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Kitap,

~u ba~hklar

altmda bOIUmlendirilmi~tir:

•

MUdahale etmek kimin hakkl? Barbarhga kar~1 evrensel degerler

•

Oryantalist olmamak mUmkUn mU? OzcU tikelcilik

•

Hakikati nasIl biliriz? Bilimsel evrenselcilik

•

Fikirlerin iktidan, iktidann fikirleri: vermek ve almak?

Kitabm bOlUmlerinin bir ozetini vermekten ziyade, kIsaca da olsa, kitapta ne
anlatIldlgml ve bir okuyucu olarak izlenimlerimi beliltmekle yetinecegim.
Wallerstein, 100 sayfahk bu c;ah~masmda, "mUdahale etme hakkI nerede
ba~hyor?" sorusunu gUndeme getiriyor. Kitap adeta bu soruyu tartl~mak ic;in
kurgulanml~ gibi. Nitekim, 16. yUzYlhn iki entelektUeli SepUlveda ve Las Casas
arasmda gec;en ve Batl'mn yeni ili~ki kurdugu toplumlann ya~amma mUdahale
etme hakkma dair tartI~ma canh bir ~ekilde aktanhyor2. Wallerstein, mUdahale
etme hakkma me~ruiyet zemini yaratma sUrecinde SepUlveda'mn tarzmm
i~lerligini yitirmesi dolaYlslyla oryantalizmi bu tartl~maya dahil eder.
Wallerstein'e gore, iktidardakiler, smlrslz gUC; kullammmm etkisini ve
inandmclhgml zaman ic;inde yitirmesiyle, hakimiyetlerine entelektUel aC;ldan
me~ruiyet kazandlrmak ic;in oryantalizme ba~vurmu~lardlr. <::UnkU Bah dl~l
toplumlar, kendilerinin Batl dUnyaslyla ozde~
moderniteye gec;i~
yapabilmelerine engel. olan ozelIiklerinden, ancak Batl dUnyasmm yol
gostericiligi ve rehberligi "gozetiminde" kurtulabilirlerdi. HiC; ku~kusuz,
argUman
bu ~ekliyle mUdahale hakkIm hakhla~tmyor ve dolaYlSlyla
me~rula~tmyordu. Ancak, Wallerstein'a gore, 21. yUzYlla gelindiginde, bir
me~rula~tIrma tarzl olarak oryantalizm de i~lerligini yitirir. <::UnkU Bah dl~l
toplumlar, vaat edildigi gibi Batl toplumlanyla bir e~itlige eri~ememi~Ierdir.
Wallerstein, bu ko~ullarda oryantalist argUmanm gec;ersizle~mesinin ardmdan
bilimsel evrenselciligin ortaya C;lktIgml belirtiyor ve bu c;erc;evede 'iki kUltUr,3

Wallerstein, giiniimiizden ornekler vererek, soz konusu
alum da kitabmda ~izmi~tir.

