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Dünya-Sistemleri Analizi perspektifinin önde gelen temsilcilerinden olan
Giovanni Arrighi 1937’de talya’da do mu tur. Doktoras  Milan
Üniversitesi’nde 1960 y nda tamamlayarak iktisat doktoru unvan  almaya hak
kazanm r. 1963’te Afrika’ya gitmi , burada Afrika’n n kalk nmas  üzerine
çal maya ba lam r. 1979’da faaliyetlerinde iktisat, tarihsel sistemler ve
uygarl klar üzerine odaklanan Fernand Braudel Center’a (SUNY Binghampton)
kat lm r. Ba ca eserleri unlard r: Geometry of Imperialism, Antisystemic
Movements (Terence K. Hopkins ve Immanuel Wallerstein ile birlikte), The Long
Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times, Chaos and
Governance in the Modern World System (Beverly J. Silver ile birlikte). Profesör
Arrighi 18 Haziran 2009’da vefat etmi tir.

Dünya iktisadi sisteminin büyük bir finansal kriz döneminin içinden geçti i,
dünya siyasal iktisadi sisteminin karargâhlar nda gerçekle tirilen finansal
kurtarma operasyonlar  ile sabit; tecrübe edilenin bir buhran olup olmad ,
iktisadi göstergelere tahvil edilmi  güç oyunun insan eyleminden ne derecede
özerkle ti i belirleyecektir: finansal piyasalar n derinle me derecesi. Bu
aç dan, söz konusu tökezlemede as l kayg  uyand ran ihtimal, sorunun bir
yeniden üretim sorununa dönü üp dönü meyece i olsa gerek. Muhtemel bir
buhran n temel payandalar ndan biri de gücün söz konusu güç oyununca ne
derecede içerildi idir; en yal n halini muhatab  öznenin ya am na kast etmede
bulan gücün, oyunun “bozulmas yla” ne derecede özerkle ip, kendinde bir
karaktere bürünece i de e de er bir yeniden üretim sorununa i aret etmektedir
zira. Olup bitenin sonuçlar  daha do ru öngöreceklerin, di erlerine göre de
daha avantajl  olaca  dü ünmek çözümleyici ak l yürütmenin gere i; fakat
mevcut durumda olup bitenin ne oldu u konusundaki mu lâkl k, tüm
öngörüleri birer kehanete dönü türüyor. Ça z insanlar n, öngörme
melekelerini tökezletecek derecede kendilerini bilememe halleri, bir yandan
ça lar  bilme çabalar n arzulad klar  gelecekle ko ullanmas  nedeniyleyken,
di er yandan insan eyleminin, bununla ili kili olarak kullan lan göstergelerin
öngörüyü imkâns z hale getirecek derecede h zlanm  olmas  nedeniyledir.
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nsan n bilme eyleminin onun en yal n eylemselli ini dahi gösterge k ld
kabul edilecek olursa, insan eyleminin üst üste binmi , üst üste kapanm
gösterge dizgelerince ko ulland  kolayl kla kabul edilebilir, ki bu dizgeler,
ili kisellik temelinde, ayr  ayr  referanslara ve bunlara ba  h zlara sahiptirler.
nsan eylemi ve onu mümkün k lan göstergeler aras ndaki kar kl  ko ullanma

ili kisinin kabulü, nihai referans n bizzat insan eylemi ve onun h  oldu unu
kabul etmemek anlam na gelmez. Tüm bu kabuller, insan eylemi ile ko ullanan
gösterge dizgelerinin olup bitenin ya da hakikatin ayr  düzeylerine i aret etti i
kabulünü getirir; yani her gösterge dizgesi hakikatin ayr  bir perdesine tekabül
etmektedir.1 Perdelerin üst üste binmesi bir ihtimal de il, zorunluluktur. Bu
aç dan olup bitenin çözümlenmesinde belirli bir gösterge dizgesinin esas
al nmas  söz konusu olabilir, ancak i in do as  gere i öteki perdeler de aralan r.
Hakikatin perdelerinin aralanmas nda ne kadar ileriye gidilece i, onun ne kadar
derinde sorunsalla na ba r. Bir ba ka deyi le, yaran n ne kadar derinde
oldu u, bedenin ne kadar cerh edilece ini belirleyecektir. Bu aç dan krizin
derinli i burada, toplumsal yeniden üretim süreçlerini ne derecede
tökezletece i- perdelerin ne derecede aralanaca  tayin edecektir.
nsanl n iktisadi fenomene bak , genel olarak iki gösterge dizgesi

düzeyinden, iki perdeden olmu tur: fiyatlar ve de erler. Bir ad m önce
belirtildi i üzere, bu düzeyler üst üste binmi tir ve bu durum ili kisellik
temelindedir. De er-fiyat ili kisinin göstergesi ise parad r2 ve para daha soyut
bir göstergeler dizgesine i aret eden fiyat  ifade etmesiyle, insan eyleminin
içine hapsedildi i güç oyununun da göstergesidir. De er, ku kusuz, insan
eylemini kavramak aç ndan çok daha zemindedir.3 Fakat dünya iktisadi
sisteminin 1970’lerden beri içinde bulundu u türbülans, de erler düzeyinde
analizi her ne hikmetse gerekli k lmam r. Kapitalist toplumsal yeniden
üretimin en hararetli muhalifleri fiyatlar düzeyinde analizle yetinmi lerdir.
De erler düzeyinde analizin ba ca talep edicileri olarak Marksistler’in de er-
fiyat ili kisi sorunundaki netle me çabalar , bu do rultuda yap lan ampirik
çözümlemeleri birer kuramsal egzersiz haline getirmi tir. Bunda ampirik

1 Okur, dünyaya bak  çok say da tül perdenin içinden bir manzaraya bak  olarak
dü ünebilir; sürekli bir kaybolu …

2 Marx’ n fiyat , metalar n para-biçimi olarak kavramsalla rd , bu nedenle tamamen
dü ünsel ya da zihinsel bir biçim olarak tarif etti i hat rlans n; Karl Marx (1993),
Kapital, Birinci Cilt (Çev.: Alaattin Bilgi) (Ankara: Sol Yay nlar ): 104. Öte taraftan
iktisadi fenomenin reel ve finansal olarak ayr lmas  bu çerçevede
anlamland labilir.

