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önsöz

Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı kitabında, dün-
yaya dair teorik paradigmaların değişmesinin en önemli 
sebeplerinden birinin anomalilerin birikmesi olduğunu 
öne sürer; bununla kastettiği, mevcut teorilere ve genelle-
melere “uymayan” veya mevcut paradigmalarla açıklana-
mayan gözlemler ve verilerdir. Ne var ki Kuhncu tutum, 
yaklaşımları yeniden düşünmeye sevk eden “gerçek dün-
ya”daki keşiflere vurgu yapar. Bu, varsayımlarının pozi-
tivistliğini gözler önüne seriyor; böyle bir tutumu, ancak 
Platoncu “gerçek doğru” idealine sahip olan biri benimse-
yebilir.

Bu kitap biraz farklı bir öncülle başlıyor. Özellikle 
sosyal ve kültürel bilimlerde anormal bulgular, gözlenen 
şeyden olduğu kadar gözlemciye dair bir şeyden de kaynakla-
nabilir. Daha rölativist olan bu görüş, bilimsel bilginin sos-
yal olarak kurulmuş olduğunu varsayar. Eğer bilgi, dünyay-
la birebir örtüşen bağımsız bir ürün değil de ortak tanımlar 
üzerinden üretilen bir şeyse, yani insanların “dünyaya dair 
geçici mutabakatını” temsil ediyorsa, yalnızca yeni bilgiler 
değil, mevcut bilgileri gözlemleyecek yeni bakış açıları da 
paradigmalarda devrimlere yol açabilir.
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Yakın zamanda sosyal-tarihsel çalışmalarda meydana 
gelen bazı dönüşümler, eski bilgilerin yeniden düzenlenme-
sini zorunlu kıldı. Bu dönüşümlerin bazıları yeni olgulardan 
kaynaklanmış olsa da, büyük bir kısmı bilen kişinin kimli-
ğinde meydana gelen değişimlerle mümkün oldu ya da bil-
me şekillerindeki değişimden türedi. Birkaçını sıralayalım.

Birincisi, yeni bir şey olmasa da her zaman üretken 
olan, disiplinlerin sınırlarını aşan –ekonomi, politika, sosyo-
loji ve tarihi birleştiren– çalışmalar. Her disiplinin kendine 
özgü, geleneksel bir perspektifi vardır; bu, farklı disiplinler-
den gözlemcilerin, aynı “gerçek dünya”yı bir bakıma farklı 
gördüğü anlamına gelir. Özgün kavrayışlar, çoğu zaman 
bilim insanlarının disiplinlerin sınırlarını aşmasıyla müm-
kün olur: İnsanın aklına, birçok bilim insanı içinde, antro-
polog Eric Wolf ile Immanuel Wallerstein ve Christopher 
Chase-Dunn gibi sosyologların tarihe, Fernand Braudel ve 
Philip Curtin gibi tarihçilerin ekonomiye saldırıları ya da 
çalışmalarında disiplinler-arası harmanlamanın çok net bir 
şekilde görülebildiği Charles Tilly, Perry Anderson ve Eric 
Hobsbawm geliyor. Bunun riskli olduğunu kabul etmek ge-
rekiyor, ama belki de risk olmadan kazanım da olmuyordur. 

Benim altyapım birçok disipline yakın duruyor, 
çünkü ben ilginç bulduğum disiplinleri biriktirerek iler-
ledim. İşe, Amerikalı bir kent sosyoloğu/nüfus bilimcisi/
planlamacısı olarak başladım, ekonomik planlama ve “kal-
kınma” planlaması üzerine çalıştım, daha sonra coğrafya 
olarak tanımlanan işler yaptım, Mısır’da yaşayıp çalışır-
ken Ortadoğu tarihini ve kültürünü öğrenmeye giriştim ve 
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zamanla bu ilgimi “Üçüncü Dünya”nın diğer bölgelerine 
doğru genişlettim. Disipline ya da coğrafyaya dair her de-
ğişim, anlayışımı geliştirdi; fakat bunun bedeli, keskin ve 
dar sınırlarını genişletmeye ve daha kapsamlı, daha tarih-
sel ve karşılaştırmalı bir bakış açısını teşvik etmeye yeni 
yeni başlamış olan ana-akım Amerikan sosyolojisine göre 
marjinal hale gelmek oldu.

