
Wallerstein, Tarihsel Kapita/izm, s. 40.
66 Ibid., s. 13.
64

65
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Modern devletin en onemli ozelliklerinden biri egemenlik iddiasldlr. Bu,
16. yiizylldan beri sadece devletle degil, devletlerarasl sistemle de ilgili bir
"Egemenlik teoride, yerli (ve anayasal baklmdan uygun)
otoritelerin iilke slllirlan dahilinde yapmaYl kararla§hrdlklan ~eyleri yapma
hakkl demektir."67 Ancak hic;bir modern devlet, kendi ic;inde kendi
otoritesine ,yonelik bir direnc; oldugundan bed Hili olarak ic;te egemen
olmaml~hr. Bu direnci klrmak ic;in devlet iktidanrun en temel ogesi, kendi
topraklannda kendi yargl giiciiniin gec;erliligi olmu~tur. Bir devlet He diger
bir devletin ili§kilerinde ortak bir ge<;erlilik oldugundan beri hi<;bir modern
devlet dl§ta da egemen olmaml~tIr. Kapitalizmin oziine uygun olarak, zaten
hic;bir durumda
gii<;liiler zaylflann egemenligini
Hili
olarak
tarumamH;llardlr. 68
Kapitalist dunya-ekonomide egemen devlet zaman zaman bir gece
bekc;isi gibidir. "Gece bekc;isi, nispeten karanhk bir yerde oturur, Slkmh
i<;inde parmaklanru C;ltlahr, uyumadlgl zamanlarda ara Slra sopasllli ya da
silahull gosterir ve bekler. Gorevi, maHan c;almaya niyetlenenleri
savu§turmakhr ve bu gorevini oncelikle orada olmakla yapmaktadlr."69
Birileri gece bekc;isinden miilkiyet haklanru korumasllli talep etmi§tir. Eger
korunamayacaksa sermaye birikiminin ne faydasl olacaktIr? Devlet hem
polis giicu ile, hem hukuk diizeni ile hem de vergi yoluyla bu "koruma"
gorevini yerine getirmektedir. Belli hizmetleri yerine getirebilmek ic;in
toplanan vergi devletin ba§hca diizenli gelir kaynagldlr ve makul olc;ii1erde
oldugu siirece giri§imciler istemeseler de bu vergiyi odemeye ses
C;lkarmamaktadlr. Belki de vergiyi bu anlamda gece bekc;isinin maa§l olarak
dii§unmek yersiz olmayacakhr. Fakat devlet, kapitalistler ic;in bir gece
bekc;isinden daha ote anlamlar da ta§lmaktadlr.
Kapitalistlerin devletten bekledikleri ilk hizmet serbest pazara kar§l
korumadlr; c;iinkii soylenenlerin aksine serbest pazar sermaye birikiminin
dii§marudlr, kapitalistlerin arzuladlklan tekellerin olu§masl oniindeki bir
engeldir. Devlet gerek yasal diizenlemelerle, gerekse elektrik gibi belli
altyapl hizmetlerini tamamlayarak giri~imcilerin i§ini kolayla§t1rmaktadlr.70
Fakat, her tarihsel sistem gibi kapitalist dunya-ekonomide kendi
<;eli~kilerine sahiptir. Bu c;eli§kileri a§amadlgl anda c;atalla§ma noktasma
ula§acakhr. Devlette bir yandan tekelci uygulamalara yol ac;arken, diger
yandan rekabet giidiisii nedeniyle bu uygulamalarm oniinde bir engel te§kil
Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokultur: Degi$mekte Dian Dunya-Sistem Uzerine Denemeler, s. 227
Immanue( Wallerstein, "States? Sovereignty? The Dilemmas of Capitalists in an Age of
Transition,'iConierence on "State and Sovereignty in the World Economy", University of
California, Irvine, 1997, <http://fbc.binghamton.edu/iwsovty.htm>
69 Ibid.
70 Ibid.
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edebilecektir. Ozellikle halkm devletin me~ruiyetine inancml yitirdigi
bu ikilem devletin geri plana du§mesini destekleyecektir. Yine
de, kapitalist dunya-ekonomi varoldugu muddeh;e, yukanda a<;lklanmaya
<;ah1?llan nedenlerden dolayl, devlete ihtiya<; duyacakhr.
"Devletler, i~leyi~lerinde uymak zorunda olduklan bir dizi kural ile
onsuz yal,>amlanru surduremedikleri bir dizi me~rula~tmcldan olut?an bir
devletlerarasl sistemin aynlmaz par<;alan olarak geli~mil,> ve
bi<;imlendirilmi~lerdir ."71
Devletlerarasl sistemin dev let uzerindeki
klsltlamalan, diplomaside, uluslararasl hukukta ve sava1? konusunda a<;lk<;a
ortadadlr. Tum bu klsltlamalar resmi egemenlik ideolojisirft:! ters
du~mektedir. Devletlerarasl sistemin kurallan rlza veya fikir birligi yoluyla
degil, gu<;liilerin klsltlamalan once zaYlfa, ardmdan da birbirlerine
dayatmaslyla olu~mu~tur.72 Burada da a<;lktlr ki, devletler arasmda tam
egemen olmalanru engelleyecek bir hiyerar~i vardlr. Bu hiyerar~ileri
destekleyen de devletlerin asked guc;leridir. Ancak devletler asked,
burokratik boyutlarmm oraruyla ya da kendilerine ozgu ideolojik
bi<;imleriyle degil, kendi slrurlan i<;inde biriken sermayenin zaman i<;inde
diger devletlerinkine oranla daha fazla yogunlat?masl kriteri bazmda bu gli<;
hiyerart?isi i<;inde dizilmit?lerdir.
Gli<;1ii devletlerden hi<;biri dlinya-ekonomiyi dlinya-irnparatorluguna
donlit?tlirme <;abasmda bat?anh olamam1t?br. "iktisadi sistemin yaplsal
temelinin, aynca ba~hca sermaye biriktiricilerinin a<;lk<;a algllanan
<;lkarlanrun, dlinya-ekonomiyi bir dunya-imparatorluguna donli1?tiirmeye
temelden ters dU1?mesil/ 73 bunu engellemi1?tir.
Kapitalist dunya-ekonomi devletlerarasl sistemin dlizenli olmasml ister.
Bu nedenle, bliyiik gli<;lerin dunya imparatorluguna donu~mesine degil,
ama hegemon giie; olmasma izin vermektedir. "Devletletarasl sistemde
hegomonya, sozde buyuk gu<;ler arasmda devam eden e;eki§menin
dengeden uzakla§maslyla, bir guclin ekonomik, asked, siyasi, diplomatik ve
hatta kliltlirel alanda kendi kurallanm ve arzulanru (buylik oranda) empoze
etmesidir."74 Hegemonik gucun ciddi meydan okumalarla kaq)11a~madan
iradesini ve "di.izenini" diger bliylik glie;lere de kabul ettirebildigi bu tlir
hegemonya donemlerinin modern dunya sistemi tarihinde ue; ornegi vardlr:
17. ylizyllda Birle§ik Eyaletler, 19. ylizyllda Birle§ik Kralhk ve.20. ylizyllda
ABD.

Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm, s. 48.
Ibid., s. 49.
73 Ibid.
74 Wallerstein, The Essential Wallerstein,s.
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Hegemon gucun ortaya <;lkl§l tanmsal ve endustriyel iiretimde, ticaret ve
alamnda sahip oldugu ustunliige dayamr. Ustiinliik onemlidir; c;unku
ana giic;ler ya yamnda yer alarak miittefiki ve mu§terisi olacak ya da
olarak amac;lanna ula§amaml§ hissederekhegemon giice
kaqil savunmaya ge<;eceklerdir.75
Hegemonya rasgele ortaya <;lkma:z;. Hegemonya, belirli ko§ullarda olu§an
ve kapitalist diinya-ekonominin tarihsel geli§iminde onemli rol oynayan bir
fenomendir. Modern dunya sisteminin UC; hegemon guciinun yiikseli§inin
temellerine baktIglmlzda benzer yanlar goriilmektedir. Her birinin once
tanmsal-endustriyel uretimde, ardmdan ticarette ve finansta ba§anh
olmasmm yamnda, aynca her biri hegemon oldugu donemde kuresel
liberalizmin savunucusu da olmu§tur. Uc;u de mall ann ve sermayenin
serbest dola§lmmdan yanadlr. Bu liberallikleri liberal parlamenter
kurumlarm genel onayma, burokratik giic;lerin arabuluculugunda siyasi
klslt1amalara ve sivilozgiirliiklere dek uzanmaktadlr. Yine her biri zamamn
standartlarma gore kendi c;ah§an Slmflarma yuksek bir hayat standardl
saglama c;abasmdadlr. Gozden kac;mlmamasl gereken nokta, C;lkarlarma
oldugu muddetc;e bu genel tutumlanndan sapabilecekleridir. Kendi
avantajlan ic;in diger devletlerin ic;i§lerine mudahale edebilecek, gerektigi
takdirde oyda§maYl saglamak ic;in ic;erde basklcl bir politika
izleyebileceklerdir .76
Asked aC;ldan ortak noktalan ise her birinin oncelikle guC;lii bir deniz
(hava) giicune sahip olmu§ olmaSldlr. Ancak hepsi de bir kara giicuyle
muhtemel c;ah!;lmalara kar!;llhk hem kara kuvvetlerini geli§tirmi§ler hem de
onemli kara guc;leriyle ittifak araYl§ma girmi!;llerdir. 77 Her hegemon guC; bir
dunya sava~ilmn ardmdan ortaya C;lkml§ ve ortalama 25-60 yll civannda
mutlak bir hegemonya ya§aml§; bu surec;te de devletlerarasl sistemi kendi
istikrar araYl§ula bagh bir $ekilde bi<;imlendirmeye c;ah§ml§hr.
Aslmda bu yukseli§ gec;icidir ve hegemon gucun bir de du§u§u vardlr. Bir
hegemon gucun gerilemey~ ba§lamasmm onemli gostergelerinden ilki,
muttefik giic;lerin ekonomilerinin giic;lenmeye ba§lamasldlr. Paranm
istikrarslzla§masl, yeni karar alma mevkilerinin ortaya <;lkmaslyla dunya
finans piyasalarmda otorite kaybl, hegemon devletin mali krizler ya§amaya
ba§lamasl, dunya kutupla§maslm ve gerilimini duzenlemede ve
dengelemedeki etkisini yitirmesi, halkm hegemon giicun devamhhgml
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saglamak i<;in varolan istekliliginin azalmaSl da hegemonik
gos tergeleridir.78

<;okii~iin

diger

Sayllanlardan da anla~Ilaeagl gibi dii~ii1;'iin en onemli boyutu iktisadidir.
TanmsaI-endiistrlyel alandaki ve Hearl ve mali piyasalardaki iistiinliik ile
rakipleri saf dl~l blrakma iiC;liisii "kapitalist gerc:;ekligin iki kayasma
c;arpml~hr."79 Bu kayalardan ilki, iktisadi etkinlik arh~l getiren etmenlerin
orta dereeede gii<;lii devletler tarafmdan kopya edilebilirligi ve verili her
ikHsadi siireee sonradan katIlanlarm yok edilmesi gereken eskimi~
donamma sahip olmamalandlr. Ikincisi ise hegemon giieiin iktisadi
etkinligini kesintisiz siirdiirmekte her anlamda C;lkan olmasl ve bu nedenle
ic;eriden yeniden daglhm yoluyla c;ah~ma ban~lm satm alma egilirni
gostermesidir. Buna asked harcamalarm artmasml da eklersek, rekabet
giieiiniin dii§mesiyle birlikte hegemon giic; sona ermektedir.80

Liberal Jeokiiltiir
Wallerstein ic:;in jeokiiltiir diinya sisteminin i§ledigi kiiltiirel c:;erc:;eveyi temsil
etmektedir. Burada kastedilen kiiItiir, "hem bilinc:;li olarak hem de
bilinc:;altmda, sistem ic:;indeki miikafah yonlendiren ve mensuplanm sistemin
me§ruiyetini benimsemeye ikna etmeye yonelik bir dizi yamlsama yaratan
degerler ve temel kurallar dizisi"81 olarak kullamlmaktadlr ve tiim diinya
sistemlerinin jeokiiltiirleri vardlr.
Modern diinya sisteminin jeokiiltiirii Franslz Devrimi He viicuda
gelmi§tir. FranSlZ Devrimi'nin etkisiyle sermayenin sonsuz birikimiyle en
fazla uyum gosteren bir deger sistemi kiiltiirel baklmdan olgunla§ml§t1r. 82

Ideolojiler
Franslz Devrimi, 17. yiizyllm Newtoncu bilimirun ve 18. yiizylhri ilerleme
kavramlanmn ilahla§masml, klsaca modernlik diyerek adlandlrdlglmlz §eyi
Hade eden bir doniim noktasldlr. 83 1789, iki yeni ilke olu§turmu§tur: siyasi
degi§imin normalligi ve halk egemenligi. Bu ilkeler diinya sisternine ili~kin
sonuc:;lan itibariyle, kendi ic:;lerinde ve kendiliklerinden devrimcilerdir ve bu
nedenle kapitalist diinya-ekonominin me~ruiyetini saglamak bir yana, uzun
vadede onu gayrime§ru kIlma tehdidinde de bulunmaktadlrlar. Dolaylslyla,
Franslz Devrimi aslmda sis tern kar~ltl hareketlerin ilkini de temsil
Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm, s. 36.
Ibid., s. 50.
80 Ibid., s. 51.
81 Wallerstein, Liberalizmden Sonra, s. 141.
82 Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokilltilr: Degi~mekte Dian Dilnya-Sistem Uzerine Denemeler, s. 24.
83 Wallerstein, Liberalizmden Sonra, s. 126.
78
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etmektedir. Bu nedenle diinya sisteminin kadrolan bu fikirleri daha biiyiik
bir biitun' i~inde bogarak zaptetmek i~in daha geni§ bir jeokiiltiiriin
ihtiyaClm
hissetmi~lerdir.84
Bu
yeni
jeokiiltiiriin
geli§tirilmesi
geli§tirilmesindeki anahtar da liberal ideoloji olmu;;tur.
Wallerstein' a gore ideoloji, ~ok saylda insam harekete ge~irmeyi
hedefleyen kapsamh, uzun vadeli bir siyasi program" anlamml ta;;Ir. 85
ideoloji bir diinya gorii~ii (Weltanschaung) degildir. Franslz Devrimi'ni
takiben ideolojilerin ortaya ~lkmasl yeni diinya gorii~iine, yani modernlige
verilen <;e~itli tepkilerle ili~kilidir. Franslz Devrimi'nin yarattlgi yeniligin
iistesinden gelebilmek i~in belli siyasi stratejilerin gerekli oldugu dii~iincesi
temelinde liberalizm,·muhafazakarhk ve sosyalizm ~ekillenmeye ba~laml;;t1r.
Bu kavrarnlarm kullamlmaya ba~lanmasl i~in ise 19. yiiZyIh beklemek
gerekecektir.
II