3 De er insan eyleminin en yal n halinin bir indirgemesi, soyutlamas  olarak
dü ünülmelidir; emek ve fayda yayg n olarak kullan lan iki indirgeme ölçütüdür.
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çözümlemeleri mümkün k lan verinin Keynesgil makro veri olmas  da etkilidir.
Marksistler’in bir k sm  kuramsal olarak netle edursunlar, di er bir k m
Marksist, Dünya-Sistemleri Analizi Okulu ve çözümlemelerinde fiyat düzeyini
bölü üm sorunu odakl  olarak esas alan Post-Keynesgil Okul çözümlemelerini
arz-talep dinamiklerine göre yapm lard r ve son küresel finansal kriz bu
hususta bir de ikli e neden olmam r. Küresel finansal krizin ortaya ç kmas
ile Marx’ n Kapital’inin yeni bas mlar n yap lmas , bir bak ma Marx’ n
“yükselen de erler” aras na girmesini kapitalist yeniden üretimin büyük
buhran  olarak okumak, burada kullan lan ak l yürütme dikkate al nd nda
acelecilik olacakt r. Marx’ n kapitalizm çözümlemesinin, muar zlar  için bile,
u ya da bu düzeyde i levsel olmad  iddia etmek bir hayli güçtür, bu

nedenle Marx’ n yeni tarihsel çerçeve dâhilinde yeniden okunmas  elbette
faydal r. Fakat bu tarihsel ba lamda belki de Marx’tan çok daha fazla
okunmas  gereken iktisatç , disiplinin kurucu babas  Adam Smith’tir; özellikle
de Smith’in çözümlemesini gâh fiyatlar gâh de erler düzeyinde yürütmesinin
iddias  mu lakla rd , çözümlemesini tutars zla rd  ele tirileri dikkate
al nd nda.
Giovanni Arrighi’nin Do u Asya’da ya anan Çin merkezli maddi geni lemeyi,
yeni bir dünya-tarihsel momentin yükseli ine delil olarak gösterdi i Adam
Smith Pekin’de ba kl  çal mas , Adam Smith’in kurucu erdeminden4 -bu
erdem iktisadi fenomeni insan eyleminde anlamak çabas nda ifade bulur- farkl
bir yönden istifade eder. Smith çözümlemesini, tüm iktisadi faaliyetin insan
gücünün sevk ve idaresi etraf nda örgütlendi i temel kabulü ekseninde yürütür.
Bunu, bütün yap n ulusal zenginli in bir incelemesi olmas ndan ç karsamak
da mümkündür. Onun, i bölümünün pazar dolay yla derinle mesi ve
yayg nla mas n getirdi i refah art  temel iddias , çözümlemesinin yal n
insan eylemini esas ald n en aç k göstergesidir. Arrighi, tam da bu noktada,
maddi geni lemenin pazara dayal  olan n bir aç klamas  olarak Smithgil
çözümlemeden istifade eder. Di er yandan, kapitalist yeniden üretimin siyasal
iktisadi karakterinin siyasal yan na hak etti i önemi vererek, bir yerde realist
bir perspektifle, gücün servetin unsurlar  olarak mal, hizmet ve eme in sevk ve
idaresi ile var olabildi i kabulünden hareket eder; böylece yal n insan
eyleminin öncelli i aç ndan Smithgil metodolojiden istifade eder. Bununla
birlikte, çözümlemesinin esas  mal, para ve emek piyasalar nda fiyatlar n
gösterge oldu u de imler te kil etmektedir; bu durum, Marx’ n sermeyenin