tartI~manm

halen bir sonuca baglanmachgmm

ilk olarak ingiliz fizik~i c. P. Snow tarafmdan 1959 yIlmcla ortaya atIlml~ bir kavramclll·. Snow'un bu
kavramla tammladlgl durum, akademik hayatm cloga bilimleri ile insan bilimleri olarak iki kutba aynlml~
olmasl dolaylslyla olu~an anlayl~ fark! nedeniyJe, akaclemisyenlerin birbirinclen ayn kamplar halincle
~ah~malanm siirdiirmelerinclen clogan ileti~im problemiclir. Snow, iki kiiltiir olarak acllancllfcllgl bu iki
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kavramlm ileri slirliyor: Hakikati ve iyi degerleri arama. Wallerstein'e gore,
bilim, kavramsal olarak kliltUrlin dl~mda blraktlarak, ya~adlglmlz donemde,
ozellikle de 1945 somaSl, iktidann hakhhgml me~rula~tlrma araCI olmu~tur.
Wallerstein, bilimsel evrenselciligi, iktidar sahiplerinin ~imdiye kadarki en
kurnaz ideolojik hakhla~tIrma yaratlml olarak gorUr. <;UnkU bilimin ilerlemesi,
herkesin yaranna bir durum olarak, siyasetten, ideolojiden, klsacasl klilttirden
yahtllml~ olarak sunulur. Bilime oyle bir konum atfedilmi~tir ki, bilimi
reddetmek, dar kafalt, <;agdl~l olmak demektir. Bilimsel evrenselcilik, modern
dlinya-sisteminin kendi kendini me~rula~tJrmasmdaki son mekanizmadlr.
Bununla birlikte, bilimsel evrenselciligin ayagl olan iki kUltiir kavraml da bugiin
zaYlflaml~ durumdadlr. <;iinkli modern diinya-sistemi bir kriz i<;indedir ve bu
noktada entelektiiele biiylik gorevler dii~mektedir. Wallerstein'in <;ozlimli,
A vrupa evrenselciliginin otesine ge<;ebilmektir. 0 da evrensel evrenselciliktir.
iktidar sahiplerinin tUm me~rula~tJrma mekanizmalanna ele~tirel bir gozle
bakabilmektir. A vrupah olmayan, ama evrensel olan bir evrenselciliktir.
Yukandaki klsa ozette de gorlildligii gibi, Wallerstein'in bu <;ah~masmm en <;ok
one <;lkan ozelligi, kendisini dlinyaya tam tan 'modern diinya-sistemi' isimli
toplumsal degi~im kuramlnI yine temel referans olarak almasldlr. Kisaca
modern diinya-sistemi, halen ya~amakta oldugumuz, kokenleri 16. ylizYllda
bullman 500 yllltk kapitalist dlinya-ekonomisidir. TUm dUn yay 1 kapsayan
i~bolUmli -agmm yarattIgI, merkez-yan,!evre-<;evre Ulkeler ile anlamml bulan bir
sistemdir. Merkez Ulkeler, sistemdeki soz s6yleme gU<;Ieli nedeniyle
iktidardadlrlar ve sahip olduklan konumlanm kaybetmemek ve yan-<;evre ve
'!evre Ulkeleri kendi ihtiya<;lan dogruItusunda iktidar konumlanm tehdit
etmeyecek durumda tutabilmek i<;in daima iktidarlanna me~ruiyet kazandlrmak
zorundadIrlar. Ancak, ~u and a sistemin kendisinden kaynaklanan bir kriz
ya~anmaktadlr. <;iinkli kapitalizmin, sermayenin sonsuz birikimini saglayan ve
ge,!erli blan bir sistem olmasl, onu hem farkh blar ama aym zamanda Slkmtlya
sokar. Sistem, ya~adlglmlz bu d6nemde, nastl sonu<;lanacagml buglinden
belirleyemedigimiz sahmmlar ge<;irmektedir. Ancak sistemin dl~ma <;lkllarak bu
slkmtIlann iistesinden gelinebilir ve bu da entelektUelin omuzlanna ciddi bir