Wallerstein, Fransiz Devrimi sonrasmda bu ii~ ideolojinin oznesinin de
halk oldugunu belirtir. Halkm nesnesi ise devlettir. Her iic:;ii de
soylemlerinde her ne kadar devlete kar~l halkm tarafmda olduklanm
belirtse de, ashnda ii~iiniin de siyasi prograrnlanm gef(;ekle~tirmek i~in
devlet hizmetlerine ihtiyacl vardlr. Bu anla~Ildlktan sonra u~ii de devlet
anlayl~lanm soylernlerine ta~lml~tlr. Sosyalistlere gore devlet, genel iradenin
uygulaYlclslyken, muhafazakarlara gore gene! iradeye kar~l geleneksel
haklarm koruyucusu, liberallere gore ise bireysel haklarm serpilmesine izin
veren ko~ullarm yaratlClsldlr. 86
Muhafazakarhk modernligin geli~ine bir tepki olarak zaran slmrlama ve
olan degi~iklikleri miimkiin old uk~a engelleme pe~inde bir
ideolojidir. Devletin yenilik<;iligi, monar~i gibi muhafazakarhgm temel
direklerini YlklCl bir unsur olarak algIlanml~tlr. Yine de 1789 sonraSl ruzla
evrilen toplum yaplS! i~inde pratikte muhafazakarlarm da devlet
miidahalesine ihtiya~lan vardlr. Muhafazakarlar, siyasal degi~imlerin ancak
ezici talep oldugu takdirde yapllmasmdan ve halk egemenliginin gelenegin
erdemini temsil edenlerce hayata ge~irilmesi!,den yana olmu~lardlr.87
yakla~makta

Liberalizm iki kar~lt ideolojinin ortasmda, ikisine de kaqnt uzakhkta
merkezl, bireyci ve sozle~me esash bir ideoloji olarak kendisini tammladl.
Devlet yaptlarmm uzun vadeli peki~tirilmesine imkan veren tek ideolojiydi.
Devletin sadece kendi <;lkarlan olmadlgl, <;ogunlugun uzla~ma ve
oyda~maslmn ta;;lYlclSl oldugu varsaYlmma dayanarak, <;ah~malarm nihai

Ibid., s. 142-143.
Ibid., s. 95.
B6 Ibid., s. 84-85.
87 Ibid., s. 143.
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kararlarmda aramyordu.88 Sistemin jeokiiltiiriinii olu~turmak
liberalizm oldu.
Sermayenin SlmrSIZ birikimine ve yeniden iiretimine deger veren
liberaller en uygun luzla degi~imden yanaydllar. Bu degi~im, akllCl, siirekli
ve bilin<;li bir ilerlemeydi. Ancak bu siirec; ileri siirdiikleri gibi demokrasiyi
ic;eren bir siirec; degildi. Wallerstein' a gore, "liberalizm, demokrasiye kar~l
kat edildi. Liberalizmi doguran f;>orun, once
daha soma biitiin
olarak diinya sisteminde tehlikeli smlflarm
zapt-ii rapt altmda
tutulacaglydl" 89 ve bu soruna once devlet slmrlan i<;inde iki c;oziim getirildi:
genel oy ve refah devleti.
Boylece biraz siyasi hak ve arh degerden verilen biraz payla <;ah~an
slmflara sermaye birikimini fazla etkilemeyecek Olc;iilerde odiinler verilerek
tehlike unsuru olmalan onleniyordu. Tehlikeli slmflan maniple edecek diger
kat ise milliyet<;ilik oldu. Birinci Diinya Savar;n'mn ardmdan aym <;oziim
devletleraraSl ili~kilere ta~l1nd1. Genel oy hakkma paralel olarak selfdeterminasyon hakklm kullanarak diinya devletleri arasma katllma hakkl
tammrken, ekonomik olarak da hem sosyalist hem de liberal kamp, az
geli~mi~ uluslann ekonomik kalkmmasml giindeme aidl.
Sosyalizm bic;imlenen en son ideolojidir. in~asmda 1848 en onemli
tarihtir; c;iinkii bu doneme dek sosyalistler kendilerini Franslz Devrimi'nin
mirasC;llan olarak gormii~lerdir. Degi1?imin hlzla gerc;eklef;itirilmesini, kayda
deger bir halk basklsl olmadan siirecin ilerlemeyle sonu<;lanmayacaglm
savunmuf;ilardlr. Bu aC;ldan muhafazakarlarla kar~nlaf;it1rlldlklannda, biri son
derece yava~ ve ef;iitleyici egilimlere miimkiin oldugunca direnc; gostererek
gerc;eklef;iecek bir degif;iimden, digeri ise luzh ve e:;;itsiz yapllan miimkiin
oldugunca parc;alaYlcl bir degi:;;imden yanadlr. 90 Bireyci faraziyeler
uyum
inf;iasmm
gerekliligi
iizerinde
reddedilerek
toplumsal
durulmaktadlr.91
1848'den itibaren iki af;iamah bir sosyalist strateji gelif;imif;itir. ilk af;iamayt
devlet iktidanm ele gec;irmek, ikinci af;iamayl devlet iktidanm toplumu
donii~tiirmek ic;in kullanmak oluf;iturur. Sosyalistlere gore devlet, slmf
egilimli bir yapldlr ve burjuvazinin C;lkarlanm korumaktadlr. Devlet iktidan
ele ge<;irilerek bu yapmm egilimi i§c;iler lehine degi~tirilmelidir. Ama
pratikte, i~yeri ko~ullanmn diizenlenmesi, i~<;ilerin orgutlii faaliyetlerinin
yasalla~maS1 gibi taleplerin gerc;eklef;'tirilmesi yine bu burjuva egilimli
devletten istenmililtir.
Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokultur: Degi$mekte Olan Dunya-Sistem Uzerine Denemeler, s. 25.
Wallerstein, Liberalizmden Sonra, s. 46.
90 Ibid., s. 143.
91 Ibid., s. 221.
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Wallerstein' a gore sol un 19. yiizyllda kendini bilinc;li bir ~ekilde
orgiitlemeye bal?ladlgl giinden bed varolan temel ac;:maZl, sistemden
yararlanmayanlann el?it derecede I?evkle bu sistemi donii!?tiirmeyi
varsaymasldtr. Oysa, bilgisizlik, korku ve ilgisizligin
yanmda, bireysel ylikselme olanagl, 'ezilenlerin uyamk bir azmhgl ic;:in bir
C;lkl~ yolu saglamaktadlr. Aynca, sistemden faydalanamayanlarm ekonomik
ve asked aC;ldan sistemden faydalananlardan daha giic;siiz olduklanm da
unutmamak gerekir. 92
Wallerstein'm bu aC;lklamasmdan anlayacaglmlz gibi, bugiin bildigimiz
temel lie; ideoloji de kapitalist sistemin jeokiiltiirii ic;indedir. DolaYlslyla bu
nedenle, bu sistem ic;inde sosyalist bir devrimin yaratacagl etki ya da ne
kadar sosyalist olacagl veya boyle kalacagl tartll?mahdlr. Degil?mesi gereken
tek tek devletler degit sistemdir.
Bugiin "Marksizm-Leninizmin naHan dikmekte olul?unun sebebi, biitiin
gelil?meci ideolojiledn naHan dikmekte olul?udur ... Ne var ki, Marksizm bir
ulusal geli~me ideolojisi olarak yola e;lkmaml~hr ve sadece bu daraltlcl
tarzda anla~11maya mahkum degildir."93 Belli devletlerde resmi devlet
doktrini haline gelen sosyalizm, birkac; devlet iktidanm ele gec;irdiginde
degil, diinya sisteminin jeokiiltiirii haline geldiginde zafere ula!?acaktlr.