4 Bu erdem, yürütülen sorgulaman n anlamaya dönük do as nda ifade bulan
naifliktedir; bu aç dan Smith’in iktisadi fenomene ili kin sorgulamas nda
Aristoteles’in temelden ve kapsay  derinli ine tan kl k etmek mümkündür.
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genel formülü kavramsalla rmas  ve ba lant  olarak azalan kâr oranlar
kavramsalla rmas  kullan rken de de memektedir.
Arrighi’nin uzun soluklu kuramsal çabas n ba lang  kabul edilebilecek
Uzun Yirminci Yüzy l ba kl  çal mas  ile Beverly J. Silver ile birlikte kaleme
ald klar Chaos and Governance in the Modern World System ba kl
çal malar n devam  ve geli tirilmi  hali olan Adam Smith Pekin’de (bundan
sonra ASP) ba kl  çal mas  Smith’in i bölümü-pazar geni li i-maddi
geni leme tezinin bir yeniden okumas  temelinde son sistemik birikim dairesi
olan ABD hegemonyas n dü ü ve Çin’in yükseli inin ayr nt  bir
incelemesini sunuyor: yeni muhafazakâr Yeni Amerikan Yüzy  Projesi’nin
yükseli i ve dü ü ile Çin’in Do u Asya’da ya anan iktisadi rönesans n lideri
olarak ortaya ç  (s. 11).  Arrighi’nin ifadesiyle “[k]itab n amac , küresel
politik ekonominin merkez üssünün Kuzey Amerika’dan Do u Asya’ya –halen
devam edegelen- kay  Adam Smith’in iktisadi geli me teorisi nda
yorumlamak oldu u kadar, bu kayma ba lam nda The Wealth of Nations n bir
yorumunu da sunmakt r. (…)” (s. 11-12). Arrighi’nin Adam Smith yorumu,
ASP’nin temel iddias  Çin’in maddi geni lemesi üzerine kurulu oldu undan,
teleolojik kabul edilebilir. Arrighi’nin çal ma ile sundu u kuramsal çerçevenin
eklektik olmas  buna ba lanabilir: Sistemik sermaye birikiminin niteli ine
ili kin çözümlemesi için Marx’ n sermayenin genel formülü
kavramsalla rmas ndan, sermayenin de ersizle me sorununa çözümleri için
Schumpeter’in yarat  y m nosyonundan, son birikim devresinin
finansalla ma deneyimi ve bunun devletle ili kisi için David Harvey’in
mülksüzle tirme yoluyla birikim fikrinden yararlanm r. Ayr ca, dört ana
bloktan olu an kitab n bir blo unu ay rd  ABD hegemonyas n dü ünün
politik ekonomisi, neredeyse tümüyle bu konuda daha önce Robert Brenner ile
yürüttü ü tart ma çerçevesindedir. Bu nedenle kitab n ilk say lanlar kadar
olmasa da kuramsal çerçevesinin olu mas na Brenner’ n da katk n oldu u
söylenebilir. Bütün bu unsurlar n muazzam derecede bir uyumla bir araya
getirilmesi, kuramsal çerçeveyi güçlü k ld  ölçüde Arrighi’nin çözümlemesi
ile var lan öngörüleri birer kehanete dönü türmektedir. Kuramsal çerçevenin en
ba at öncülleri ile var lan öngörülerin dahi muazzam derecede temkinli ifade
edili leri buna ba lanabilir. Buna ra men, çal man n, Smith’in eserinin bu
denli kapsaml  bir kuramsal çerçeve ile yeniden okunmas , dünya ekonomik
sisteminin son finansal krizinin kayna ndan okunmas  üstünlü ünü teslim
etmeli. Kapsam n ve iddialar n önemi çok daha ayr nt  bir
de erlendirmeyi gerektiren çal man n bu incelemesi ile kitab n plan n k saca
sunulmas ndan sonra, kuramsal çerçevesi ve temel iddialar  sunulacakt r;
çal man n genel olarak de erlendirilmesi ile inceleme sonland lacakt r.
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Çal man n dört ana blo undan ilki Adam Smith, Karl Marx ve Joseph
Schumpeter’in bahsi geçen kavramsalla rmalar ndan iki alternatif büyüme
patikas  türetmeye çal maktad r. kinci blok, ABD hegemonyas n iktisadi
seyrini Brenner’la sürekli bir tart ma içinde ele almaktad r. Üçüncü k m daha
çok hegemonyan n siyasi dü üne odaklanmaktad r. Son bölümde Çin’in
yükseli i tarihsel bir perspektifle irdelenmektedir.
kinci Dünya Sava ’n n hemen sonras nda Çin’in yirmi birinci yüzy la

girerken gerçekle tirdi i at n hiçbir emaresi yoktur. Bununla birlikte, on
sekizinci yüzy lda Çin iktisadi aç dan, pazar n geni li i aç ndan, politik
aç dan örnek gösterilir niteliktedir. On dokuzuncu yüzy l ba lar nda
Avrupa’n n askeri gücünde gerçekle en muazzam s çramayla Çin’in olumlu
görüntüsü darmada n olmu tur (s. 17-18). Oysa Smith’e göre, küresel
ekonomi içerisinde giderek daha geni  bir alan  kaplayan ve derinle en ticaret
Avrupa halklar  ile Avrupa d nda ya ayan halklar aras nda bir güç e itleyicisi
olarak i lev görecekti (s. 18-19). 1960’lar n sonunda ve 1970’lerin ba nda
dünyan n her yan na yay lm  Amerikan askeri hegemonyas  sarsan Vietnam
yenilgisi, hegemonyan n gerileyi inin ba lang  olarak dü ünüldü ünde,
Smith’in öngördü ü kar kl  korku uyand racak bir cesaret ve güç e itli inin
olu up olu mayaca  sorusunu gündeme getirmi tir (s. 19). Bu çerçevede
kitab n temel tezi, Yeni Amerikan Yüzy  Projesi’nin ba ar zl  ve Çin’in
ekonomik geli mede sa lad  ba ar  bir arada de erlendirildi inde, Smith’in
dünya uygarl klar  aras nda e itli e dayal  bir dünya-pazar toplumu vizyonunun
gerçekle mesinin hiç bu denli olas  görünmemi  olmas r (s. 22). Bu önemli
iddian n kuramsal olarak güçlü bir biçimde gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
Bunun için Smith’in kapitalist geli menin ne kuramc  ne de savunucusu
oldu unun öncelikle teslim edilmesi gerekiyor; zira bir egemenlik gereci olarak
Smith’in piyasa kuram  kapitalist olmayan ekonomileri anlamada özellikle
geçerlidir (s. 22). Kapitalist geli menin önko ullar  kendilerini ancak pazar
mekanizmas  içinde var eden üreticiler ve özgür emek olarak tespit edilmi tir.
Çin’de ikinci ko ul tam olarak gerçekle meyip ilki gerçekle mi  olsa da
Çin’deki geli imin do as  zorunlu olarak kapitalist de ildir. Böylelikle,  Çin
ekonomisinin canlan , say  giderek artan bir grup akademisyende piyasa
olu um süreçleri ile kapitalist geli me aras nda temel bir dünya-tarihsel
farkl k oldu u yolunda bir fark ndal a yol açm r Arrighi’ye göre (s. 37-
38). Bu iki kalk nma patikas n co rafyalar  ise mukadder bir biçimde Avrupa
ve Do u Asya olacakt r. Sanayi Devrimi’nden önce Smithgil dinami i, yani
piyasan n kapsam  taraf ndan s rlanan i bölümünün giderek yayg nla mas  ve
derinle mesine e lik eden üretkenlik art n sürükledi i bir ekonomik
ilerleme sürecini farkl klarla da olsa deneyimleyen Avrupa ve Do u Asya bu
tür ekonomik büyümenin kurumsal ve mekânsal bir üst s na, bir denge
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tuza na dayanm lard r, Avrupa bu tuzaktan Sanayi Devrimi ile ç km r (s.
37-38). Bundan sonra iki co rafya aras nda iktisadi kalk nma aç ndan bir
raksama ya anacakt r. Bu raksaman n aç klanmas nda ise Arrighi daha çok