grup arasmdaki anlaYI~ farkhhgma edebiyate;:!lann fizik, fizike;:ilerin de edebiyatla hie;: ilgilenmemesi,
asgari dUzede de olsa bilgi sahibi olmamalan durumunu omek olarak vermi~tir.
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ylik bindirmektedir. Wallerstein'in modern dlinya-sistemi jargonunu lsrarla
korudugu A vrupa Evrenseiciligi, iktidann Retorigi isimli bu ~ah~maslyla ortaya
koyma ~ah~t!gl da, merkezdekilerin sahip olduklan iktidar konumlanm
muhafaza etmek adma ba~vurduklan ara~lardan biri olarak A vrupa
evrenselciligidir. Bu nedenle, kitabm ilk li~ bollimlinde anlatllan Avrupa
evrenselciligi fikrinin olu~um slireci, aym zamanda modern dlinya-sisteminin
ortaya ~lkI~ tarih~esi olarak da okunabilir. Wallerstein, Avrupa evrenselciligini,
mevcut dlinya dlizeninin me~rula~tmlmasl i~in bir ara~ olarak gorliyor. Modern
dlinya-sisteminin amaCI, egemenlik alamm geni~letmektir. Mlimklin oldugunca
~ok smm egemenlik alanma dahil ederek etkinligini yayabilmesi ise, sistemin
kendisine me~ruiyet zemini yaratabilmesine baglJdlr ve bunu da ancak evrensel
oldugu ileri slirlilen degerler aracJlIglyla ger~ekle~tirebilir. <;linkli egemenlik
ili~kisi hlikmetmeyi de beraberinde getiriyor ve hlikmedilenlerin sorun
~lkarmamalan i~in bir ~ekilde nzalannm ahnmasl gerekiyor.
Bu ~ah~manm kapsadlgl zaman dilimi de yukanda soyledigimizi destekler
niteliktedir. Wallerstein, Avrupa evrenselciliginin kendisini, tarihsel olarak
birbirlerinin ardl Slra olu~mu~ olan barbarlara kar~l evrensel degerlerin
uygulanmasma inananlann hakkI, oryantalizrnin ozcli tikelciligi ve bilimsel
evrenselcilik olarak ortaya koydugunu ve dolaYlslyla her U~linlin de birbiriyle
baglant!h oldugunu ileri slirer. Kitabm li~ ana bollimlinli de olu~turan bu slire~,
16. ylizYlldan glinlimlize kadar olan donemi kapsar. Soz konusu zaman dilimi,
aym zamanda modern dlinya-sisteminin ilk olarak Avrupa'da ortaya ~lktlgl ve
dlinyamn geri kalanma yayIldlgl donemdir. Kitabmm ilk bollimlinde, 16. yy'm
iki dli~linlirli SepUlveda ve Las Casas arasmda, i~galcilerin Amerika kltasmdaki
yerli halklann ya~amma ne derece mlidahale etme hakkl oldugu lizerine ge~en
tartl~maya yer verilmi~ olmasl tesadlifi olamaz. Ya da basit bir tarihsel detay
olmasa gerektir.
Wallerstein'm bu ~ah~masmda, diger ~ah~malanndan farkh olarak,
oryantalizmden ilk kez bahsettigini belirtmeliyiz. Wallerstein, bu ~ah~masmda,
oryantalizmi, A vrupa evrenselciliginin olu~um ve yaYlh~ slirecinde hedeflendigi
~ekilde, gliclin ve mUdahale hakkmm me~rula~tmlmaSI ~abaslyla birlikte 011aya
~lkan a~amalardan biri olarak sunmu~tur. Buna gore, modernitenin sahibi ve
kaynagl olarak Bat!, ~emaya pe~inen yerle~tirilmi~tir. Bat! dl~l toplumlar ise
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kendi ozellikleri nedeniyle moderniteye ge<;ememi~lerdir. Batl dl~l toplumlar,
bu ko~uIlar altmda, moderniteye ge<;ebilmelerine engel olan ozelliklerinden
ancak Batl dUnyasmIn rehberligi e~Iiginde kurtulabilirlerdi. Wallerstein'in
oryantalizmle kurdugu ili~ki, daha <;ok A vrupa evrenselciligi ve hUmanizm
ili~kisi noktasmdadlr. ~oyle ki, Wallerstein'e gore Avrupa evrenselciligi,
hUmanizmle ozde~le~tirilmi~tir ve dUnyaya ahlaki degerler pompalamaktadlr.
Neticede, bu degerler adIna dUnyada gU<; dengeleri kurulmaktadlr. <;Unkti
bunlar, dernokrasi, insan haklan ve ozgUrlUk gibi reddedilerneyecek degerler
olarak insanhga ve toplurnlara sunulmaktadlr. Bu durum da, sonu<; olarak
iktidar sahiplerinin gU<;lerinin me~ruiyet1111 tartl~llmakslZl11 berabednde
getiriyor. Wallerstein, bu <;er<;evede Batt toplumuna, ozellikle de Batl sagl11a
ciddi ele~tiriler getiriyor. DolaYlslyla, bu <;ah~masl11da oryantalizrne yaptIgl
vurgunun, gUnUmUz batl muhafazakarhgInI ele~tirmek adl11a yaprldlglnt
soyleyebiliriz.
Wallerstein'in bu <;ah~rnaslyla ilgili olarak vurgulanmasl gereken bir diger
husus,
Gulbenkian
Sosyal
Bilimledn
Yeniden
Yaprlandmlmasl
Kornisyonu'nun4 dUnya <;apl11da ilgi uyandlran UrUnU Sosyal Bilimleri A~zn
isimli <;ah~manl11 bir de varnI niteligi de ta~lmasldlr. Sosyal Bilimleri A~zn'da,
sosyolojinin, diger sosyal bilimlerden farkh ve baglmslz bir bilim dah olarak
varhgl sorgulanml~tlr. Yazl konurnuz olan Wallerstein'in Avrupa Evrenselciligi
isimli <;alt~masll1ll1 ozellikle bilimsel evrenselcilik bdlUmti, Sosyal Bilimleri
Afzn'da dile getirilen argUmanlan hatlrlatrr niteliktedir. Universitenin
kurumsalla~rnaslyla q zamanh oIarak akademik disiplinlerin de biri bilim
kUltUrU, digeri edebi, be~ed, felsefi kUltUr gibi <;ok <;e~itli isimlerin verildigi
ba~ka bir kUltUr alam olarak birbirlerinden ayn~masl Uzerinde duruyor. iki
5
kUltUr kavramla~tHmaSlnt referans alarak tiniversite sisteminin trkam~ll1ll1
anlatlldlgl bu bolUmde soylediklerinin ozellikle kayda deger oldugunu
belirtmeliyim. Wallerstein, disiplinler arasl11da gozlenen bu iki kUltUr aynm1l11
da yine modern dtinya-sisteminin biryaratlml olarak gorUyor. <;Unkii modern
dUnya- sistemi oncesinde bu tUr bir aynm yoktur, diyor. Ona gore, modern
Wallerstein, 1993-1995 yil1an arasmda bu komisyonun