Yeni bakış açıları sağlayan ikinci şey ise, Batılı olma-
yan bilim insanlarının tarihin ve sosyal bilimlerin çeşitli 
alanlarında yaptığı revizyonist çalışmalar. Sözde “Üçüncü 
Dünya”nın her yerinde etno-merkezci Batı biliminin genel-
geçer bilgileri, kendi tarihlerine baktıklarında geleneğin 
istikrarı yerine ortojenik değişimin dinamiklerini, çoğu 
Batılı çalışmada düşüncesizce kabul edilmiş bir görüş olan 
Batıya kıyasla geri kalmışlık yerine gelişmemişliğin madun-
laştırma üzerinden gelişimini gören “madunlar” tarafından 
sorgulanıyor; madun da bu insanlara Hint tarihyazımı tara-
fından verilmiş bir isim. Genelgeçer bilgiler ve madunların 
meydan okuması arasında uzanan muharebe alanlarından 
geçmek kolay bir iş değil, ama yine de yeni bir “doğru”, hem 
mağdur olanın hem de mağdur edenin yorumlarını kapsa-
yan bir bakış açısından doğabilir. Ben bu kitapta ikisine de 
yoğunlaşarak daha dengeli bir tablo sunmaya çalıştım. 

Muhtemelen bilginin değişmesine sebep olan üçün-
cü bir şey daha var, o da “olguları” incelerken koyduğumuz 
mesafeyi değiştirerek, incelemenin kapsamına nelerin gir-
diğini değiştirmek. Tarihçiler, meselelere küresel olarak 
bakma riskine nadiren girdi. Arnold Toynbee ve William 
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McNeill, daha dar zaman ve yer sınırları içinde uzmanlaş-
mış kimi bilim insanlarının saldırılarına rağmen itibarını 
korumayı başarmış az sayıdaki insanlardandır. Tarihçilerin 
sosyal örgütlenmesi dikkat çekici bir fenomendir. Tarihçile-
rin zaman açısından dikey, mekân açısından yatay ve odak 
açısından üç boyutlu bir şekilde yapılandırılmış matrisin-
de, binlerce emsalsiz kesişim noktasının her birinde yer 
alan çok az araştırmacı vardır; bulundukları yerden derin-
lemesine ve uzun soluklu kazılar yaparlar. Üstlendikleri gö-
revler için gerekli olan, yalnızca dilbilimsel değil, kümülatif 
bağlamsal vasıfları da kazanmak bir ömür sürebilir. Onla-
rın çalışmaları, bütün kültürlü insanların dayanak noktası 
olmalıdır. Ne var ki genellikle böyle bir yoğunlaşmanın be-
deli, çevresel görüşü kaybetmektir.

Buna karşılık bu kitap, bunun tam tersi olan sorun-
dan mustarip. Ne var ki, genellikle birbirinden ayrı uzman 
grupları tarafından incelenmiş coğrafi oluşumlar arasında-
ki bağlantılara bakarak elde ettiğim kavrayışların, bu kadar 
küresel bir bakış açısı tercih etmenin kibrini telafi edeceğini 
umuyorum. Bu kitabı yazarken kendimi sık sık, dünyalar 
arasındaki boşluklar üzerinde sendeleyen, beceriksiz bir ip 
cambazı gibi hissettim. Altımdaki tek ağ, tarih matrisinde 
kendi noktalarında bulunan, bulabildiğim en iyi uzmanla-
rın çoğunun sabrı ve cömertliği oldu. 