Sistem Kar~ttl Hareketler
"Basklya muhalefet, hlyerar!?ik toplumsal sistemlerin varhglyla e~zamanh
olmu;;tur. Muhalefet siirekHdir, ama e;ogu kez gizil bir haldedir. Ezilenler
kendi muhalefetlerini arahkslz bir bic;imde ifade etmekte -politik, ekonomik
ve ideolojik baklmdan- c;ok zaYlftIr. Ne var ki bildigimiz gibi, basklmn
ozellikle bo;;a <;:lkhgl, ya da yonetici katmanm giiciiniin sallantlh oldugu
zamanlarda, hemen hemen kendiliginden bir bic;imde ba~kaldlrml;;lardlr."94
Bu ba~kaldmlar genellikle birbiriyle aC;lk ili;;ki ic;inde olmayan, etkileri
klsa vadeli hareketler olmu~lardlr ki, yonetici katmanlarm en biiyiik avantajl
da bunlann siireksizligidir. Ama modern diinya sistemi tarihinin iki devrimi
bu siireksizligi klrml~br. Tarihsel yenilgiler olarak sonuc;lanan 1848 ve 1968
Devrimleri diinyayl donii;;tiirmek yolunda birbirini takip eden iki biiyiik
adlmdlr.
19. yiizyllda ilan edilen Avrupa merkezli evrenselciligin reddi olan
sistem kar~lb hareketler, aym zamanda sisternin bir iiriiniidiir. En basit
anlamda, dl~lananlarm da dahli edildigi ve e;;itligin oldugu bir sistem talep
92

93
94

Ibid., s. 202.
Wallerstein, Jeopolitik ve !eokultur: Degi~mekte Olan Dunya-Sistem Uzerine Denemeler, s. 133-134.
Giovanni Arrighi et al. , Sistem Kar~ltl Hareketler, <;ev. C. Kanat, B. Somay ve S. S6kmen, istanbul,
Metis Yaymlan, 1995, s. 34.
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edilmekte ve bunu yaparken varolan jeokiiltiire kaqn tepkiler
'l""''''~'';; dile getirilmektedir.

ele~tirel

bir

Franslz Devrimi'nin ozgiirliik, e~it1ik, karde~lik umutlanm yerine
ve FranSlZ Devrimi'nin smlrlarmm iistesinden gelme c;:abasmda olan
bir halk devrimidir. 1968 ise hem Franslz hem de Rus Devrimi'nin ozgiin
amac;:lanm yerine getirme ve smlrlanmn iistesinden gelme giri~imidir. 1848, '
bugiin "eski sol" dedigimiz ilk sosyalistlerin kurumsalla~masma yol
ac;:arken; 1968, yeni muhalif toplumsal hareketleri kurumsalla~t1rml~hr,95
aO'h'l"1Y10

"1848'in ba~ardlgl ~ey, sistem kar~lt1 hareketlerin temel bir poHtik
stratejiye -toplumu ve diinyayr donii~tiirme yolundaki vazgec;;ilmez ara
durak olarak (~u ya da bu yolla) devlet iktidanm ele gec;:irme §eklindeki
dolayslz amaca ula§ma stratejisine- dogru tarihsel donii~ 01mu§tur."96 Bu
yolda kazamlan ilk zafer ise 1917'dir.Bunu ba§ka devletlerde iktidara gelen
ya da iktidara ortak olan diger sosyalist partiler izler. Ama bu hareketler
klsa vadede diinya sisteminin temel ilkelerine kan;n bir siyasi enerjiyi
harekete gec;:irmi§ olsa da, orta .vadede, bizzat devlet iktidanm ele
gec;:irdikleri ic;:in kapitalist diinya ekonomisinin c;:evrimsel yenilenmesinin bir
pan;asl haline gelmi~lerdir. Uzun vadede ise sistemin yaplsal bunahmma
katklda bulunurlar. i~te bu da yeni hareketlerin, eski hareketlerin diinya
sisteminin stabilizasyonunda oynadlklan ,roW sorgulamalanna yol
ac;:ml§hr.97
1960'lann sonuna gelindiginde, diinya sisteminin yapIsl aC;:lsmdan -oy
hakkl, egemenlik ve refah devleti, ulusal kalkmma vasltaslyla diinya c;:ah~an
slmflarmm uysalla§tmlmasl- slmrlara ula~dml~hr.98 1945-60'larda Bah
Avrupa Sosyal Demokrat partileri i~c;:i slmfmm orgiitlii hale gelmesi ve
ya§am standardmm yiikselmesi gibi pek c;:ok hedefine ula§tIysa da iicretli
emegin biiyiiyen iic;: kesimine seslenmekte zorlanmaktadlr: maa~h meslek
sahipleri, "kadmla§ml~" hizmet sektorii ve "etnikle~tirilmi~" vaslfslz/yanvaslfh i~giicii.99
1968, liberal jeokiiltiiriin farkma varmamn ~okudur. Eski hareketlerin
iyimserligi yitmi~tir. Arhk insanlar c;:ocuklannm kendilerinden daha iyi bir
diinyada ya§ayacagl umudunu yitirmi§, kendilerinden daha kotii bir
diinyada ya§ayacaklan korkusunu ta~nmaya ba§laml§lardlr.1 0o

Ibid., s. 96.
Ibid. , s. 99.
97 Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokiiltiir: Degi~rnekte Olan Diinya-Sistern Ozerine Denerneier, s.64.
98Wallerstein, Liberalizmden Sonra, s. '227.
99 Arrighi et al., Sis tern Kar~ltl Hareketler, s. 88.
100 Wallerstein, "States? Sovereignty? The Dilemmas of Capitalists in an Age of Transition"
<http://fbc.binghamton.edu/iwsovty.htm>
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1968, onciiliigiinii biiyiik ol<;iide gen<;lerin yaptIgl, iiniversitelerde
ye~eren bir hareket olarak diinya sisternindeki ABD hegernonyasma ve buna
nza
SSCB'ye, eski sol hareketlere kar~l <;lkrnl§, liberal jeokiiltiiriin
evrenselci iddialarma rneydan okurnu~tur. Kalkmrnacl ideolojinin herhangi
bir
gen;:ekle~tirip ger<;ekle~tirrnedigi sorgulanrnl~, ideolojik ku~ku
tohurnlan ekilrneye ba~lanrnl~hr,101
1968 devrirncileri sonunda ogiitlernenin liberalizm oldugunun albru
<;izerek ii<; ideolojinin her birine kar~l ilk ciddi entelektiiel rneydan
okurnanm ternsilcisi olrnuf;llardlr. Sadece devlet yapilan i<;inde iktidarda
olanlarm degil, devletin "ideolojik aygItlan" i<;inde iktidarda olanlann da
kan;Hsma dikilrni~lerdir. Bu baklrndan biitiin sis tern kar~ltl hareketlere de
rneydan okurnu~lardlr.l02
Eski sol arhk ~oziirniin bir par<;asl sayllrnarnaktaydl. Ne kadar ba~anh
olsa da MIa etnik/ulusal azmhklar, kadmlar, go<;rnenler gibi dl1?lanan niifus
kesirnleri bulunrnaktaydl. Eski solcular devrirnci ruhlanru kaybehnir;l,
sisterne ayak uydurrnu~lard1. Aynca i~<;i smlfl veya halk ad Ina iktidarda
bulunsalar da kii<;iik bir grup adma, basklcl bir yonetirn izlernekten
<;ekinrniyorlard1. 103 ArtIk kar1?l koyan degil, kar~l konulan bir konurna
sahiplerdi.
Bu ele~tiriler l~lgmda, eski sol un once "deviet iktidanru ele gec;ir,
ardmdan toplurnu donii~tiir" stratejisi tarh~rnaslz hakikat statiisiinii
kaybetti. Tek bir birle~tirici partinin en etkin olacagl varsaYlrnl ve
kapitalizrnin ic;indeki tek c;atl~rnarun ernek-serrnaye <;ah~rnasl oldugu kabul
gorrnerneye ba~lad1. Dernokrasinin bir burjuva kavrarnl oldugu fikri, yerini
dernokrasinin kapitalizrn kar1?ltI ve devrirnci bir dii~iince oldugu fikrine
blrakh. Deterrninist klasik bilirne olan inancm yerini sarsan ise, diizen ve
kaos arasmda daha karrna~lk bir ili~ki hakkmda dii~iinrne istegine buakh.1 04
1968, liberal ideolojinin diinya sisterninin jeokiiltiiriindeki hakirniyetini
sarsh ve aynen 1848'in hernen ardmdan oldugu gibi, 1970'ler de ger<;ek bir
ideolojik iic;lerneye sahne oldu.