Kaoru Sugihara’n n on alt nc  yüzy ldan on sekizinci yüzy n sonlar na kadar
do al kaynaklar n s rl  olmas na cevaben emek-so uran kurumlar n ve emek-
yo un teknolojilerin geli tirilmesinin Do u Asya devletlerine büyük bir nüfus
art  imkân  sa lad , buna hayat standard n mütevaz  ölçüde iyile mesinin

lik etti i yollu fikrini esas alacakt r (s.45). Yani Do u Asya’daki kalk nmay
özgün k lan ey, di er kaynaklardan çok be eri kayna  harekete geçirmesidir
(s. 48). Buradan Arrighi, Avrupa’n n ve Do u Asya’n n tuttuklar  kalk nma
yollar  daha aç k biçimde nüanse etmektedir: “(…) Do u Asya’daki
ekonomik canlanma, Bat ’n n sermaye-yo un/enerji tüketen kalk nma yoluna
yakla mas  sonucu de il, bu yol ile Do u Asya’n n emek-yo un/enerji
tasarruflu yolunun kayna lmas ndan kaynaklanmaktad r. (…)” (s. 49). kisi
de pazara dayal , iki kalk nma yolu söz konusudur yani: lki, Smithyen
büyüme, Çal ma Devrimi ve kapitalist olmayan pazara dayal  kalk nma
nosyonlar na kar k geliyor. Burada büyüme d sal etkenlerden kaynaklan r,
belirli bir toplumsal çerçevede, bu çerçevenin gizli potansiyellerinin
sömürülmesi ile gerçekle ir. Pazara dayal  ikinci ekonomik geli me türüyse,
içinde gerçekle ti i toplumsal çerçeveyi y kma, dönü türme potansiyeline
sahiptir. Bu ikinci türe yerine göre Schumpetergil, yerine göre Marxgil deniyor:
Sanayi Devrimi ya da pazara dayal  kapitalist kalk nma (s. 54). Arrighi’nin
Smith’i yeniden okumas  tam da bu noktada ba lar. Ona göre Smith ne
ço unun iddia etti i gibi minimal devlet yanl r ne de sermayenin
kuramc r, Smith’in iktisadi kalk nmadan anlad ey, bir mekân n
insanlarla ve sermayeyle doldurulmas r (s. 61). Bu tür bir kalk nman n içsel
zorunlulu u bir üst denge tuza r ve Smith’e göre, bu hususta piyasan n
görünmez eli bir i e yaramamaktad r. Olabilecek tek ey hükümetin görünür
elinin yasalarla kurumlarda uygun de iklikleri gerçekle tirmesidir (s. 62). te
Arrighi’nin Smith okumas n teleolojik oldu u nokta. Zira Arrighi’yi Smith’in
iktisadi kalk nma için devletin görünür elini göreve ça rd  iddia etmeye
götüren ey, Smithgil çözümlemenin iktisadi kalk nman n bir s  oldu u
sonucudur.
Arrighi’nin analizinin bir özgünlü ü de Marx ve Smith’in analiz birimlerini
nüanse edi indedir: Ona göre, bu, Avrupai kalk nma yolunun askeri güce de
dayanan do as  anlamada Smithgil çözümlemeyi Marxgil çözümlemeden
üstün k lmaktad r. Marx, Smith’ten farkl  olarak hükümetleri de il, toplumsal

