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Gerileyi~i: Kaotik Bir Dunyada ABD 
Immanuel WALLERSTEIN 

<;eviren: Tuncay Birkan 

Metis Yaymlafl, istanbul, 2004, 270 sayiat ISBN 975-342-440-X 
Hazulayan: fulya A. EREKER* 

The Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World ba1?hglyla 2003'de 
yaymlanan bu eserin yazan Immanuel Wallerstein, Binghamton 

sosyoloji profesorliigii ve yine aym iiniversite biinyesinde 
kurucusu oldugu "Fernand Braudel Ekonomi, Sistemler ve 
Ara§lhrmalan Merkezi"nin miidiirliigiinii yiirtitmektedir. 1970'li 

ylliarda geli:;;tirdigi "Diinya-Sistem Analizi" (World-System Analysis) He 
sosyal bilimlerde yeni bir bakl1? aC;;lSl ortaya koyan Wallerstein, bu eserinde 
de g6rii~lerini "diinya-sistem analizi" iizerine kurarak, analiz birimini 
kapitalist diinya sistemi olarak belirlemi§tir. Yazann eseri kendisinin 
geli1?tirdigi bir yakla~nmla kaleme alml1;i olmaSI, bir olc;:iide de dogal 
sayllabilecek bic;;imde, eserde ba1;ika kaynaklara fazla ba1;ivurulmamasma ve 
daha c;;ok yazann kendi eserlerine ahfta bulunulmasma yol ac;;ml~hr. 

Wallerstein'm bu kitabl yazma amaCl, genel inam~m aksine, Amerikan 
giidiniin gerilemekte oidugunu ortaya koymaktlr. Wallerstein'a gore, 
Amerika gerileyen bir hegemonik giic;;tiir ve bunun en onemli kamh da 11 

" Eyliil'dUr. 11 Eyliil saidmian ve takip eden siirec;;, her biri ABD giiciiniin 
gerileyi1?inin kaC;;lmlmazhgmm da gostergeleri olan be1;i gerc;;egi gozler. oniine 
sermi§tir. Bunlar; ABD askeri giiciiniin slmrlan, diinyanm geri kalamndaki 
Amerikan kar1;ilthgmm derinligi, 1990'larda ya§anan ekonomik yiikselmenin 
yarathgl rehavet, Amerikan milliyetc;;iliginin iki' ucunu olu1;ituran 
izolasyonizm ile "mac;;o militarizm"in yarattlgl c;;eli§kili baskllar ve son 
olarak da sivil ozgiirliikler geleneginin aslmda ne kadar zaYlf oldugudur (s. 
10-13). Wallerstein, ABD giiciiniin gerileyi§ini diinya kapitalist sistemi 
analizi ic;;erisine oturtarak, bunu aym zamanda sistemin de C;;okii§iiyle 
baglantrlandlrml§l ve dolaylslyla yeni sistemin ne olacagl degilse de, ne 
oimasl gerektigi ve bunun ic;;in neler yapllmasl gerektigi konusunu da 
ayrmhh bir bic;;imde ele alml§tIr. Bu gorii1;iler eserde iiC;; klslmda 
geli1;itirilmi1;itir. Bu klslmlarm alt ba§hklan, farkh zaman ve vesilelerle 
yazllml§l makale ve konferans metinlerinden olu§maktadlr. Bu yazllann bir 
klsml 11 Eyliil 2001 oncesine, daha az bir klsml ise sonrasma aittir. 11 Eyliil 
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yazllrru/?, lrkc;1l1k, islam, "otekiler" gibi alt ba~hklar, ongorulii 
yakla~lInlarmdan dolaYl ilgi c;;ekicidir. Fakat, Wallerstein'm bakl~ 

a<;lsmm da etkisiyle, bu farkh zamanlara ait yazllar eserde <;ok fazla tekrara 
yol ac;;ml~, aym savlar hemen hemen aym argumanlarla tekrar tekrar ortaya 
konmu~tur. 

Birinci klslm, Wallerstein'm tezini ortaya koydugu tek bir boliimden 
olu~maktadlr. Wallerstein'a gore ABD, gen;ek giic;;ten yoksun, yalmz bir 

kimsenin takip etmedigi ve c;;ok az ki~inin saygl duydugu bir 
lideri ve kontrol edemedigi kiiresel bir kaos ic;;inde tehlikelibir 

bir iilkedir 11 Eyliil'ii bu durumun bir simgesi 
Wallerstein'a gore bu ne yeni bir durumdur, ne yalmzca 11 

ikinci Dunya hegemonik bir 
ABD'nin Vietnam ba~laml~tIr ve 
unsurlar 1968 devrimleri ve 1989 

Berlin Duvannm ylkIll~ldlr. Wallerstein; bir tarihsel geriye gidi~le bu 
tarihsel noktalann, neden hegemonik giicun c;;6kii~uniin simgeleri oldugunu 
ortaya koymaya c;ah~ml~hr. Bu <;er<;evede Wallerstein'a gore ABD'nin altm 
rezervlerini eritmi~ olan Vietnam SaVa1;ll, Bab Avrupa ve Japonya'nm aym 
donemde ciddi bir ekonomik yiikseli~ ya~amalanyla da paralel olarak, 
ABD'nin kiiresel ekonomi ic;erisindeki iistiinliigiinu sona erdirmi~tir. 