Kapitalist Diinya Ekonomisinde Ayrtmlar
Ait oldugurnuz, degerlerirnizi aldlglrnlz, baghhk duydugurnuz, toplurnsal
kirnligirnizi tarurnlayan rnuhtelif cernaatlerin hepsi, giiniin ideolojilerine
gore yeniden inga edilen tarihsel yapllardlr. Evrense1cilik ise bu ulusal,

Wallerstein, Liberalizmden Sonra, s. 117.
Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokiiltiir: Degi§mekte Olan Diinya-Sistem Uzerine Denemeier, s. 27.
103 Ibid., s. J,55.
104 Wallerstein, Liberalizmden Sonra, s. 205.
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kiiltiiret dinsel, etnik ya da toplumsal kurumlarm kan;nt kutbu olarak bize
~'"j'''HC''' bile aldahcl bir goriif;itiir. 105
iic; biiyuk tek tannh dinde bulan, Newtoncu bilim tarafmdan
ve felsefi rengini Aydmlama slrasmda alan evrenselcilik, modern
sistemi jeokiiltiiriinii oluf;ituran en onemli unsurlardan biridir.
Bahfnm BahlI olmayan toplumlara, gu<;liiniin giic;:siize bir armagamdlr ve
zaYlflar ic;:in bu armagam kabul etmek de, reddetmek de kaybetmektir.1 06
Modern diinya sisteminde evrenselcilikle c;:elif;iir gibi gozuken lrk<;lhk,
evrenselcilikten kastedilenin Bahhla§ma, Bah gibi olma anlamma geldigini
anladlgtmlz anda bu ozelligini kaybeder. Evrenselin ic;:indeki aynmClhk
kaqnmlza C;:lkml§hr.
IrkC;:ihk, kapitalizmde emegin hiyeran;;isini saglamakta kullamhr. Eski
sistemlerde yabancl du§manhgl, yabanClYl istenilen homojen c;:evreden dl§an
atarken, kapitalizm ic;:ine almaktadlr. <:=unku her dl§lama eylemi, sermaye
birikimi ic;:in gerekli uretim kaynagl olan erne gin kaybldlr. Kapitalizm,
herkese yetenegine gore odiil ilkesi getirmekte ve bunun veras etten daha
kabul edilebilir oldugunu iddia etmektedir. Ama, lrk<;lhk, milliyetc;ilik, etnik
aynmclhk ve cinsiyet<;ilik yoluyla aylrdlgl gruplan emek gucu olarak
kullamrken, onlara sahip olduklan bu kimliklere gore hiyerargik bir yer
verir ki, bu <;ogunlukla alt bir katmandlr ve bu alt katmanlar kapitalizm
ya~;adlk<;a her zaman varolacaklardlr. Fa§izm gibi, lrkC;lhgm ana gorevini
a§mya ta~nyan uc;:lar reddedilirken, reddedilmesinin nedeni Irk aynmma
kar§l <;lkmak degil, emek gucunun dl§lanmaslm Onlemektir.
Dolaylslyla, evrenselcilik ve lrkC;:lhk ayn yonlere dogru giden ama
birbirinden aynlamaz zikzaklardlr. Bugiin bu zikzaklann da artmasmm
etkisiyle, c;:ahf;imalar keskinle§mektedir.107

Halkltk (Peoplehood): Irk, Ulus, Etnik Grup
Tarihsel sosyal bilimlere baktlglmlzda "halk" kavrammm nadiren
kullamldlgl, onun yerine Irk, ulus, etnik grup gibi UC;: ortak kavramm tercih
edildigi goriilmektedir. Irk, genetik; ulus, devletin potansiyel ya da varolan
slmrlan He baglantIh sosyo-politik; etnik grup ise devlet slmrlanyla
baglanhslz kulturel bir kategori olarak kan;nrrllza C;:lkmaktadlr. Tum bu
kategoriler, neden bazl f;ieylerin bugun oldugu gibi oldugunu ve
degi~memesi gerektigini ya da degi~tirilemeyecegini aC;:lklamak i<;in
kullamlabilecegi gibi, daha derin ve eski sosyal gerc;:eklikler adma, neden

Balibar, Wallerstein, Irk, Uius, Smif: Belirsiz Kimlikler, s. 283-284.
Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokilltilr: Degi§mekte Olan Dilnya-Sistem Uzerine Deneme/er, s. 288.
\07 Balibar, Wallerstein, Irk, Uius, Smtj: Belirsiz Kimlikler, s. 48.
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degigtirilmeleri gerektigini a<;lklamak ic;in de kullamlabiIirler . Wallerstein,
J'.\C''w'"''''U''''''' adma, bu kategorilerin nic;in modern diinya sistemi
inceleme yolunu se<;mi~tir.
"Kapitalist diinya-ekonomi yaylldlkc;a, merkezi ve c;evresel iiretim
siirec;lerinin yogunla~malan cografi olarak giderek daha oranSlZ hale
lrksal kategoriler bazl etiketler altmda belirginle~meye
baglaml~lardlr.//l08 insanlar arasmdaki bazl genetik farkhhklar gozle
goriilebilir olsa da, bu durumu "1rklar" adlm verdigimiz birc;ok ~eyle~mi~
grupla~mayla kodlamak tamamen toplumsal bir karardlr.1 09
. Irk, kapitalist sistemdeki merkez-c;evre yapllanmasmm yarathgl bir
kav:ramdlr ve bu yaplmn devaml ic;in gereklidir. Somiirii He birlikte
yarahlan lrklar -ki genetik bir temeli vardlr- merkez-c;evre yaplslmn
yarathgl cografi farkhla~mayla paraleldir, yani eksensel i~boliimiiniin
"dl§avurumu, Hiei giicii ve sonucud ur. "110
"Irk<;lhk, a§agl katmanlardaki gruplan hizaya getirmeye, orta
katmanlardakileri ise diinya polis sisteminin goniillii askerleri olarak
kullanmaya yaraml§tlr ... YaplSal olarak kurbanlan birbirinin kar~lsma
diktiginden, sistem kar~lt1 gruplarm geni§ kitleleri seferber etmesi de
giic;le~mi$tir .//111