Ve son olarak, bakış açısındaki bazı değişimler, uzlaş-
maya direnen çok çeşitli bilgi parçalarının, araştırmacının 
zihninde oluşan nevi şahsına münhasır birikiminden do-
ğar. Bir ölçüde bu çalışma, buna ihtiyaç olduğunun farkına 
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varmamdan bile önce, “genelgeçer” bilgiler ile en azından 
ilk başta tamamen tesadüfi olan bazı anormal bilgilerin bi-
rikimi arasındaki uyuşmazlık karşısında hissettiğim rahat-
sızlıktan doğdu.

Kahire’nin tarihi üzerine yaptığım çalışma, Karanlık 
Çağa dair Avrupa-merkezci bakış açısının yanlış olduğuna 
beni ikna etti. Işıklar Avrupa’da söndüyse bile, Ortadoğu 
hâlâ kesinlikle pırıl pırıl yanıyordu. Dünyanın o bölgesin-
deki diğer büyük şehirleri ziyaret etmek ve incelemek, Ka-
hire’nin çok gelişmiş bir kent medeniyetinin zirvelerinden 
yalnızca biri olduğundan emin olmamı sağladı. Bu, hem 
Henri Pirenne’in geniş kitleler tarafından takdir edilmiş, 
Avrupa Ortaçağ Kentleri’nin canlanması üzerine çalışmasını 
hem de Max Weber’in, Batıdaki ortaçağ şehirleri (ki Weber 
bunları gerçek şehirler olarak tanımlar) ile Doğunun sözde 
yapay şehirleri arasında keskin bir ayrım yapan, saygın The 
City makalesini reddetmeme sebep oldu. 

Bir süre sonra, Third World Urbanization [Üçüncü 
Dünyada Kentleşme] üzerine, büyük ölçüde bugünkü kent 
sorunlarına odaklanan bir okumalar derlemesi hazırlarken, 
Üçüncü Dünya şu an Batının epey gerisinden gelse de, 
bunun her zaman böyle olmadığını gösterecek bir pasaj 
aradım. Gernet’nin, o zamanlar dünyanın en büyük ve 
en gelişmiş şehri olan 13. yüzyıldaki Hangchow üzerine 
çalışmasını ilk okuduğumda bu noktadaydım. 

Daha da sonra, Paris’te yaşarken, –dünyanın en iyi 
korunmuş ve restore edilmiş ortaçağ şehirlerinden biri 
olan– Brugge’de biraz vakit geçirme fırsatı buldum ve bu-
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ranın tarihini okumaya başladım. Sonra, iyi arkadaşlarla 
birlikte, Venedik romantizminin pençesine düştüm ve bun-
dan kısa bir süre sonra şans eseri, Gies’in, 13. yüzyıldaki 
Troyes’yı anlatan cevher gibi kitabı Life in a Medieval City’ye 
rastladım. Şüphesiz, bu kitabı yazma fikri, gelişigüzel ilgi 
alanlarının yarattığı bulanıklıktan vücuda gelmeden çok 
önce, bu deneyimlerle bilinçdışı düzeyinde şekillenmişti.

Bu yerler (ve diğerleri) arasındaki bağlantılarla şaş-
kınlığa düşmüş bir halde, benim küresel bir sistem olarak 
görmeye başladığım bu şeyi sistemli bir şekilde yorumlayan 
bir kitap bulmak için, tarihçilerin çalışmalarını taramaya 
başladım. İki bin bibliyografya taramasından sonra, bul-
duğum çalışmaların çoğuna karşı giderek daha da memnu-
niyetsiz hale gelmeye başlasam da, aradığım kaynağı hâlâ 
bulamamıştım.

O sırada Wallerstein’ın Modern Dünya Sistemi ki-
tabının ilk iki cildi çıktı. İkisini de büyük bir ilgiyle oku-
dum, fakat uzun 16. yüzyılda oluşan Avrupa hâkimiye-
tindeki dünya sistemini yoktan varolmuş gibi gösterme 
eğiliminde olduğu için, içimi Kuhncu bir anomali hissi 
kemiriyordu. Bu, büyük Alman tarihsel sosyoloğu Max 
Weber’in çalışmalarına, hatta Marx’ın kapitalizmin kö-
kenlerine dair yaklaşımına yönelik duyduğum “rahatsız-
lık” hissini artırdı. 