ba~kanhg1l11 yapml~Ur.

Konuyla ilgili olarak Wallerstein'in ediWrliigiinii yaptJgI iki Kultur A!fmak isimli ~ah~maya bakl1abilir.
Richard E. Lee ve Immanuel Wallerstein, iki Kiiltiir A!fl1lak, Modern Diillya Sistemillde Fell Bilimleri ile
Be!feri Bilimler Ayrzhgl, istanbul: Metis Yay., 2007.
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dUnya-sistemi, bilim kliltUrUne listlinllik saglaml~tlr. iyiyi aramak, modern
dlinya-sisteminin ortaya <;lkmasmm ardmdan, dogruyu aramakla yliklimlli bilim
kliltUrlinlin tamamlaYlcl bir kutbu olarak be~eri bilimlerin gorev sahasma ait
kabul edilmi~tir. Burada, insanm bilme halinin felsefeyle bagmm bir anlamda
kopanlmasl sonucunda, mevcut Universite sistemiyle BatI'da felsefenin bir
sUreklilik gostermemesine dair bir ele~tiri dile getirilmi~ oluyor. Soz konusu
bOlUmde Universite konusuna deginmesi, daha <;ok bu iki kUltUrUn
kurumsalla~maslyla ilgili. Daha da otesi, burada, Universite sisteminin tlkam~ml
anlatmaktadlr, ancak kendisinin sozUnU ettigi bu tlkam~m ne kadar dl~mda
kalabildigi tartl~lhr. Nitekim, Gulbenkian Komisyonu' ndan soma da Batl' da
Universitelere yeni bir bi<;im verilmeye <;ab~liml~ttr.
Wallerstein, Avrupa evrenselciliginin kendisine me~ruiyet kazanduma
sUrecinde yarattlgl U<;UncU gorUntUsU olarak bilimsel evrense1ciligin Uzerinde
temellendigi iki kliltUr kavraml bugUn zaYlflamt~ durumdadtr, diyor.
Temelinden sarstlan aslmda salt bilimsel evrenselcilik degildir, modern dUnyasisteminin kendi kendini me~rula~tIrmasllldaki son mekanizma olarak bilimsel
evrense1ciliktir. Modern dUnya-sistemi bugUn bir kriz i<;indedir. DolaYlslyla,
A vrupa Evrenselcigi isimli bu <;ah~mada merkezi onemde olan konu, ashnda,
modern dUnya-sistemi ve onun i<;inde bulundugu krizdir. Wallerstein' e gore
bundan <;lkl~ yolu, entelektUelierin yardtmlyla Avrupa evrenselciliginin otesine
ge<;erek, Avrupah olmayan evrensel bir evrenselciligi hayata ge<;irebilmektedir.
Bunun ger<;ekle~tirilebilmesinde entelektUellere onemli gorevler dU~tUglinUn
altml lsrarla <;iziyor. Wallerstein'in sundugu bu <;ozUmUn smulan <;ok net degil.
EntelektUellere onemli gorevler yUklemekle smlrlt kalmakta. Diger bir ifadeyie,
somut, ger<;ek<;ilik payl yUksek onerilerde bulundugunu soyleyemeyiz.
Wallerstein, ilk
kendini kabul