"Ulus", modern diinya sisteminin yaratttgi kategorilerden bir digeridir.
Kapitalist diinya ekonomisinin siyasal iistyaplsl olan devletlerarasl sistemde
yer alabilmek ic;in devlet, devlet olabilmek ic;in de bir "ulus"a sahip olmak
gerekmektedir. Modern diinya tarihine baklldlgmda, yaygm inam§m tersine,
pek <;ok ornekte, devletin ulustan once geldigi, milliyetc;i hareketlerin
devletlerarasl sistemin i§lemeye ba§lamasmm ardmdan ortaya <;lktlgl
goriilmektedir. 1450-1815 tarihleri arasmda, Bah Avrupa'da devletlerin
kuruldugu donemlerde devletc;ilik vardlr, ama milliyetc;ilik hemen hemen
yok gibidir. Milliyetc;ilik, 19. yuzyllda sahneye C;:lkar, 20. yiizyllda ise
somiirgele§tirilmi~ bolgelere yaYlhr.
Modern diinya sisteminde devletler egemen olduklanm ilan ettikleri
andan itibaren kendilerini ic;: parc;:alanma ve dl§ saldm tehdidi altmda
bulurlar. Ulusal duygularm geli§mesi bu tehditlerin azalmasl demektir ve
iktidardakilerin yararmadtr. VIus, tutkal gorevindedir.
"Devletin dl~mdaki ya da herhangi bir alt-bolgesindeki gruplar
kar§lsmda <;lkarlanm arhrmak ic;in devletin yasal giiciinii kullanmakta fayda

Ibid., s. 101.
Ibid., s. 102.
110 Ibid.
111 Wallerstein, Tarihsel Kapitalizrn, s. 67.
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goren her grub un, taleplerinin me;;rula;;tmlmaSl olarak milliyeh.;:i duygulan
C;:lkan vardlr. Dahasl politikalanrun etkisini arhran idari
tekbic;:imlilik devletlerin yararmadlr. Milliyeh;ilik boyle devlet diizeyinde
tekbic;imliliklerin dl§lavurumu, itici giidi ve sonucudur."1l2
Bir devletin "ulus" oimasI, 0 devletin devletlerarasl hiyerar;;ideki yerini
de belirleyen bir unsurdur. Irksal kategorile;;me m~rkez-<;evre ili;;kisini
koruma ve Hade etmenin bir tarzlyken, milliyet<;ilik, bu hiyerar;;ik dtizen
ic;:inde devletlerarasl rekabetin bir ifadesidir ve lrkC;lhgm kabahgma kar;;l,
sistemde daha aynntlh avantajlar saglar. ll3
Kapitalist diinya-ekonominin en son aynml ise etnik gruptur. VIus devlet
ic;:inde azmhklar dedigimiz grup arhk bu adla nitelendirilmektedir. Azmhk
diyebilmek ic;in bir C;ogunluga ihtiyaclmlz vardlr. Azmhk olmarun sayllarla
degit toplumsal gii<; derecesiyle ili;;kisi de son derece a9khr. Bu toplumsal
giicun olC;iildugii birim de devletlerdir. Bu nedenle etnik grup kavraml da
ulus kadar aC;:lk belirtilmese de devlet slrurlanyla baglanhhdlr. Aradaki fark,
bir devletin tek bir ulus, birc;ok etnik grup i<;erme egiliminde oimaSldlr. 114
Etniklik, deviet ic;:inde, kapitalizmin C;lkarma yonelik bir kategoridir.
"Etnik grup, belirli ugra;;sal/iktisadi rollerin verildigi, ele gelir biiyiikliikte
bir grup insandlr. Bu i;;giicii daglhml, dl;; goriinii;;ii aC;1Smdan etnik grubun
aylrt edici kiiltiirii -din, dil, degerler, kendine ozgii giindelik davraru;;
kahplan- He simgelenmi;;tir."115
Milliyet<;ilik, askerlik ve egitim yollan kullarularak resm! diizeyde
ogretilirken, "egitlige" aykm olmamasl ic;in etniklik grup ic;inde ogretilerek
bu durum toplumsal temelde me;;rula;;tmlmaktadlr.
"Etnikle;;me ya da halk olma, tarihsel kapitalizmin temel c;eligkilerinden
birini -ayru anda hem kuramsal egitlige hem de pratik egitsizlige
kalklgmaslru- c;ozmekte ve bunu diinyarun emekc;i tabakalannm
zihniyetlerini de kullanarak yapmaktadlr."116

St.ntf
Slrufiar evrim gec;;iren ve degigen, farkh ideolojik klyafetler giyebilen,
tarihsel sistemdeki c;;eligkilere iligkin nesnel yapllardlr ve diinya
ekonomisinin temel politik gerc;ekligi, farkh bic;;imler alan slruf
c;atlgmalandlr. "Slrui miicadelelerinin ka<;mllmaz ve temel oldugu tezi, diger