1984’te, sorularıma cevap verebilecek bir kitap bulma 
konusunda ümitsizliğe kapılmışken, yazmak değil okumak 
istediğim bir çalışma için araştırma listesi formüle etmeye 
başladım. İşte o çalışmanın sonucu burada, gerçi çıkın-
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tılarla dolu ve cevapladığından daha çok soru doğurmuş 
durumda. Umarım daha fazla anomali üretecek, böylece 
gerekli diller konusunda daha bilgili, tarih konusunda daha 
eğitimli ve söz konusu alanlar konusunda daha derin bir 
anlayışa sahip olanları, çizmeye çalıştığım resmi gözden ge-
çirmeye teşvik edecek.

Bu çalışmaya o kadar çok insan ve kurum katkıda 
bulundu ki hepsini saymam imkânsız. McNeill’ın bana ilk 
başlarda verdiği cesaret benim için en anlamlısıydı; bir bur-
sa başvurmak için projem daha pek sınırlandırılmamışken 
yazdığım ilk taslağı okuduktan sonra, benimle iletişime 
geçti. Önemli bir şeyin peşinde olduğumu düşündüğünü 
söyleyen nazik mektubu, altına girdiğim işin büyüklüğü 
karşısında haklı olarak sürekli bunaldığım bir zamanda, 
yoluma devam etmemi sağladı. 

Konu hakkında yazılanları tararken, çoğu son derece 
çalışkan ve maharetli olan araştırmacıların, yapbozun par-
çalarını incelemesine rağmen, çok azının bunlar arasındaki 
bağlantıları sistematik bir şekilde birleştirmeye kalkıştığı-
nı açıkça görmeye başladım. Çeşitli bölgelerin birbirinden 
ayrı tarihlerini etraflıca okurken, belli araştırmacıların ça-
lışmalarının değerini anladım ve kendimi, illa yorum değil, 
büyük olgu yanlışları yapmaktan korumanın tek yolunun, 
benim yalnızca yüzeysel bir şekilde bildiğim şeyleri öğren-
mek için ömrünü adayanların insafına kendimce teslim 
olmak olduğunu fark ettim. Yazıştığım ya da konuştuğum 
uzmanların büyük çoğunluğu, beni doğru kaynaklara yö-
neltti ve/veya kendi “alanları” ile ilgili bölümlerin taslakla-
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rını gözden geçirdi. Bu nedenle, bibliyografyada bulunan 
basılı kaynaklar listesine ilaveten, John Benton, Robert Ler-
ner, David Nicholas, Ravi Palat, Paul Wheatly, Immanuel 
Wallerstein, David Ludden, Robert Hartwell, Carl Petry ve 
K. N. Chaudhuri’den şahsen çok şey öğrendim. Fazladan 
kaynak öneren çok sayıda kişiden ikisi de Andre Gunder 
Frank ve Robert Wicks’ti.

Saygıdeğer iki meslektaşım, Northwestern Universi-
ty’den Arthur Stinchcombe ve New School for Social Resear-
ch’ten Charles Tilly, tüm taslağı okuyup yorumlar yaptı; zor 
sorular sorup, aynı zamanda da ilgileriyle beni teşvik etti.

Ayrıca, Studies in the Comparative International De-
velopment’ın yardımcı editörleri Jay Weinstein ve Nanda 
Shrestha’ya da özel yirminci yıl serilerine 13. yüzyıldaki 
dünya sistemi hakkında bir makale yazmam için beni (za-
manından çok önce!) davet ederek, düşüncelerime odaklan-
mamı sağladıkları için minnettarım. O çalışma için William 
McNeill, Alastair Taylor, Andre Gunder Frank, J. M. Blaut 
ve Anthony de Souza’dan yorum rica ettiler ki onların bu 
projeye verdikleri tepki, çalışmamı daha açık ve yalın hale 
getirmemi sağladı.