flar  esas al r. Bu aç dan ilgilendi i konu uluslar n zenginle mesi de il,
sermaye sahiplerinin emek gücü sahipleri kar nda zenginle mesi ve
güçlenmesidir (s. 83). Marx’ n örtük bir ulusal kalk nma teorisi vard r; onunki
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kapitalizmin dünya ölçe inde geli mesine ili kin bir teoridir. Do al olarak
Marx, genelle en kapitalist geli menin bir çe it iktisadi yak nsamaya yol
açaca  tahmininde hataya dü mü tür (s. 83-84). Bunu Marx’ n sonsuz sermaye
birikimini kendinde bir amaç olarak kuramsal çerçevesinin oda na
yerle tirmemesinden ç karsamak da mümkündür Arrighi’ye göre: Marx,
“paran n ne tür bir güç ta  ve onun di er çe it güçlerle ne gibi bir ili ki
içerisinde oldu unu tam olarak anlatmas na ra men, onun tüm eseri, kapitalist
bir toplumda paran n “sonsuz” birikiminin ba at güç kayna  oldu unu ima
eder.” (s. 85). Arrighi’ye göre Marxgil çözümlemenin zay f karn  politik
öznelerin iktisadi karakterini es geçmesidir: “Bütünüyle s f iktidar  üzerinde
yo unla an Marx, burjuvazinin zenginli inin nas l olup da hem ulusal hem de
uluslararas  bir siyasal güce kolayca tahvil edilebildi ini anlatmay  unutur.
(…)” (s. 86). Bununla birlikte Marx, art -sermayeyi kapitalist birikimin
gerileyen merkezlerinden yükselen merkezlerine transfer etmenin bir arac
olarak, ulusal borçlanman n süregelen önemini teslim eder (s. 94). Kuramsal
in as n bu a amas nda sistem ölçe indeki karakteristik hareketin
kavramsalla lmas na olanak tan ndan olsa gerek, Arrighi, Schumpeter’in
kapitalist geli me çözümlemesinden yarat  y m nosyonunu ödünç al r.
Oysa, bu nosyonla yans tmaya çal  mekânsal kayma ve gerekçesi
kendisinin de tespit etti i üzere Marx’ta da vard r: “(…) Herhangi bir verili
ça n önde gelen kapitalist organizasyonlar  içerisinde bar nd ran hâkimiyet
mekânlar n hepsi, ensonu, a  bir fiziki sermayeye sahip olmu  ve böylelikle
kâr oran nda dü me ve durgunlu a do ru bir gidi  ya am r. Marx, bununla
birlikte, uluslararas  kredi sistemini, daha geni  bir mekâna – ngiltere’ye göre
Birle ik Devletler, Hollanda’ya göre ngiltere ve Venedik’e göreyse Hollanda
daha geni  bir mekân demekti- göç etme yoluyla sermayeye durgunluktan
kaçma olana  sa layan bir sistem olarak görür; bu yeni mekânda sermayenin
geni letilmi  ölçekte yeniden üretimi devam edebilecektir. (…)” (s. 95) Ancak,
Schumpeter’in devrim evresi ve devrimin yaratt  sonuçlar n so urulmas
evresi olarak ay rd  kapitalist yarat  y m sürecinin ekonomiyi yeni
kanallara ta yan bütün ticari inovasyonlar  içerdi i fikrini esas alarak söz
konusu mekânsal kaymalar n bu çerçevede görülebilece ini ileri sürer (s. 96-
97). Sermaye ve gücün sonsuz birikiminde ifade bulan Avrupa kalk nma
yolunun iki e iliminden biri sistemik olarak yaratt  a  birikim krizlerinin
uzun finansal geni leme yaratmas r, bu e ilim, Schumpeter’in sözleriyle,
ekonomik sistemi yeni kanallara zorlamak için gerekli olan ödeme araçlar
sa lamakt r. kinci e ilim ise devletlerin ak kan sermayeyi kendilerine çekme
rekabetidir. Bu e ilim, kapitalizm, büyük sanayi ve militarizm aras ndaki
ili kiyi ortaya koymada kilit önemdedir (s. 101-102). Özetle, çal man n ilk
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blo unu olu turan kuramsal in a iki ayr  kalk nma patikas  aç a ç karacak
bir kavramsal bütün olu turma çabas  olarak dü ünülebilir.
ABD hegemonyas n dü ünü ele alan izleyen iki blok, Avrupa’dan dünyaya
geni leyen kapitalist sistemin sonsuz sermaye ve güç biriktirme niteli i
temelinde iktisadi ya da finansal ve siyasal çözülü üne odaklanmaktad r.
ktisadi çözülü , yeni birikim devresinin özgünlüklerinin ke fini garantilemek

için, bir yüzy l önce Britanya birikim devresinde ya anan 1873-1896 sinyal
krizi ile Vietnam Sava  sonras  1973-1993 müzmin durgunluk dönemi sürekli
kar la larak çözümlenmektedir. Asl nda bu çözümleme bir yerde
Brenner’ n temelde ABD ekonomisine odaklanan, küresel türbülans  inceledi i
uzun y llara yay lan entelektüel çabas yla bir hesapla mad r. Yirminci yüzy l
sonu ve yirmi birinci yüzy l ba nda ABD hegemonyas n ya ad  askeri,
dolay yla siyasi ba ar zl klar  konu olan üçüncü blokta, kitab n tümünde
muhafaza edilen yap sal çözümlemenin -ele al nan geli melerin yak n geçmi te
vukuu bulmas ndan da kaynaklanabilir- sürdürüldü ü söylenemez. Üçüncü

sm n son bölümünde sonsuz sermaye ve güç birikiminin birlikte bir analizine
giri ilmektedir. Bu bölümde Arrighi, Uzun Yirminci Yüzy l ba kl  çal mas  ile
ortaya koydu u kuramsal iddias  yineler ve ABD hegemonyas n dü ünün
özgünlüklerine David Harvey’in eseri nda tan kl k etmeye çal r.
Brenner, 1950’den 1960’a dek ya anan ekonomik geni leme dönemini takip
eden 1965-1973 aras nda ya anan kârl k krizi kaynakl  ekonomik gerilemeyi

itsiz geli meye ba yor. Brenner için e itsiz geli me, kapitalist geli mede
r kalanlar n liderlere yeti meye çal klar  ve en sonunda bunu ba ard klar