Amerikan giiciiniin gerileyi/?inin bir diger simgesi olan 1968 devrimleri ise, 
ABD'nin anti-fa~ist, anti-somiirgeci ve anti-komunist ideolojik konumunun 
diinya halklan gozunde inandmclhglm yitirmesine neden olmu1;ltur. 
Wallerstein'a gore Berlin duvanmn ylklh~l, ABD hegemonyasmm ardmdaki 
tek ideolojik gerekc;;eyi de ortadan kaldlrarak, c;okii~u hlzlandlran bir unsur 
olmu~tur. 11 EyHil ise hegemonik giiciin c;oku~iiniin en aC;lk kamhdlr. 
Wallerstein'a gore, 11 Eyliil, ABD topraklarmda bir grup militan tarafmdan 
gerc;ekIel?tirilebilen bir saldm oimasl nedeniyle degit fakat daha c;ok, ABD 
d11? politikasmda "I?ahince yaklal?lmlan" hakim ktlmaslyla c;okul?iin simgesi 
haline gelmil?tir. <;iinku Wallerstein, dll? politikada Afganistan'a askeri 
saldm, israil'in Filistin otoritesini tasfiye etme giril?imine fiilen destek olma 
ve Irak'in il?gali gibi "I?ahince yaklal?lm1arm" ABD'nin gucunun tedrici 
inil?ini <;ok daha hlZh ve c;alkantIh bir diil?ul?e donii~tiireceginden emindir. 
Wallerstein, yerinde bir tespitle, ABD'nin, hemaskeri harcamalarmm 
artu;nyla zaten zaYlf olan ekonomisini daha da zaylflathgml, hem de 200 
yllda kazandlgi ideolojik krediyi, altm rezervlerinden de hlZh bir bic;imde 
tiiketmekte oldugunu one surmektedir (s. 30). Bu baglamda Wallerstein'a 
gore, ABp'nin diinya meselelerinde tayin edici giiciindeki gerilemenin 
siirecegi kesindir. AsIl soru Amerikan hegemonyasmm azahp azalmadlgl 
de gil, ABD'nin zarafetle, diinyaya ve kendisine asgari zaran verecek 
bic;imde du~menin bir yolunu bulup bulamayacagIdlr Es. 31). 
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klSlm, Yirminci Yiizyll, kiireselle~me, lrkC;;lhk, islam, "otekiler", 
ve son olarak "Amerika ve 

olu~makt~dlr. Wallerstein, her bir boliimde retorik He 
farkhhklan ortaya koymaYl amac;;lamaktadlr. "Yirmind 

Ortasmda Karanhk ml?" ba~hgml ta~nyan ikinci boliimde 
Wallerstein, bir hlZ trenine benzettigi Yirminci Yiizyll'm hem bir "ilerleme" 

ve hem de korku, deh§et ve karga~ayl barmdlran bir "giin ortasmda 
karanhk" <;agl oldugunu one siirerek, bu savlardan yalmzca birisinin gec;;erli 
oldugunu one suren gorii§leri c;;iiriitmeye c;;ah~maktad1f. Wallerstein, Liberal 
dii~uncenin "ilerleme" inancma ele~tirel olmakla birlikte, bu inano 
biitiiniiyle ilerlemenin zorunlu degit ancak miirnkiin 

dii~iinmektedir. Bu Yirrninci Yiizyll'da da, en azmdan 
Ondokuzuncu Yiizyll'la kaq111a~tmldlgmda bir "ilerleme" oldugunu kabul 
etmektedir. bu 2000'li yIllardan baklldlgmda me; de 

kadar degildir. Wallerstein bu noktada, lrk<;lhk retoriginin 
bir gen;eklik oldugunu one 

Wallerstein!a lrke;lhk, halklanm ekonomik, siyasi, ve 
hatta demografik olarak kutupla~hrmak yoluyla ayakta kalmaYl ba~aran 
kapitalist diinya sisteminin i~leyi~inde yer almaktadlr. Bu c;;ere;evede, 
Yirminci Yiizyll'da ya~anan Auschwitz ve Gulag benzeri olu~umlar, 

sistemin i~leyi~inden sapan! hayret ve deh~ete dii~iirecek olgular degildir. 
<;iinkii Wallerstein' a gore bu olgular, diinya kapitalist sisteminin "normal" 
i~leyi~inin dogal sonuc;landlr (s. 43-44). 

Wallerstein bu boliimde de, ikinci Diinya Sava~l somaSl ABD'nin 
hegemonik giiC;; olma yolundaki iler1eyi~inin tarihsel arkaplammn bir ozetini 
vermektedir. ABD'nin hegemon,ik yiikseli~ini 1870!li yIllardan ba~latan 
Wallerstein, bu donemde miicadelenin ABD ve Almanya arasmda ge<;tigini 
ve diinya sava~larma aslmda, ABD ile Almanya arasmda diinya 
sistemindeki hegemonyaYl belirlemek i<;in yapllan tek bir /I otuz yll sava~.l" 
olarak bakmak gerektigini one siirmektedir (s. 35-36). Bu miicadeleyi 
kazanan ABD, hegemonik giiC;; olma yolundaki adlmlanm, Yalta 
diizenlemeleri, bu diizenlemelerin obur yiizii olarak goriilebilecek Marshall 
Plam, c;;evreleme politikasl ve Bah dl~l diinyadaki olu~umlara miidahaleler 
ile atml~hr. Wallerstein'a gore, Soguk Sava~ donemi boyunca ABD ve 
Sovyetler Birligi, Yalta diizenlemeleriyle. olu~turulan bir "dam~lkh dovii~" 
ic;;indedir. Bu dam~lkh dovii~te Sovyetler Birligi yalruzca kafes ic;;erisinde 
<;ahm satan jeopolitik bir gerc;;eklikten ote bir ~ey olamaml~, 1989'da kafesin 
patlamaslyla ABD hegemonyasmm temelinde yatan siyasi gerekc;e de 
ortadan kalkml~t1r. Bu baglamda Wallerstein, kitabm hemen her boliimiinde 
ABD'nin kullamlan retorik ne olursa oisun, aslmda Sovyetler Birliginin 
\okii~iinii arzulamadlglm vurgulamaktadlr. 
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Bu bolUmde Wallerstein aynca, Bah-dl~l dunyadaki geli~meleri de k1saca 
alarak, kesinlikle bir proleter devrim olarak kabul etmedigi Rus 

pan-Avrupa hakimiyetini geriletme ~abalanmn en baf?anhsl ve 
olarak tammlamaktadlr (s. 41). Wallerstein' a gore, dekolonizasyon 