bakl~ta,

bu

<;ah~maslyla,

Avrupa merkezli evrenselciligin
tarihten ve son donemden orneklerle
belirginle~tirerek, neden reddedilmesi gerektigini anlatlyor. Ancak, bu kitap
okunurken, Wallerstein' in daha onceki <;ah~malarmdan bir<;ogu, bu yeni
<;ah~mayla birlikte <;ok daha net bir ~ekilde bir kez daha kendini ortaya koyuyor.
byle ki, bu yeni <;ah~maYl "yeni" kllan ne diye sonnadan edemiyorsunuz.
<::UnkU, Wallerstein'in bu <;ah~maslyla yaptIgl, Avrupa evrenselciliginin
kokenini ve getirdigi felaketleri gozler onUne sermekten <;ok, 1974 Ylhnda
ettiri~

ko~ullanm
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yaymladlgl modern dlinya-sistemi isimli kurammm "ger<;ekligini" ve "genel
ge<;erligini", modern dlinya-sistemi terminolojisiyle temellendirmektir. Aslmda,
kitabm tlim boltimlerinde, ya~anan ve ya~anmakta olan tlim sorunlann yegane
kaynagl olarak modern dlinya-sistemi gorlihiyor. Tabii, Wallerstein, her
seferinde modern dlinya-sistemi isimli kuramml yeni ba~tan tamtlyor. Zaten
kitabm son bOllimlinde, onceki li<; bOllimli neden tartl~t1gml kendi climleleriyle
~oyle aktanyor:
"Modern dilnya-sistemi ie;indeki iktidar gere;ekliklerinin,
boyunca, kendi iktidannm deyam etmesini saglayan bir
fikiriere nasll bie;im yerdigini ara~tlf1yorum. Ayrupa'nm
e;e~itlerinin ile; tane e;ok dnemli ye bilyilk e;apii belirienimi

gee;en be~ yilz yIi
tabm me~rula~tlf1cl
biltiln eyrenseIcilik
yard!. Onlan slrayla

tartl~tIm. ,,6

Wallerstein'in ya~anan ve ya~anmakta olan ti.im bu sorunlann kayna~ olarak
gordligli modern di.inya-sistemine bir alternatif olarak onerdigi Avrupah
olmayan evrensel eyrense1ciligin ne kadar gen;ek<;i bir <;ozlim onerisi oldugu da
tm11~lhr. Evrensel eyrense1ciligi ilan edip, onu kurumsalla~tlracak bir yontemin
gerekliliginden soz ediyor. Sorun ~u ki, kendisinin daha onceki yIllarda <;ah~tlgl
modern dlinya-sistemi kuraml, bu <;ah~masmm merkezindedir. Bu <;ah~masmda
<;ozlim olarak onerdigi evrense1cilikler <;oklugu, aslmda modern dlinya-sistemi
jargonuna sadlk kalmarak onerilmi~ bir altematiftir. Diger bir ifadeyle
Wallerstein, bu <;alt~masmda yeni bir ~ey onermiyor. Modern dlinya-sisterni
ba~hkh <;ah~masmda Ylllarca once ortaya koymu~ olduklanm burada tekrar
ediyor. Wallerstein, bu <;ah~maslyla 1974 yIll sonrasmda yaptlgl <;ah~malannm
listline, ne yeni bir ~ey eklemi~ ne de bir degi~iklik yapabilmi~tir. Kaldl ki soz
konusu kurammm ge<;erliligi tartl~lhr. Bu <;er<;eyede ve her ~eyden once,
Wallerstein'in, Batl'ya, Batl'mn dl~mda kalan toplurnlardan hareketle tarihte bir
yer bi<;tigi modem di.inya-sistemi isimli <;ah~masml yeniden elden ge<;irmesi
gerekiyor ki, bu <;alt~masmda lizerine temelIendirdigi <;ozlim onerisi bir
ge<;erlilik iddiasl ta~lyabilsin. Daha derinde, WalIerstein bu <;ah~masmda ve
oncekilerinde sorunu ortaya koyu~u ve <;ozlim yolu oneri~i, hi<; ku~kusuz bir
Immanuel Wallerstein, Avrupa Evrell.l'elciligi, jktidarlll Retorigi, istanbul: Aram yay., 2007, s. 79.