1987 yılında deneysel Change in Global Context (kü-
resel bağlamda değişim) dersime katılan New School’un 
yüksek lisans öğrencileri, sadık bir şekilde “genel okuyucu-
ların” yerini aldı ve metne önemli düzeltmeler önerdi. New 
School yüksek lisans öğrencilerinden Richard Ganis, müm-
kün olduğu yerlerde, çok sayıdaki bibliyografik kaynağı 
doğrulama işini üstlendi. (Yabancı kütüphanelerde incele-
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diğim kaynaklar sonuç olarak Birleşik Devletler’de kontrol 
edilemediği için, birkaç hata şüphesiz  ki kalmıştır.)

Zaman ve para bu çalışma için gerekliydi. Yirmi yıl 
boyunca sosyoloji dersleri verdiğim New School genel ola-
rak ve on yıldır üyesi olduğum Center for Urban Affairs and 
Policy Research özel olarak, taslak için araştırma yaptığım 
ve yazdığım üç yıl boyunca bana hafif bir ders yükü vererek 
bu çalışmayı epey destekledi. Yazma ve sonu gelmez düzelt-
me işi, Northwestern sosyoloji bölümünden iki sekreter ta-
rafından yapıldı; Leyla Güngör ve Barbara Williams’ın yap-
tığı katkılar okuyucular tarafından fark edilmeyebilir, fakat 
ben onlara müteşekkirim. 

Seyahat fonları da elzemdi. Northwestern bana kü-
çük bir meblağ vererek Belçika, Fransa ve İtalya’da mater-
yal toplayarak ve kütüphanelere danışarak, bir yazımı Av-
rupa’da geçirmeme yardımcı oldu. Nairobi’deki Birleşmiş 
Milletler Habitat ofisindeki kısa bir danışmanlık görevi, 
uygun bir bilet indirimiyle birlikte, Doğu Afrika’daki işleri 
kolaylaştırdı, hatta Pakistan ve Çin’e kadar gitmemi sağladı. 
Kahire Amerikan Üniversitesinin Sosyal Araştırmalar Mer-
kezinden, 1986 Baharında misafir öğretim üyesi olmak için 
aldığım davet, çalışmamın Ortadoğu kısmı için materyal 
toplamayı mümkün kıldı. Daha önce Hindistan’a yaptığım 
seyahat, kısa süreli bir Fulbright üyeliğiyle mümkün oldu 
ve Social Science Research Council’dan aldığım bir ödenek 
sayesinde, orada da araştırma yapmak üzere Güneydoğu 
Asya’ya gidebildim. Eşimin seyahat konusundaki sakin uz-
manlığı, Avrupa, Çin ve Güneydoğu Asya seyahatlerimde 
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çok daha fazla iş halletmemi sağladı ve sadece yardımı için 
değil, yanımda olduğu için de ona minnettarım. Bu kitap-
ta ele alıp da gidemediğim tek yer Orta Asya’ydı, buna piş-
manım, ama insan geriye dört gözle beklenecek bir şey de 
bırakmalı.

Oxford University Press’teki iki kişi çok önemli katkı-
lar sağladı. Hem en tutkulu okuyucum hem de en sert eleş-
tirmenim olan editör Valerie Aubry ve bilgisi ve çizim ye-
teneğiyle, bir resim bin kelimeye bedeldir diyen atasözünü 
kanıtlayan haritalar çizen Andrew Mudryk’e minnettarım. 

Bu kitaba gönülsüzce veda ediyorum, yalnızca hâlâ 
tamamlanmadığı için değil, ayrıca hiçbir projeden bu kadar 
zevk almadığım için. Takıntımı özleyeceğim.

J.A.L.
New York

Ağustos 1988