He baf?layan sistem-kar~ltI hareketler, Yirminci YuzYIl'a ba~anlanyla 

damgalanm vurmu~, fakat iktidara geldiklerinde toplumlanm donuf?tiirme 
a~amasma ge<;emediklerinden aym hlzla baf?anSlzhga suruklenmif?lerdir. Bu 
<;er<;eve i<;erisinde Wallerstein'a gore Yirminci YUZyll'l tammlayan yalmzca 
iki merkezi ger<;eklik vardlr: ABD hegemonyasmm yukselif?i ve gerilemeye 
ba~lamasl ile Avrupa dlf?l dunyamn siyasi olarak gosteri~li bir bi<;imde 
kendini ortaya koymasl (s. 44). Bu ko~ullar i<;erisinde Wallerstein' a gore, 
pan-Avrupa dunyasl, 2000'li ylliarda 1900'de oldugundan hem jeopolitik, 
hem de kulturel a<;ldan <;ok daha zaylfhr ve pan-Avrupa dunyasmm 
Yirminci Yuzy11'daki "gece yansmda ayd1nllk" doneminin yerini, bir ge<;i~ 
donemi olarak goriilen "gtin ortasmda karanhk" <;agl alml~hr. 

bolUm, Wallerstein'm bir ba~ka retorik olarak tammladlgl 
baf?hgml ta!?lmaktadir. Ktireselle~me soylemi W allerstein f a 

gore, mevcut ger<;ekligin devasa bir yanh~ yorumundan ibarettir (s. 47). 
Wallerstein, dunyamn bir ge<;i§ <;agmda bulundugunu kabul etmekte, fakat 
bu <;;agmm, kureselle~me soyleminde ortaya kondugu bi<;imiyle, sadece 
kuresellel;lme ruhunu yakalamas1 gereken birka<;; geri kalml~ iilkenin 
degi!?imiyle degil, butiin kapitalist dunya sisteminin bal;lka bir §eye 
donugecegi bir ge<;if?le belirlenecegini one surmektedir. Wallerstein bu savim 
yaklaf?lk be§yliz Y1ld1r var olan sure<;leri, kureselle§me soyleminin aksine, 
kendi bak1§ a<;ls1 ve analizine dayanarak ozetle tekrar gozden ge<;irerek 
kamtlamaya <;ah9maktadlr. Wallerstein'm her tarihsel sistemin, kendi 
i<;erisinden ortaya <;lkaracagl <;eli§kiler nedeniyle eninde sonunda 
yaf?ayabilme oianagmi zedeleyecegi ve bir yaplsal krize girdikten soma da 
donu§ecegi savl1 bu bolUmde temel ahnml§tlr. Wallerstein' a gore 
kureselle§meye biri 1450'lerden gunumuze, digeri de 1945'ten gtinumuze iki 
<;er<;eveden ba'kmak mumkundur. Wallerstein, 1945'ten gtinumuze olan 
donemi agIrhkh olarak kapitalist dunya sisteminin i~leyif?inde meydana 
gelen kaymalar ve yeniden denge bulma arayl~lan olarak tammladlg1 
<;er<;eveden ele almaktad1r. Wallerstein bu sure<;te sistemin i~leyil?indeki en 
onemli kaymaY1, 1970'lerde yal?anan uzun ekonomik durgunluk donemine 
dayandlrmakta, bu donemden soma kapitalist dunya sisteminin surekli 
yeniden denge kurma araY1§lan i<;erisinde oldugunu vurguiamaktadir. 
Sonu<; olarak Wallerstein'a gore, gerek 1450'lerden, gerekse de 1945'ten 

1 Wallerstein'm diinya-sistem analizinin temelinde olan 'bu say, daha onceki eserlerinde de 
bulunabilir. Ornegin, bkz., Immanuel Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokiiltiir: Degi§mekte Olan Diinya 
Sistemi Uzerine Denemeler, c;:ev. Mustafa Ozel, istanbul, iz Yaymclhk, 1998. 
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baklldlgmda, ortaya <;:lkan sonw:;: aymdlr: Kapitalist diinya 
bir denge bulma olanagml kaybetmi~tir. Kiireselle~me 

kapitalist diinya sistemi yaplsal kriz donemindedir ve 
bi<;:imde 57). Wallerstein ilgin<;: 

sistemin kriz donemi i<;:in neredeyse kesin bir tarih de vermekte, 
bu kriz doneminin 50 yll siirecegini one surmektedir (s. 64). Kapitalist diinya 
sisteminin degi~imi ka<;mllmaz oldugundan, asil sorun yeni sistemin 
yaplslmn nasIl ~ekil1eneceginde yatmaktadlr. Bu nedenle Wallerstein, siyasal 
karga~a d6nemi olarak tammladlgl bu ge<;i~ doneminde, daha e~itlik<;:i ve 
demokratik bir "yeni" diinya sistemi i<;:in miicadele edilmesi gerektigini, aksi 
halde sistemin degi~imle de olsa, mevcut sistemden fayda saglayaruar lehine 
"yeniden" yaratrlacagl uyansmda bulunmaktadlr. 

Dordiincii boliimde yazar, lrk<;lhgl ele almu;;hr. Bu bolUmde 
Wallerstein'm temel tezi lrk<;lhgm dunya kapitalist sistemine i<;:kin oldugu 
yonlindedir. 2000'de Viyana'da yapllan bir konferansa sunulan metninde 
Wallerstein, konuyu Avusturya'da Jorg Haider'in a~nn sag partisinin 
hiikiimet ortagl olmasl ve buna AB'den gelen tepkiyi tarh~arak ele almayl 
tercih etmi1?tir. Bu baglamda vanlan sonu<;, Avrupa'nm kendisinden 
duydugu korkunun ortaya <;lkml1? olmasldlr. Wallerstein'a gore AB 
iilkelerinin tiimii, Avusturya'dan 0 kadar da farkh olmadlklan ve yakm 
gelecekte benzer se<;imler yapmak zorunda kalabileceklerinden korktuklan 
i<;:in Avusturya'daki se<;im sonucuna tepki gostermi1?lerdir. Yani, AB 
iilkelerinin tepkilerine yol ac;an, kendilerinden duyduklarl korkudur (s. 73). 
Wallerstein bu korkunun yerinde oldugunu ve bu tepkinin verilmemi1? 
olmasl halinde, kendisini parampar<;a edebilecek ideolojik bir dalgaya 
kapllml1? bir Bah A vrupa He kar1?Ila1?abilecegimizi vurgulamaktadlr. 
Wallerstein lr"k<;lhgl, 1492'den, 1945'ten, 1989'dan ve 2000'den giiniimlize 
modern diinya sistemi <;er<;evelerinden, ayn ama birbiriyle ilintili siirec;lerde, 
temel tezini kamtlar nitelikte orneklerle ele alml1?hr. Bu baglamda, ornegin 
Nazizmi bir gaf, bir kontrol kaybl olarak tammlamaktadlr. <;iinkii, 
Wallerstein'a gore diinya kapitalist sisteminin biinyesinde barmdlrdlgl 
lrk<;lhgm hedefi, insaruan sis tern dl~nna <;lkarmak degil, aksine onlan sistem 
i<;erisinde tutmak, ama ekonomik olarak somuriilebilecek ve siyasi giinah 
ke<;ileri olarak kullamlabilecek insanlar olarak tutmaktIr (s. 74-75). 
Wallerstein'm, hepimizin i<;inde bulundugunu dii1?iindiigii lrk<;lhktan 
kurtulmak ic;in onerdigi <;oziim yolu, bu durumun dogru bir analizle ortaya 
<;lkartllmasldlr. Bu dogru analize klasik sosyal bilimlerle ula~ma:k, bu 
anlaYl1?a her zaman ele~tirel yakla1?ml1? olan Wallerstein i<;in irnkanslzdlr. 
Bunun i<;in yapllmasl gereken ilk ~ey, Ondokuzuncu YiizyIl'da Batmm 