süreçtir ve ABD hegemonyas n kurumsalla mas  takiben ortaya ç kan,
sistemik türbülans yaratma kapasitesine sahip olmu  bu nitelikte iki ülke vard r:
Almanya ve Japonya. ABD’li imalatç lar rekabete üretim maliyetlerini ve
tatminkâr kâr oranlar  içeren fiyatlar  dü ürerek, ücret maliyetlerinin art
bask layarak, fabrika ve ekipmanlar  yenileyerek kar k verdiler. Ancak
ABD için rekabetin en etkili silah  dolar n devalüe edilmesi olmu tur (s. 110-
111). 1970’lerin ba ndaki istikrars zl n çözümü için ba vurulan s  para ve
maliye politikalar  ile zora giren ekonomik aktivite gev ek kredi politikalar  ile
iyile tirilmeye çal nca, spekülatif sermaye dolardan kaçm r, 1973’e
gelindi inde bu durum sürdürülemez bir hal alm  ve dolar devalüe edilmi ,
sabit döviz kuru terk edilip dalgal  kura geçilmi tir. Dolar n mark ve yen
kar nda sürekli de er kaybetmesi, Brenner’a göre, nispi maliyetlerde bir
terse dönü  yaratm , imalat sanayiinde kârl k, yat m art  ve emek
üretkenli i yeniden söz konusu olmu , ABD d  ticaret dengesi fazla vermeye
ba lam r. Alman ve Japon imalatç lar ise eski kârl klar  sürdüremez hale
gelmi lerdir. Böylelikle küresel düzeydeki kârl k krizi ba ca kapitalist
ülkeler aras nda daha e it da lm  hale gelmi tir (s. 112-113). Brenner, 1993’e
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kadar kârl k krizinin çözüme kavu turulmamas , söz konusu sanayi
kollar ndan ç n büyük zararlara neden olmas na ba lar. Sektörlerden

kamay  maliyetlerin dü ürülmesi için teknik yenilikleri zorunlu k ld  için
 üretim ve a  kapasite sorunu kendini yeniden üretmi tir (s. 114).

Kârl k krizinin bir çözümü sermayenin ucuz i gücü ile yüksek teknolojiyi
birle tirme çabas  olmu tur; bu çözüm, üretimin azgeli mi  ülkelere kaymas na
neden olmu tur. Bir ba ka çözüm ise, paran n devalüe ve revalüe edilmesidir.
Bu dönemde üç büyük çaba söz konusudur: Amerikan dolar n 1970’lerdeki
devalüasyonunu terse çeviren Reagan-Thatcher monetarist devrimi, dolar n
de er kaybetmesi sürecini yeniden ba latan 1985 Plaza Anla mas  ve dolar n
devalüasyonunu terse çeviren 1995 tarihli ters Plaza Anla mas  (s. 115). Plaza
anla malar  s ras yla krize giren ABD ve Japon ekonomilerinin kurtar lmas
operasyonlar r. Arrighi’nin bütün bu kriz sürecine ili kin ufuk aç  bir
iddias , 1970’lerin sonuna gelindi inde ABD’nin uygulad  geni lemeci
politikalar n (federal aç klar, gev ek para politikas , serbest dolar kuru)