Balibar, Wallerstein, Irk, WU5, Smif: Belirsiz Kimlikler, s. 104.
Ibid. , s. 104-105.
114 Ibid. ,s. 105.
115 Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm, s. 64.
116 Balibar, Wallerstein,Irk, Wus, Smif: Belirsiz Kimlikler, s. 107.
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mucadele bi<;imlerinin patlak vermesiyle hic;bir ~ekilde yanll~lanamaz;
soz konusu
mucadelelerin slruf mucadelelerinin maskelenmi~
bic;imi olduklanru soylemek daima mumkundur."117
Kapitalizm, daha c;vk sermaye biriktirenlerin odullendirildigi bir
sistemdir. Bu nedenle surekli kar arayl~l surekli bir yaYllmaYl getirmektedir.
Sistem, iireticilerin yarattIgl art! degere el koymalan ic;in yatmmcllara yasal·
himayeler saglamaktadlr. Saglanan birikimin tiimii ise tiiketime
gitmemekte, bir klsml yeni yatmmlar olarak piyasaya donmektedir. Bu yapl,
en basit anlamda, sermaye birikimi yapamayanlann sermaye birikimi
yapanlara yenilmesi olarak Hade edilebilir.118
Bu sistemde kendi yaratmadlklan art! degerin bir bOliimiinii alan ve
bunun da bir boliimiinii sermaye birikimi yapmak ic;in kullanan struf
burjuvazidir. Burjuvazi de diger tum toplumsal katmanlar gibi duragan
degil, siirekli yeniden yarahlan, bic;:im ve bile§im olarak degi§im siireci
ic;:inde olan bir smIfhr. Burjuva olmarun yolu pazardaki ba~andan
gec;:mektedir; c;:iinkii burjuvazi ic;:in kapitalizmin dinamigi siyasal ya da
kiiltiirel kurumiarda degil, ekonomide yer almaktadlr. Burjuva smlflrun
homojenligini saglayan da budur. Ancak bu homojenlik c;:ah~madan uzakhk
anlamlru ta~lmamaktadlr. iktisadi daralma anlannda yogunla§an smlf iC;i
c;:ah§malar sermaye birikimini yenileme ve yeniden canlandlrma
mekanizmaslrun parc;asIdlr. Bu tiir c;at1§malar i§e yaramazlarm bir klsmlru
armdmrken, toplumsal-siyasal yapilan degi§en iktisadi etkinlik aglyla da
uyumla§brmaktadlr. Bu durum kimilerine gore ilerleme olarak adlandmlsa
da, Wallerstein'a gore, ya§anan daha temel toplumsal donii§iimler ilerleme
olarak adiandmimayl hak etmektedir.l 19
Bu temel toplumsal degi§imi gerc;ekle§tirecek olan burjuvazinin degil,
proletaryarun evrilen karakteri olacaktrr. Burjuvazinin kendi yaratmadlgl bu
arb degeri alan slruf oldugunu dii§iindiigiimiizde, proletarya, yarathgl art!
degerin
bir
klsmlru
ba§kalarma
blrakan
bir
slruf
olarak
tarumlanabilmektedir. Demek ki, kapitalist iiretim tarzmda yalruzca
proleterler ve burjuvalar vardlr. Kutupluluk yaplsaldlr.1 20
Bir iiretici ya yaratbgl degerin hepsine sahip olur, ya bir krslllina sahip
olur, ya da hic;:bir parc;:asma sahip olmaz. Eger hepsine sahip oluyorsa zaten
kapitalist sistemin dl§mdadlr. C;e§itli emek bic;:imleri arasmda iktisadi ve
siyasal imalan aC;:lsmdan biiyuk farkhhklar vardlr ve iktisadi· olarak
denetlenebilecekler ic;inde en yiiksek kar§lhk alan iicretli emektir. C;iinkii
Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm, s. 215.
Balibar, Wallerstein, Irk, U/us, Smif: Belirsiz Kimlikler, s. 147-148.
119 Ibid., s. 149-151.
120 Ibid., s. 151.
117
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klsml denetim maliyetine harcanmak yefine iireticiye
daha az
fazla denetim mali yeti gerektiren emek
masrafh olmaktadlr. Dolaylslyla burjuvazi i<;in iicretli emek pahah bir
iiretim tarzl oldugu ic,;in, kapitalist diinya- ekonomide hi<;:bir zaman tek ve
hatta birincil emek bic,;imi olmamaktadlr,121
"Bireyler, daha onceki tarihsel sistemlerde oldugu gibi tarihsel
kapitalizmde de, hane adml verebilecegimiz, cari gelir ve birikmi§
sermayeden olu§an bir ortak fon kullanan, goreli olarak istikrarh yapIlar
c,;en;evesinde ya§ama egiliminde olmuf?lardlr." 122 Emekc,;i slmflara iiretken ve
iiretken olmayan emek arasmdaki aynmm dayahlmaya ba§lanmasl da· bu
hane yapllan baglammda olmu§tur. Uretken emek, para kazanan, iiretken
emek de artt-deger uretmedigi soylenen emek olarak
tammlanml§t1r. Bu farkhla~hrma, bu tiirlere baglanml~ belirli roller
yaratdmaSl yoluyla guvence altma ahnml~; iiretken emek· erkegin i~i,
iiretken olmayan emek de kadm ve ikincil olarak <;:ocuk ve ya§hlann i~i
olarak kabul edilmi§tir. Dolaylslyla, iiretken i§ hane dl§mda, iiretken
olmayan i~ de hane ic,;inde yapllmaktadlr. 123
Cinse ve ya~a gore i§boliimii tarihsel kapitalizme ozgii bir ozellik
degildir. Ama tarihsel kapitalizmde yeni olan, i~boliimii He emegin
degerlendirilmesi arasmdaki baglanhdlr. Erkegin "ekmek parasl kazanan",
ev i§<;:isi olan kadmm ise "ev kadml" olarak smlflandmlmaSlyla, kendisi de
kapitalist sistemin iiriinii olan istatistiklerde sadece ekmek paras!
kazananlann hepsi iktisadi olarak etkin i~giicii sayllml§lardlr. Cinsiyetc,;ilik
boyle kurumsalla§ml§, bu farkhla§tmcl degerlendirmeyi yasal ya da benzeri
cins aynml ya cia aynmclhk mekanizmalan takip etmi§tir.124
Bu sistemde proleter hane halkl iicret gelirine baglmh oldugu ve
alacaklan iicretin hayatta kalmamn ve yeniden iiretimin gerektirdigi en az
giderleri kar~I1amasl gerektigi i<;in kabul edecegi iicret e~igi her zaman yanproleter hane halklmn kabul edecegi e~ikten yiiksektir. (:iinkii yan-proleter
hane halkl ic,;inde iicretlerin top lam hane gelirindeki payl kiic,;iiktiir ve
bireyiri, hane gelirine reel gelirdeki oransal paymdan daha az katklda
bulunan bir iicret kar~l1hgmda i!?i kabul etmesi genellikle akla uygun
olmaktadlr. DolaytSlyla, verili bir bolgede onemli bir saylda yan-proleter
hane halkmm proleter hane halkma doniir;;mesi i!?verenlerin odedigi reel
iicret diizeyini yukanya <;:ekecektir. Aynca proleterler;;menin siyasal
sonuc,;lan (sendikala~ma gibi) vardlr ve bunlar da ucretin yiikselmesinde

Ibid., s. 153.
Wallerstein, Tarihsel Kapita/izm, s. 21.
123 Ibid., s. 21-22.
124 Ibid., s. 22.
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etkili olmaktadlr. Bu nedenle ir;;verenler proleterle§tirme konusunda
isteksizdirler. Cinse/ya~a gore i~boliimiiniin yam Slra, etnik aynmlar
yoluyla da, etnil} gruplan i~giicii ic;inde, yaptlgl i~e kar~lhk reel iicret
farkh olan roHere baglamaya c;ah~ml~lardlr. Etniklik, yan-proleter
hane yaplslm peki~tirmektedir. Bu tiir etnik bir aynmm, emek<;i slmfiar ic;in
siyasal baklmdan boliicii bir rol oynamasl da burjuvazi ic;in ek bir avantaj
olmu;;tur .125
Smlfiar toplumsal cemaatin tamml olmasalar da, Irk, ulus, etnik grup gibi
toplumsal olarak in~a edilen gruplarla yogun bir ili~ki i<;inde olmu~lardlr.
Modern diinyada Slmf tabanh bir c;ok siyasi etkinlik halk tabanh siyasal
etkinlik bjc;imini alml~tlr. Rus, <;in, Vietnam Devrimleri hem sosyal hem de
ulusal devrimlerdir; C;iinkii sosyal olmalan ic;in ulusal olmalan gerekmi~tir.
Simf bilind bir devlet yaplsmdaki ba~at gruba kaqll giiC; kazanmamn en
aC;lk yoludur. Etnik-ulusal bilinc; ise hsa vadede, asalet, din, Irk gibi bazl
statiilere gore mall arm daglhml1}l degi~tirmeye hizmet etmektedir. Kiiltiirel
sembolleri kullanarak yiiksek kademelerin farkh odiilleri me~rula~tIrma
yolu olarak kullamlmaktadlr.126
Sosyal smlfiar ic;in yapilan geleneksel objektif ve subjektif simf statiisii
aynIDl yiizeysel bir aynmdrr. <;iinkii objektif Slmf statiisii sadece bir grup
veya gruplar ic;in subjektif hale geldiginde gerc;ekten ve eger objektif olarak
varsa bile subjektif olarak hissedilmektedir. Subjektifligin hissedilme
derecesi, etnik-ulusal (ethno-national) bilindn slmf bilindnin yerine
gec;mesinde onemlidir.127
Sonu~

Immanuel Wallerstein diinya-sistem analizi He ovgiiye deger goriildiigii gibi
pek c;ok ele~tiri de alml~tlr. Bu ele~tiriler ozellikle kapitalist diinya
ekonomisini 16. yiizylldan ba~latmasl, bu sistemden once neler oldugunu
tam olarak yansltmamasl iizerinde yogunla~ml~tlr. Wallerstein'm
entelektiiel kaynaklarmdan biri olan Fernand Braudel, Wallerstein'l tarihe
sava~ ac;an bir Afrika uzmam olarak gormekte ve onu A vrupa tarihine kah
bir ~ema dayatan bir sosyal bilimci olarak betimlemektedir,128 Kendisi gibi
diinya sistem analizini benimseyen bir isim olan Andre Gunder Frank ise,
arkada~ml Asya'p c;ah~malarma yeterince ve gerektigi ~ekilde katmadlgl
ic;in ele~tirmektedir. Wallerstein, her ne kadar uzakla~maya ~ah~sa ve

Ibid., s. 23-25.
Wallerstein, The Essential Wallerstein, s. 318-320.
127 Ibid. , s. 318.
128 Fitch, "Wallerstein'm Gezegeni", s. 141.
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Avrupamerkezcilige
devam etmektedir.