169 



ULUSLARARASIILl~I(IU:R 

kendisini me~rular;;tlrma araCl olarak ortaya koydugu klasik sosyal bilim 
kurtulmak, disiplinler arasmdaki aynml ortadan kaldlrmakhr,2 

ve 
siyasi bir tarumlama oldugu a<;lklamaslyla 

bu boliimde, genel retorik dl:;;mda, Bahrun islam'l "iblisle:;;tirmesi"nin 
nedenlerini koymaya ~ah:;;maktadlr. islam, Wallerstein'a gore 

Yiizyll'da Bah Avrupa'run hakimiyetindeki dunya 
sistemine kar:;;l c;ahr;;maya giren ii<; bolgeden biridir. Bunlardan komiinizm. 

"san tehlike" ise ge<;inmesi zor da olsa "yontulmu:;;" bir dost 
gelmir;;tir. Bu durumda i<;in geriye tek ''iblis'' kalmH~hr: islam (s. 

97). islam ise, Wallerstein'a gore hem modern diinya sistemine alternatif 
hareketlerden birisi, hem de sistemin parc;asldlr. islam'm sistem karr;;lh 
alternatif bir hareket olmasl, Batmm islam'l iblisler;;tirmesinin en onemli 
nedenlerindendir. Wallerstein bu nedenlere, petrol ve israil unsurlanru da 
eklemi§, aynca islam ve Bah karr;;lthgmm koklerinin ortac;aglara dayandlgml 
da gozardl etmemir;;tir. islamcIlan, miadlru doldurmur;; bir tanm toplumuna 
donmeyi ozleyen romantikler olarak gormenin yanhr;; oldugunu vurgulayan 
Wallerstein, islamclhgm yiikselir;;ini de Yirminci Yiizyll'da ulusal yenilenme 
ve kurtulur;; hareketleri olarak ortaya C;lkan sistem karr;;ltl hareketlerden 
duyulan hayalkmkhgma baglamaktadlr. Bu tarihsel sistem karr;;lh 
hareketlerin, gelenekleri laikler;;tirme yoluyla doniir;;tiirme ve giiC;lii devlet 
yapllan olur;;turma stratejileri, iktidara geldiklerinde gosterdikleri 
bar;;anslzhk nedeniyle anlamml yitirrnir;; ve alternatif bir vizyon olarak 
islamclhk dogmur;;tur (s. 107). Wallerstein'a gore islamCllarm eler;;tirileri, 
diinyarun bar;;ka yerlerindeki alternatif sistem 'karr;;lh hareketlerle ortak 
ozellikleri paylar;;makta olduklarmdan yerindedir. Bu nedenle Wallerstein, 
islamcl eler;;tirilerin de ... cliger alternatif sistem kaqnh hareketler gibi dikkate 
ahnmasl gerektigini, bu eler;;tirileri farkh gormenin anlamslz oldugunu one 
siirmektedir. Buna karr;;m Wallerstein, islamCllarm sunduklan c;oziimleri 
yerinde bulmamakta, islamcl eler;;tirilerin kendisinin oIumladlgl-laik- c;oziim 
onerilerini kabul etmeleri durumunda dikkate deger olabilecegini 
vurgulamaktadlr. Bu c;en;evede Wallerstein, diinya kapitalist sisteminin 
krizde olacagl oniimiizdeki elli yll ic;erisinde, ~iyasal miicadelenin mevcut 
sistemden fayda saglayanlarla, daha er;;itlikc;i ~ ve demokratik bir diinya 
sistemi arzulayanlar arasmda olacagml, herl.g<i kampta da laiklerle 
koktendincilerin birarada yer alacaglnl vurgulamaktadlr. Bu baglamda, Elir 

2 Bu g6rii~ler daha ayrillhh bir bi<;imde Wallerstein'ill, Sosya/ Bilirnleri Du~unrnernek: 19. Yuzyll 
Paradigrnasmm Slmrlan, <;ev. Taylan Dogan, istanbul, Avesta Yaymlan, 1999 ve Bildigirniz 
Dunyanm Sonu: Yirmi Fiirinci YuzYll j9in Sosyal Bilirn, r;ev. Tuncay Birkan, istanbul, Metis Yaymlan, 
2000 eserlerinde bulunabilir. 
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sistem kan;n hareketlerin biraraya gelerek daha e~itlikc;i ve 
bir sistem ic;in miicadele etmelerinin onemini vurgulamaya 

Fakat, bu farkh vizyonlara sahip hareketlerin, ne ~ekilde aym 
onerilerinde birle§ebilecekleri konusunda Wallerstein, belki de kendi 

a<;ls1yla hareket edildiginde bunun saglanabilecegine olan giiveniyle, 
yeterince a<;lklama yapmaml~hr. 