rlar na ula  olmas r. Bu zaman zarf nda uygulanan Keynesgil
politikalar n zarar , a  üretim ve a  kapasiteyi süre enle tirerek, bir kârl k
çerçevesinin in as  getirecek iktisadi çöküntüyü mümkün k lmamas r (s.
116). Brenner’ n çözümlemesinin geriye kalan k sm , ters Plaza anla mas  ile
ABD’ye akmaya ba layan sermayenin yaratt  finansal geni lemenin ABD’yi
ne yolla muazzam derecede borçlu hale getirdi ini konu edinmektedir.
Arrighi’nin Brenner’ n çözümlemesine ayr nt  örneklerle yöneltti i
ele tirilerden biri, Brenner’ n sistemin kârl k krizinde as l bask lay  unsurun
kapitalistler aras  rekabet oldu u iddias na ili kindir (s. 130). Arrighi’ye göre,
emek-sermaye çat mas  Britanya hegemonyas n hem sinyal krizi sonras nda
hem de ölümcül krizi sonras nda etkili olmu tur: Militan bir i çi hareketi her iki
sava n arifesinde yükseldi, sava lar esnas nda geçici olarak geriledi, sava lar
bittikten sonra da büyük bir patlama yapt . Rus Devrimi Birinci Dünya
Sava ’n n o yükselen militan i çi hareketi s ras nda gerçekle ti; kinci Dünya
Sava ’n n yaratt  dalga ise komünist rejimlerin Do u Avrupa, Çin, Kuzey
Kore ve Vietnam’a dek yay lmas na tan k oldu (s. 133). Dikkate de er bir
ba ka husus da 1968-1973 aras  dönemin bir ücretlerde patlama dönemi
olmas r. Bu dönem, kârl  a  çekme yönünde sistemik bir bas nç
uygulaman n yan nda, kapitalistler aras  rekabetin seyri üzerinde de etkili oldu
Arrighi’ye göre (s. 134). Arrighi Brenner’ n çözümlemesinin bir eksi ini de
sadece üç büyük ekonomik blo a odaklanmas  olarak tespit eder; Güney’i
dikkate almamas  olarak bir ba ka deyi le. Güney’in katma de er yaratmada
zaman içinde yükselmesini, keza Kuzey’in gerilmesini dikkate almayan
Brenner, iddetlenen rekabet olgusunun en dinamik ö elerinden birini gözden
kaç rmaktad r (s. 140). Asl nda daha genel bir bak  aç ndan dikkate
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al nmayan husus, bloklar aras  güç mücadelesidir, bu mücadelenin
harcamalarda yaratt  geni lemenin getirdi i s nt lard r (s. 142). Arrighi,
ABD hegemonyas n as l sorununun, Britanya hegemonyas  ile
kar la ld nda Hindistan gibi bir askeri ve finansal rezervi olmamas
oldu u iddias ndad r (s. 145-146). Bu durum, ABD hegemonyas , kendisinin
yürütmek ve finanse etmek zorunda oldu u operasyonlara mecbur etmi ,
sonunda da ortaya ç kan askeri ba ar zl klar  ve finansal s nt lar  birer
açmaz olarak kendisine dayatm r. Bu, küresel ekonomide ya anan bunalt
finansalla man n önemli bir aya  iken, ötekisi ise sürekli rekabet halinde
firmalar n varl klar  likit hale getirme zorunlulu udur (s. 150). 1990’larda
kârl kta gözlenen art n, bir nedeni 1980’lerdeki enflasyonist ortam n i çileri
1990’larda enflasyonla mücadele programlar ndan medet ummaya itmesi, bir
di er nedeni ise ABD ekonomisinin finansalla madan her yönüyle istifade
etmeye ba lamas r (s. 156). Fakat Arrighi, bu yükseli i çökü  öncesi bir çe it
belle epoque olarak al r.
Analizin bir sonraki dura , Gramsci’yi takiben yap lan bir hegemonya tan
ve bunun yal n güç kullan ndan fark n ortaya konmas r. Hegemonya
krizleri, uzun zaman dilimlerinde bir ekilde çözüme kavu turulan sinyal
krizleri ve hegemonyan n sonunu getiren ölümcül krizler olarak ayr lm r
(s. 158-159). Kendisini toplumsal niteli i haiz sistemik kurumsal düzenleme-
lerde gösteren ABD hegemonyas , Sovyet gücünün s rland lmas , bu
do rultuda dünya paras  ve askeri gücü üzerinde ABD denetiminin sa lanmas -
na dayan r (s. 159-160). Bu aç dan Arrighi’nin hegemonyan n çözülü üne
ili kin tart mada, örne in Brenner’den farkl  olarak, bu hususlar  bir amalgam
olu turuyorlar gibi ele almas nda büyük tutarl k vard r. Arrighi’nin ABD
devletini bir sava -refah devleti olarak görmesi de bu çerçevede anlam
kazan yor. Örne in Vietnam Sava  yenilgisinin maliyetlerinin ABD’yi
sürükledi i finansal kriz uluslararas  para sisteminin çökü üne neden olmu tur
(s. 163). Bütün bu iktisadi çökü  çözümlemesinin, kendi çözümlemesinin
Brenner’inkinden fark  ortaya koymak suretiyle Arrighi’yi getirdi i nokta,
onun kârl k krizini hegemonya krizinin bir veçhesi olarak yorumlamas  ve
kapitalizmin kârl k ve hegemonya krizine verdi i tepkinin sermayenin
finansalla mas  olarak görmesidir (s. 169). Hegemon Bat , bunlar  deneyimler-
ken, Do u Asya’da, artan uluslararas  rekabetin gerekli k ld  küçük i letmeler
temelinde pazara dayal  büyüme patikas nda ilerleyen ekonomiler refah
art n, maddi geni lemenin oda  olmaktad rlar.
ABD’nin, Britanya’n n durumunda oldu u gibi, kendini askeri ve finansal
olarak besleyen bir güce sahip olmamas , d  borçlar , cari aç  muazzam
derecede artt rm r (s. 202). ktisadi ve siyasi aç dan tökezleyen hegemon-
yan n bu krizinden bir ç  yolu da sald rganla makt r; Arrighi’ye göre bu
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ihtimal de denenmi tir, fakat kaybedilmi tir. Sonuçta, artan d  borçlarla Do u
Asya merkez bankalar na çok daha ba ml  hale gelinmi tir. Ancak ilginç bir
biçimde, al nan borcun mebla , bu kez de tersten bir ba ml k ili kisi
yaratm r: ABD zarar görecek olursa, herkes zarar görecektir. Bununla
birlikte, Avro’nun dolara kar  güçlü bir alternatif olarak ortaya ç kmas
manzaray  bir hayli mu lâkla rmaktad r (s. 209-210). Yine de Arrighi,
2000’lerde dü en dolar n 1970’lerde dü en dolara nazaran, ABD hegemonyas
aç ndan çok daha ciddi bir krize i aret etti i iddias ndad r (s. 211). Söz
konusu kriz, ABD’nin Harvey’in mülksüzle tirme yoluyla birikim kavram  ile
ifade etti i finansal sald rganl a yönelmesini getirmi tir. Çözümlemesinin bu

amas nda Arrighi, ABD’nin emperyal tutumunu Harvey’in mekânsal üretim
nosyonu üzerinden de erlendirir. Söz konusu emperyal tutum sermayenin
de erlenme sorununun zorunlu k ld  mekânsal kaymaya gösterilen bir
tepkidir. Harvey’e göre Çin, süregiden a  birikim krizine etkili bir mekânsal
sabit olabilecek en ümitvar yerdir (s. 227). Bu iddia, Arrighi’nin Marx’ n
sermayenin genel formülünü (Para-Meta-Para’) uygulad  “dünya” ölçe inde
kapitalist sermaye birikiminin mekânsal kayma e iliminin tekrar  öngörüsüne
götürecektir dü ünürü; öngörülerindeki muazzam temkinlilikle birlikte…
Kârl k krizleri derinle tikçe tan k olunan finansalla ma, birikimin finansal
muameleler yoluyla yap lmas r. Ancak mekânsal sabitenin de mesi,
finansalla man n da çare olmad  de erlenme sorununu çözer. Arrighi’nin en
can al  tespiti, bütün bu süreçlerin öznelerinin hükümet-büyük sermaye
gruplar  bloku olmas r (s. 237-238). Bununla birlikte, bu öznelerin yap sall k-
lara i aret etti i iddia edilemez; her birikim devresinde sonsuz güç ve sermaye
birikiminin biçim ve aktörleri farkl klar arz eder (s. 242). Bu bapta
Arrighi’nin çözümlemesinin özgünlü ü, kaç lmaz bir biçimde mekânsal
olacak kapitalist birikimi teritoryalite kavram  etraf nda yeniden anlamland r-
mas , mekân  yap salla rmas r. Dolay yla her bir birikim devresinin
öznelerinin mekânla ili kilerinin niteli i birikim devresinin özgünlüklerini de
belirleyecektir. Örne in, ABD hegemonyas n özgünlü ü, iki dünya sava
aras nda burada biriken art  sermaye kullan larak, dünya çap nda bir koruman n
tedarik edilmesindedir; koruma komünizme kar  olacakt r uzun süre (s. 263).
Sonuç olarak, daha önce de belirtildi i üzere, ABD’nin bu maliyetli koruma