kar~l

olsa da, A vrupa merkezli bir analiz yapmaya

Sistemin yaplslm devlet ve smlflardan baglmslz gormesi ve merkez-<;evre
arasmdaki geli~me farkhhklanm tatmin edici bir ~ekilde a<;lklayamadlgl gibi
ele~tiriler bir yana, Wallerstein'm belki de en <;ok tepki alan ve anla~llmayan
ya da arila~l1mak istenmeyen yam, bu sistemin bir iiriinii olan ideolojilere,
ozelde sosyalizme yonelik tezieri, bu <;en;evede 20. yiiZy1l1 geleneksellikten
uzak yorumlayl~l, Wilson He Lenin'i aym kefeye koymas!, SSCB'yi ABD'nin
bir alt-emperyali olarak gormesi olmu~tur. Bu nedenle, Marksistlerce
Marksist olarak goriilmemi~,liberallerce Marksist olarak kabul edilmi~tir.
Wallerstein'm slnlf <;ah~masml temel alan yakla~lmif sermaye birikimini
kapitalizmin merkezine yer1e~tirmesi Marx'tan nasll beslendiginin onemli
ornekleriyken; Marx'! a~maya yonelik adlml, miicadelenin nerede oiacagmi
tam olarak belirlemi~ oimasl olmu~tur. Marx da diinyaYl bir analiz birimi
olarak kullanml~hr, ancak proletaryanm miicadelesinin ulusal diizeyde
ba~lamasml da dile getirmi~tir. Wallerstein ise uiusal sImrlan tamamen
reddetmektedir. Sermaye kapitalist diinya-ekonomide devlet slmrlan
dahilinde veya zaman zaman bu smirlan a~arak degil, bu smirlan hie:;
.. tammayarak birikmekte ve bu birikim merkez-c:;evre gibi bOlgeler arasmda
farkh boyutlar
alabilmektedir. Bu farkhhk
da kapitalizmden
kaynaklanmaktadlr; e:;iinkii e~itlik kapitalizme ozgii degildir. Dolaylslyla e~it
rekabet, e~it fayda, e~it birikim gibi kavramlar zaman zaman jeokiiltiiriin
sozciilerince kullamlan propaganda soylemleri olmaktan oteye
gidememektedir.
Wallerstein bugiin modern diinya-sisteminin bir gee:;i~ donemi ic:;inde
oldugunu Heri siirmektedir. Sistemin adl C:;lkarlanmn uzun vadeli <;lkarlarla
<;atwmaSl <;oziilemez hale gelmi~tir. <::eli~kileri artlk sistemi beslemeyi
blrakml§, uzla§Ilmaz noktalara gelerek sistemi <;okertmeye ba§laml§tIr. Bu
dii§ii§iin ornekleri en a<;lk §ekilde demokratikle§me, go<; ve ekolojik
dengenin bozulmasl gibi alanlarda kar§lmlza <;lkmaktadir. Klrsalhktan
kopu§ uzun vadede yeni emek kaynaklanhm tiikenmesi demekken, ekolojik
dengeye verilen zararlar da hammadde kaynaklannm sona ermesini.
getirecektir.
Feodalizmde Kilise ve senyorler nasil gerilediyse, bugiin de sistemin
onde gelen araCl olan devletin me§rulugu sallanmaktadlr. Bunun nedeni
kiireselle§me, uluslararasl flirketlerin artan roW degildir. Uluslararasl
§irketler yiikseldigi i<;in devietin onemi azaimamaktadir. Tam tersine
§irketlerin her zaman gii<;W devlet yapllarma ihtiyaci vardlr. Devlet yapilan
zaylfladlgl ic:;in bugiin ~irketler de zaYIf1amaya yatkm hale gehnifltir. Bu
nokta uiusiararasl flirketlerin devletlerden giderek baglmsIzla~t1klanm
soyleyenler i<;in tartl~mahdlr.
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Wallerstein' a gore kiireselle~me giiniimiize ozgii degildir. 19. yiizyllm
bar;;mdan beri kapitalizm biitiin yerkiireyi kapsayan bir diinya-ekonomidir,
yani kiireseldir. 0 giinden bugiine devletin siirekli bir dii~ii~ i~inde
oldugunu soylemek ise yanh~ olacaktIr. Devlet onem kaybetmektedir, ~iinkii
me~ruiyetini yitirmektedir. 5lradan insanm devlet tarafmdan ugrahldlgl
hayal kmkhklan, onu devlete slrtIru donmeye ve etnik ya da dinsel gruplara
slgmmaya gotUrmektedir. Mevcut sistemle uzla~mayl reddedi~in rengi de
etnik ya da dinsel olmaktadlr ki, aslmda bu gruplar i~in sosyal miicadelenin
bir diger klllfIdlr. <;iinkii bu kimlikler bir onceki boliimde ele ahndlgl gibi
kapitalist diinya-ekonomide belli smlflarla ili~ki i~indedir.
Oniimiizdeki sistemin nasIl bir sistem olacagl bugiinden belli degildir. Bu
noktada Wallerstein kar~lmlza "iitopistik" kavramml koyar. "Utopistik,
tarihsel alternatiflerin ciddi bir ~ekilde degerlendirmesi, olasl alternatif
tarihsel sistemlerin ger~ek rasyonalitesine ili~kin olarak kararlanmlzm
uygulanmasldlr."129
Yani,
insan
yaratlcllIgmm
ger~ek~i
bir
degerlendirmesidir ve oniimiizdeki ger~ek sorun da bu sistemin yerine
koymak istedigimizin ne oldugudur. Onerilen iitopya degildir; "zihnimizin
iizerinde kurulan egemenliklere"130 kaqn miicadeledir. Miicadelenin araCl
olarak Wallerstein bize diinya-sistem analizini sunmaktadlr.
Diinya-sistem analizi diinyayt yorumlamamlz i~in oniimiize konulan bir
alternatiftir. Wallerstein'm ele~tiri yagmuruna tuttugu pozitivizmden ne
kadar uzakla~hgl, Avrupa merkezcilikten kurtulup kurtulmadlgl
tartl~mahdlr ama dii~i.incemize yarahcI ba~ka bir yol a~tIgl da a~ikardlr.
Wallerstein, bahsedilen ilerlemenin bir ti.irlii ger~ekle~medigi, modernlel?me
kuramlarmm tarh~maya a~lldlgl, postmodern soylemlerin giderek daha
fazla dile getirildigi bir ortamda; akllClhgl, herkesin kendi akhru kullanarak
bulmasl gereken bir yol olarak Oni.imi.ize koymakta ve ele~tirel bir bakl~
a~lslyla bizi bize sunulanlarm altmda yatanlan ke~fetmeye ~aglrmaktadlr.
Klasik sosyal bilim modernizmin, dolaylslyla Bah'run kendini
me~rula~tIrmasmm bir araCl olarak gori.i1se de
akIl bir kenara
blrakIlmamaktadlr. Wallerstein bu yakla~lmlyla postmodernlerden daha ~ok
ele~tirel kuramcllara yakm gozi.ikmektedir. Yine de onun ismi her ikisinden
de ayn bir ~ekilde di.inya-sistem analizi i~inde ve onun kurucusu olarak
arulmaktadlr.

Immanuel Wallerstein, Utopistik ya da 21. YuzYllm Tarihsel Se9imieri, <;ev. Taylan Dogan, istanbul,
Avesta Yayrnlan, 2001, s. 12.
130 Ibid., s. 81.
129
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sorgulayan ve sorularma kendi h;inde mantlkh cevaplar bulan
Wallerstein/m, kurguladlgl sistem dahllinde vardlgl gelecekle ilgili
varsaYlmlarmm dogru <;lklp <;lkmayacagml gelecek ku~aklar gorecektir.
Ancak dogru <;lkhgl takdirde sosyal bilimler alamnda odiil alan degil, adma
odiil konulan bir isim olacagl kesindir.
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