Altmcl boliimde Wallerstein "otekiler" konusunu ele almaktadlr. 
Wallerstein'm temel saVl, "oteki" diye bir~eyin ya da birinin olmadlgl, bu 
retorigin yaratllml§ ve dayablml~ oldugu yoniindedir. Wallerstein bu savml 

tikelcilik ve zamansalhk konusundaki gorii~leriyle 

Bu baglamda, oncelikle birden <;ok zamansalhk, evrenseldlik 
oldugunu one siirmektedir. Wallerstein'a gore, ic;inde 

bir<;ok toplumsal zamansalhklar ve hatta bu zamansalhklan 
farkhla~~lrabilecek donemsellikler bulunmaktadlr. Bu c;er<;evede 

omegin dunyayl, modem diinya sistemi a<;lsmdan analiz etmek ic;in 
Onaltmcl Yiizyll'dan ba~lahlan uzun donem kullamlabilecekken, yine 
modem diinya sistemi ic;erisinde pan-Avrupa diinyaslmn hakimiyeti 
baglammda ge<;mi~ iki yiizyll da inceleme konusu yapllabilecektir. 
Wallerstein bu noktada, tek bir c;izgisel ve ilerlemed zaman anlaY1~ma kar~l 
C;lkmaktadlr. Evrenseldlik, terimin anlamlyla c;eli~kili de olsa, Wallerstein' a 
gore tek degildir. Modem donemde iz blrakml~ iie; evrensekilik olmu~tur: 
Diinya dinlerinden kaynaklanan evrenseldlikler, laik Aydlnlanma 
ideallerinden kaynaklananlar ve son olarak da giic;lii olanlann, emperyal 
hiikiimranllklarmm bir erdem oldugu yolundaki hissiyatlanm Hade eden 
everenselcilikler (s. 121). Wallerstein'a gore, evrenseldliklerini giic;lii olamn 
hakh oldugu diisturuna dayandlranlarm yerini giiniimiizde kiiltiir 
kavramml one C;lkaranlar alml§hr. iktidar ve ayncahk sahibi olanlar arhk ne 
gucu, ne de Nazilerde oldugu bic;imde biyolojik unsurlan dile 
getirmektedirler. Bugiin iktidar ve ayncahgm nedeni, beceri, hikmet ve 
erdem kaynagl bir kiiltiir olarak gosterilmektedir (s.122-123). Wallerstein, 
evrenseldliklerin ezmek ya da yok etmek ic;in kullamlmasmm ise farkh 
tikeldliklere yol ae;acagmi one siirmektedir. Wallerstein bu tikeldlikleri, 
aZlnllklann,. gerileyen orta smlfiann, en alttaki gruplann, yiiksek kiiltiire 
mens up oldugunu dii~iinenlerin v€ son olarak da hakim se<;kinlerin 
tikelciligi olarak slralamaktadlr. Wallerstein'm her bir evrenseldlik ve 
tikelcilik ornegi iizerine yaptlgl aC;lklamalarla ula~t1g1 sonue; ise e;ok aC;lktIr: 
Tek bir "biz" yoktur. Gerek medeniyet, gerek milliyetc;ilik ve gerekse de simf 
temelinde farazi bic;imde yarahlan "biz"lerin ic;lerinde birc;ok evrenselcilik 
ve tikelcilik tUrii barmmaktadlr. Bu nedenle de, krizde olan tarihsel sistemin 
yerine yenisinin in~a edilmesi miicadelesi de, ic;inde bire;ok evrenselcilik ve 
tikelcilik banndlran ve medeniyet, smlf ya da milliyetle tammlanamayacak 
iki kamp arasmda olacakhr. Wallerstein, bu nedenle, daha e~itlike;i ve 
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demokratik bir yeni sistem isteyenlere, bu siyasi miicadeleyi kazanmanm bir 
yolu dayahlml~ retoriklere kanmadan bir "gokkw;;agl koalisyonu" 
olu~turmalan tavsiyesinde bulunmaktadlr. Bu oneride kan;n kampm da bir 

olu~turup 01u~turmadlg1 sorusu aC;lkc;a ortaya C;lkmaktadlr. Fakat, 
WaHerstein'm "oteki diye biri yoktur" ifadesini, ashnda kolektif olarak 
kontrol edilemeyecek "otekiler" olmadlgl ifadesiyle geli~tirmesi bu soruya 

\ 

bir ac,;lklama niteliginde goriilebilir. Bu noktada, Wallerstein'm da bir 
baklma tek bir evrenselcilik pe~ine dii~mii~ oldugu dii~iiniilebilecektir. 

Wallerstein yedinci boliimde demokrasiyi ele alarak, bugiine kadar 
tecriibe edilen demokrasi orneklerinin retorik mi, gerc;eklik mi oldugunu, 
ardmdan da ger<;ekle~me olanagmm olup olmadlgml ortaya koymaya 
c;alu;;maktadlr. Wallerstein oncelikle gunumuz demokrasilerini, 
demokrasinin ger<;ekte var olup olmadlgl ac,;lsmdan klsaca ele alml~tlr, Bu 