inden sistemik s malar nedeniyle feragat etmesi sermaye birikiminin
tarihsel hareketinden ayr  dü ünülemez.
Son blokta, Çin’in ABD taraf ndan ku at lamaz yükseli i, sadece bölgesinde
de il, dünyan n hemen her yerinde artan nüfuzu ve ABD’nin bu yükseli
kar nda bir bak ma çaresizli i konu edinilmektedir. Arrighi, konuya ili kin
de erlendirmelerin yetersizli ini, az say da istisna d nda, yakla mlar n Çin
tarihini göz ard  etmelerinden, Bat  tarihini ise indirgemeci okumalar ndan ileri
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geldi ini ileri sürüyor (s. 312). Çal ma genel olarak Do u Asya’n n özelde
Çin’in iktisadi yükseli ini tarihsel bir perspektiften de erlendirilmesiyle
sürdürülmü tür. Avrupa kalk nma yolunun aksine Do u Asya’da uzun bir bar
döneminin ya and , Avrupal  muadillerine göre Do u Asya’n n en önemli
devletlerinin çok önce ulusal birer devlet haline geldi i tespiti, Avrupa
kapitalizminin temel belirleyicilerinden birinin askeri rekabet oldu u dü ünül-
dü ünde bir hayli önemli bir tespit. Çin söz konusu oldu unda bar  dönemi
be  yüzy  bulmaktad r. Bu uzun bar  dönemi, Do u Asya kalk nma yolunu
sava larla teritoryal geni lemeden çok devlet ve ulusal ekonomi in as na
götürmü tür (s. 319-320). Bunda Do u Asya’n n Avrupa’n n aksine k sa
mesafe ticarette yo unla mas  da etkili olsa gerek (s. 323). Çin’in pazara dayal
maddi geni lemedeki ba ar , iç ticarete öncelik veren ve kimi kez d  ticareti
de yasaklayan Ming ve Qing hanedanlar  zaman nda gerçekle mi tir (s. 324-
325). D  ticaretin neredeyse iki hanedan boyunca sürekli yasaklanmas na
ra men, s r bölgelerinin her taraftan merkeze eklemlenmesi, ulusal pazar n
boyutunu artt rmakla kalmay p imparatorlu un her kö esindeki koruma
maliyetlerini de dü ürmü tür (s. 330).
Do u Asya’n n, Avrupa tarz  deniza  yay lmac a ve silahlanma yar na
girmemesi, Çin’i ve Do u Asya sistemini, geli en Avrupa güçlerinin askeri
sald lar  kar nda k lgan hale getirmi tir (s. 339). Avrupal  güçlerin Do u
Asya’ya giri i, Çin ve Japonya’n n sanayile me yörüngelerinin farkl la mas na
tan kl k etmi tir. Çin’in 1980’lerde yeniden bölgenin iktisadi merkezi haline
gelmesine dek yükselen güç Japonya’d r (s. 345 ve 352). Çin’in bu tarihlerle
birlikte dünya sermayesi için bir cazibe merkezi haline gelmesi, Arrighi’ye
göre, i gücü rezervinin sa k, e itim ve özyönetim kapasitesi aç ndan
nitelikli olu udur. Daha da önemlisi Çin kalk nmas n as l nedenini yabanc
sermayeden ziyade yerli geleneklere dayanmas  olarak tespit ediyor Arrighi (s.
353) ve Smith’in pazara dayal  kalk nma için hükümetler için öngördü ü

levin Çin reformcular n icraat nda da gözlenebildi ini ekliyor: ekonomik
reformlar n nispeten tedrici olarak gerçekle tirilmesi ve hükümetin büyüyen bir
ulusal pazar ile toplumsal i bölümü aras ndaki sinerjiyi te vik etmesi (s. 359).
Arrighi, Çin’de olup bitenin kapitalist ç karlar n ulusal ç karlara tâbiyet oldu u
iddias nda (s. 362). Sonuç olarak, Arrighi, Çin’in yükseli inin, üzerinde
yükseldi i payandalara göre ba ar  say lmas  için erken oldu unu ifade
etmektedir: Ya tüm farkl klara sayg  bir uygarl klar toplumu tesis edecektir
ya da yeni bir siyasal kaosun merkez üssü haline gelecektir (s. 389).
Giovanni Arrighi’nin hayranl k uyand ran kuramsal serüvenin son eseri olan
ASP ile, pekala kuramsal bir eklektizm kabul edilebilecek farkl  kuramsal
çerçevelerin ustaca bir araya getirilmesine tan kl k ediliyor. Ku kusuz bunda,
dâhil oldu u Dünya-Sistemleri Analizi Okulu’nun kendisine sundu u kuramsal
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çerçeve etkilidir. Bir hegemonyan n dü ü, bir di erinin yükseli inin yaratt
türbülans n, incelemenin ba nda önerilen de erler-fiyatlar ayr n kendini
maddi ya am n tüm somutlu u ile dayatmad ndan insanl k taraf ndan idrak
edildi ini iddia etmek zor. Bu aç dan sak ml  davran larak Arrighi’nin iddias
kuramsal bir co kunluk olarak telakki edilebilir.
Ar . Gör. Ayd n ÖRDEK, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Maliye Bölümü.
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