daha c;ok sivil ozgiirliikler kapsammda, yolsuzluk, maddi 
'",?J.L"!LU"," ve yurtta~hgm kapsaylcl olmamasl gibi ~ikayet1er He siyasetten 
uzak durma egilimlerinin giiniimiiz demokrasilerinin eksiklerini ortaya 
koydugunu vurgulamaktadlr. Wallerstein demokrasi "retoriginin" tarihsel 
geli~imine klsaca goz atIp, ba~langl(;ta en iyilerin yonetimine kar~1 halkm 
yonetimi anlammda ortaya <;Ikan kavramm, zamanla bir ulusal slmf 
miicadelesine, yurtta~hk kavrami ve ardmdan genel oy hakkmm 
geni~lemesiyle de, ulusal simf miicadelesinden <;lklP, medeni olanlarla
olmayanlar aynmma donu~tiigiine dikkat <;ekmektedir. Boylece kavram, 
Bah He dunyanm geri kalam arasmda surmekte olan diinya <;apmdaki 
miicadele i<;inde hakim gii<;lerin politikalanm hakh <;lkaran bir terim olarak 
kullamlmaya ba~lanml~hr (s. 146). Retorikle ilgili bu belirlemenin ardmdan 
Wallerstein, demokrasinin ne ol<;ude ger<;ekle~tigini ise basit bir hesapla 
ortaya koymaktadlr. Kapitalist diinya ekonomisi sisteminde toplumsal 
tabakala~maya bakan Wallerstein, en iisttekilerin %1, orta tabakada %19 ve 
en alttakilerin de %80'lik bir oram oldugunu, demokrasinin ise ekonomik, 
toplumsal ve sosyal durumlannda iyile~me anlamma geldiginden, en fazla 
%19'luk orta tabaka i<;in anlamh oldugunu one siirmektedir. En alttaki %80 
i<;in demokrasinin, siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak bir fayda 
saglayamadlklarmdan, haHl anlamslz oldugunu soyleyen Wallerstein, bu 
durumda demokrasinin ger<;ekle~mi~ oldugunu soylemenin de imkanslz 
oldugunu one siirmektedir (s. 148). Wallerstein, bu belirlemelerine kar~m 
demokrasinin bir ol<;iide de olsa gen;ekle~me olanagl oldugunda da lsrar 
etmekte, fakat bunun i<;in ortaya konulan "a~ama a~ama demokrasi" gibi 
orterileri reddetmektedir. Wallerstein'a gore demokrasi i<;in mucadele, ne 
sivil ozgiirliikler, ne de <;ok partili sistemlerle ilgilidir; demokrasi e~itlikle 
ilgilidir. Bu nedenle de miicadele, kapitalist diinya sisteminin i<;inde 
barmdlrdlgl unsurlara biitiinuyle ZIt olane~itlik mucadelesi olmahdlr. 
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Degerlerde TarafslZhk Sorunu" ba~hkh sekizinci 
Wallerstein, degerlerde tarafslzhgm bir retorik ve dolaYlslyla da 
oldugunu ortaya koymaya <;ah~maktadlr. Wallerstein'a gore 

aslmda entelektiielleri klSltIamak i<;in ortaya atIlml~ 
kavramdlr. Wallerstein, Max Weber'in "degerlerde tarafslzhk" 

me~rulugundaki lsranm, a~m milliyet<;i entelektiiellerin 
hakimiyetinden ka<;mma c;abasma baglayan goriif?lere kahlmaktadlr. Bum 

Gramsci'nin, degerlerde tarafslzhgl savunan c entelektiiellerin 
sorgulayan gOrUglerinin ise, postmodernistler tarafmdan 

olmaslyla amacmdan Sapmlf? oldugunu one siirmektedir. Akh, 
ve "miimkiin" ilerlemeyi bir kenara blrakmamlf? olan 

postmodemistIerie aym goriif?leri payla~masl da beklenebilir 
Bu noktada Wallerstein'm vurgusu, diinya kapitalist 

oldugu ve neye donugeceginin belirlenecegi miicadele 
bu gec;ig c;agmda, degerlerde tarafslzhgm anlamslzhgl 

Wallerstein' a gore yeni sistemin ne olmasl gerektigi iizerine 
diigiinme, yani hem siyasal, hem de ahlaki degerlendirme, bu sistemin 
belirlenmesinde pay sahibi olmak isteyenlerin bir baklma sorumlulugudur. 

11 'Eyliil saldmlanmn ardmdan yazIlml~ olan dokuzuncu boliim, 
Wallerstein'm 11 Eyliil'iin de etkisiyle, bugiine kadar dl~andan bakhgml one 
siirdiigil Amerika'ya ic;eriden bakma ihtiyacmm bir yanSlmasl olarak ortaya 
konmuf?tur. Wallerstein 11 Eyliil somasmda diinyanm asIa aym olamayacagl 
gorii~Ierini fazlaca abartIh ve yersiz bulmakta, buna kan;nn Amerika ve 
ozellikle Amerikan ruhu ic;in bunun gec;erli oldugunu one siirmektedir. 
<::iinkii, ikiz kulelere yapilan saldm aym zamanda, tUm Amerikahlarm 
ic;tenlikle inandlgl, ozgiirliik, teknolojik ba~an gibi degerlere de saldm 
anlamma gelmektedir. Wallerstein, inandlgl ve savundugunu one siirdiigii 
Amerikan ideallerinin (en baf?ta da ozgiirliiklerin) 11 Eyliil somaSl aldlgl 
yaradan duydugu rahatslzhgl vurgulamaktadlr. Wallerstein'a gore, 11 
Eyliil'den soma Amerika'da artlk herkes "biz" degildir, sadece yurttaf?lan 
kapsayan "biz"in daha da daraltilmasl miimkiindiir. Bu baglamda 
Wallerstein, Amerikan halkmm ayncahklar karf?lsmda sivil 
ozgiirliiklerinden ne kadar c;abuk vazgec;ebildigini de gozonilne sermeye 
c;ah§maktadir (s. 187). Zaten Wallerstein aslmda tek bir Amerikan gelenegi 
olmadlglm, ozgiirliikler kadar kolelik ve lrkC;lhgm da, militarizm ile 
militarizme direni§in de birer Amerikan gelenegi olarak kabul edilmesi 
gerektigini one siirmekte ve bunlardan herhangi birisinin degi§en 
ko~ullarda one C;lkabilecegini ortaya koymaya c;ah§maktadlr. 

Bu boliimde Wallerstein, daha c;ok ABD'nin, C;lkarlarma kar§l tehdit 
olarak kabul edilen unsurlarla nasll ba§a C;lktIgIyla ilgili olarak, ABD dl~ 
politikasmm tarihsel seyrini de ele alml§tIr. Bu c;erc;evede Wallerstein, 1950 
ve 1960'11 ylliarda ABD'nin kendisine kan;n olan unsurlar -ya da 
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ve asked alandaki giidlniin 
Bu <;er<;evede Wallerstein ABD'nin, 

odakh olan iki tiir dl~ politika 
Ekonomik odakh politika, 

DlC:Im,Qe savunulmasml, Diinya Ticaret Orgiitiinii, Davos toplanhlanru ve 
"ka<;lrulmaz" olarak tarumlanan kiiresene~me kavramlrun yaydmaslru 

asked politika ise ABD'nin iistiiliigiiniin, da 
niikleer silahlardaki 

ic;ermektedir (s. 
bu politikadaki iki 
Wallerstein, artIk ABD dl~mda hemen 

edildigi ABD'nin denetime ac;madlgl bu sHahlan 
diger herkesin bu sHahlan ozgiirliige kar~l kullanacagl soyleminde 
ozgiirliigiin biitiiniiyle ABD'nin ulusal <;lkarlanyla e~ anlamda goriildiigiinii 
vurgulamaktadlr (s. 185). 

Kitabm ii<;iincii klsml, ilk iki klslmda one siiriilen, "diinya kapitalist 
sisteminin yaplsal kriz donemine girdigi ve klsa bir siire i<;erisinde 
donii~ecegi" savlyla baglantlh olarak ne yapllmasl gerektigini ortaya 
<;lkarmaya <;ah§an dort boliimden olu~maktadlr. Bu boliimlerde Wallerstein 
temel olarak diinya soluna, yeni tarihsel diinya sistemi kurulurken ne 
yapmasl gerektigi konusunda birtaklm oneriler sunma <;abasmdadlr. 
Wallerstein onuncu boliimde oncelikle, diinya kapitalist sisteminin yaplsal 
bir kriz i<;inde oldugu ve bu krizin sonucu belirsiz ama ilerleme oimasl 
miimkiin olan bir donii~iime dogru gitmesinin olanakh oldugu, yoniindeki 
g6rii~lerini tekrarlaml§t1r. Bunun ardmdan Wallerstein, yeni tarihsel 
sistemin daha e§itlik<;i ve demokratik bir sisteme d6nii~me miicadelesi 
i<;inde yer almasl gerektigini dii~iindiigii diinya solunun, stratejiden yoksun, 
belirsiz ve depresif bir halde oldugu belirlemesini yaparak, bu <;er<;evede 
diinya soluna strateji onerileri getirmektedir. Wallerstein' a gore diinya 
solunun Ondokuzuncu Yiizytl'dan beri en biiyiik hatasl, stratejisinin once 
iktidan ele ge<;irmek ve ardmdan toplumu donii§tiirmek bi<;iminde iki 
a~amah olmasldlr (s. 208). Diinya solunun ya da devrimcilerin bir diger 
biiyiik hatasl da, merkeziyet<;i ve homojenle§tirici yolu en kolay ve hlZll yol 
olarak gormelerinde yatmaktadu. Bu bakl§ a<;lslyla devrimciler e~itlikle 

ozde§ligi e§ anlamh kullanml§, diger yandan merkezci liberallerin 
ozgiirliigii e§itlige onceleyen tutumlarma kar§l ekonomik e§itligi savunarak, 
birbirinden aynlmaz iki kavraml ayn tutma hatasma dii§mii§lerdir (s. 209-
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210). Wallerstein bu belirlemelerin ardmdan diinya soluna yaphgl onerilere 

onemsemesi o.."rpi< ti 

dordiincii stratejik onerileri ise birbirine 
Wallerstein diinya solunun siirekli 
bulunmaslru, c;iinkii boyle bir kapitalist sistemin temeli olan 
birikimi iizerinde baskl yaratacagml onermektedir. Diger yandan 
liberallerin asIa gerc;ekle::;tirmedikleri teorik onciillerini gerc;ekle~tirmelerinin 
saglanmasl onerilmektedir. Wallerstein diinya soluna, lrkC;lhga kar~l 

demokrasi olc;iitiiniin getirilmesini, kiireselle~menin alternatifinin oimadlgi 
tuzagma dii~iilmemesi gerektigini de hattrlatmaktadlr. Bir diger stratejik 
taktik ise, metala~madan kurtulma yoniinde c;aba gosterilmesidir. 
Wallerstein, bunun gerc;ekle~tirilmesi ic;in a<;lk bir yol da gostermekte, 
iiretim faaliyetlerinin orta biiyiikliikte, ademi merkeziyetc;i, rekabetc;i ama 
kar amaCl giitmeyen yapllar ic;inde slrurh tutulmasmi onermektedir. Burada 
kilit nokta, kar amaCl giidiilmemesi olacakhr. <::iinkii boylece elde edilen 
biitiin arh deger ya kurulu~a geri donecek, ya da yatmm amaClyla 
kolektivite tarafmdan vergilendirilecektir. Wallerstein bu onerinin 
olabilirligine inanmakla birlikte, heniiz geli~tirilmesi gereken bir fikir 
diizeyinde oldugunu da kabul etmektedir. 

Onikinci boliimde Wallerstein, bugiinkii diinyada sistem kar~lt1 
hareketlerin ne demek oidugu sorusuna, bir baklma yeni diinya sistemi 
miicadelesinde kimlerin yer alacagml belirleme <;abaslyla cevap 
aramaktadlr. Bu baglamda Wallerstein, 1970'li yIllarda sosyalist ve milliyeh;i 
hareketleri tarumlamak iizere uydurdugunu soyledigi sistem kar1]ltl 
hareketler kavrammm giiniimiizde, ye~mer ve diger <;evrecileri, feministleri, 
ABO'deki siyahlan, etnik azmhklarm haklanru savunan kampanyalan, insan 
haklan orgiitlerini ve en son olarak da kiireselle~me karf?ltlanru ic;erdigini 
soylemektedir. Wallerstein bu boliimde de, biitiin sistem kaqnh hareketlerin 
Porto Alegre ruhu ya da Diinya Sosyal Forumunda birle~meleri c;agnslru 
yinelemektedir. 
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Onii<;iincu Lohimde, dunyaYl nasI! bir gelecegin bekledigini belirlemeye 
olarak Yirmibirinci Yuzyll'm jeopolitik bohinmeleri ele ahnml~t1r. 

gore Yirmibirind Yuzyll'da u<;lu bir jeoplotik bohinme soz 
birikiminin asH olan AB ve Japonya 

da Davos ruhu He 
ruhu arasmdaki u<;hi boliinme 

ABD'nin bu ii<;hi i<;erisinde gelecekte en ba~anslz olacak iilke 
<;iinku biiyiikhigiinun askeri gucunden kaynaklandlglm, 
asked giiciin digerlerinin ekonomik giicii kar~>lsmda ABD'yi 

one surmektedir. Wallerstein/m bu baglamda bir 
gelecekte bir Japon-ABI) ittifakuun kurulabilecegi, ama 

gii<;1ii 

K uzey-G uney artmaslIU 
de vurgulamaktadlr. Guney'de ortaya <;:lkan "radikal 

bal?kahkff hareketleri Wallerstein fa gore sisteminin i<;inde bulundugu 
sonucudur ve hii,;bir bi<;imde ge<;i~ donemi tamamlanmadan sona 

(s. 252). Davos ve Porto Alegre ruhu ise, kitabm bir<;ok ba~ka 
boliimlerinde de one suriildugu gibi, ge<;il? doneminde yeni dunya sistemi 
i<;in siyasi mucadele i<;ine girecek asli kamplardlr. 

Wallerstein jeopolitik bohinmelerle ilgili a<;lklamalarmm ardmdan, 
dunyaYI nasIl bir gelecegin bekledigi ba~hgl altmda bazl ongoriilerde 
bulunmu~tur. ilk olarak Irak sava~mda nukleer silahlarm kullamlmasmm 
muhtemel oldugunu one surmu~tur. Dolann ihtiyat ak<;esi olarak kalma 
kabiliyetinin birdenbire sona erebilecegi ve AB'nin siyasi yaplslm 
gu<;lendiremezse, u<;hi bolunme i<;indeki giicuniin zaYlflayabilecegi diger 
ongoriilerdir. Vine Wallerstein, Rusya ve C:in'in eger uniter devlet olma, 
uretim faaliyetleri tabamm geni~letme ve silahh kuvvetlerini gii<;lendirme 
sorunlanm <;ozemezlerse, potansiyellerinin altmda gu<;ler olarak kalacaklan 
ve bunlarm ya§adlgl sorunlann dunyamn geri kalamm da etkileyecegini one 
surmu§ti.ir. Birle~mi§ bir Kore'nin ABD'nin Dogu Asya'daki askeri rohinu 
azaltacagl, Ortadogu a<;lsmdan Suudi Arabistan ve Pakistan rejimlerinin 
<;okmesinin, Ortadogu'da -hatta burada belirlenen cografi slmrlara bakllarak 
Bliyuk Ortadogu'da da demek mumkun- domino etkisi yaratacagl 
Wallerstein'm diger ongoriileridir. Bunlar i<;erisinde belki de en dikkat <;ekici 
oIam, Wallerstein'm, <;ok onemsedigi Porto Alegre ruhunun daha once 
slraladlgl ongoriiler ger<;ekle§irse gu<;lenebilecegi, ama dagllma olaslhgmm 
da oldugunu belirttikten soma, eger hareket dagllmazsa, kendisini 2010 
ylllarmda <;ok gii<;hi bulabilecegi ongorusudur. Diinya kapitalist sisteminin 
donu~mesine elli yll veren Wallerstein, burada daha da kesin bir tarih 
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verrnekten <;ekinrnernig, arna bu tarihlere nasil ula§hgl konusunda da hi<;bir 
a<;lklarna yaprnarnl§ ya da yaparnarnl§hr. 

Wallerstein'm son sozleri ABD'nin Irak'l i§galinin ardmdan kalerne 
almrnl§ iki yazldan olu§rnaktadlr. ABD'nin Irak'a saldlrrnasmm nedeninin 
ne kitle irnha silahlan, ne Irak'm EI-Kaide He baglan, ne de petrol oldugu 
gorii§lerine kahlan Wallerstein, ger<;ek nedenin 1/ §ahinler" in akil yiiriitrneleri 
oldugunu dii§iinrnektedir. $ahinler, ABD'nin giiciiniin Vietnam Savar;n'ndan 
beri diizenli olarak gerilernekte olduguna inanrnaktadlrlar. Bu goriige 
Wallerstein'm da kahldlgl aC;lkhr, fakat onun katllrnadlgl §ahinlerin c;oziirn 
onerileridir. C:iinkii §ahinler, ABD'nin dernir iradesini ve muazzam askeri 
iistiinliigiinii gostermek ic;in kendini giic;lii bir bic;imde ortaya koyrnasl 
gerektigini, boylece biitiin diinyanm Arnerika'run iistiinliigiinii taruyacagml 
ve Avrupahlarm da hizaya gelecegini dii§iinrnektedirler (s. 262-263). 
Wallerstein'a gore ise, §ahinler tarn da boyle dii§iiniip hareket eUiklerinden 
ABD'nin me§ruiyet iddiasmm temelini dinamitlerni§ler ve ABD'yi jeopolitik 
arenada onulmaz bic;irnde zaYlflatrnl§lardlr (s. 270). 

I Wallerstein'm bu kitapta one siirdiigii gorii§lerin bin;oguna katIlrnak 
rniirnkiindiir. Bu baglamda ozellikle, e§itsiz bir diinya sisteminin daha 
e§itlikc;i ve dernokratik bir sisteme doniigme <;agnsl ve beklentisini 
payla§mamak zor goriinrnektedir. Fakat bu beklentinin, Wallerstein'm 
gosterdigi yollarla gerc;eklegmesinin miimkiin olup oirnadigi tarh§rnaya 
a<;lkhr. Tarh§rnah savlan ve ongoriileri yanmda, kitabm belki de en onernli 
sorunu bic;imseldir. Kitapta yer alan yazIlarm farkh amac;larla, farkh 
zarnanlarda kalerne almrnl§ olrnaslrun yarattlgl tekrarlar, okumaYl 
gii<;legtirrnektedir. Hatta bu tekrarlann, okuyucunun dikkatini dagltlp, 
vurgulanmak istenen noktalann ne oldugunun anla~>llamarnasma yol ac;acak 
derecede fazla oldugu da soylenebilir. Bunun yanmda eser, diger olurnlu 
yonlerinin otesinde, bugiinkii diinyaYl anlarna ve yorurnlamanm alternatif 
bir yolunu sunrnaSl al)larnmda, yeni bir baklg aC;lSl sunarak sosyal bilimler 
literatiiriine onernli bir katklda bulunrnaktadlr. 
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