Giriﬂ

anuel Castells dünyan›n tan›nm›ﬂ sosyal bilimcilerindendir. Ünü,
ömrü boyunca mesken tuttu¤u akademik arenan›n çok çok ötelerine uzanm›ﬂt›r. Siyasetçiler, ﬂirket yöneticileri, iﬂçi liderleri, sivil toplum örgütlerindeki eylemciler, gazeteciler ve her kesimden görüﬂ oluﬂturmakla u¤raﬂan herkes onun çal›ﬂmalar›yla ilgilenir. Kendisi, birçok
akademik cemaatte yetkin bir isim olarak görülür, ayr›ca Sosyal Bilimler Referans Dizini’nde de üst s›ralarda yer al›r. Ekim 2000’de Observer gazetesinin haz›rlad›¤› Britanya’daki etkili isimler listesinde, Barones Thatcher’›n ve iﬂ çevrelerinden, siyaset dünyas›ndan, medyadan birçok ismin önünde 139. s›radayd›. Do¤rusu, hayat›n› California’da ve
Katalonya’da geçiren biri için gerçekten de çok etkileyici bir sicil.
Kitaptaki kaynakçada da görüldü¤ü gibi, Manuel’in çal›ﬂmalar›, sanayi yerleﬂimleri üzerine haz›rlad›¤› ve Paris bölgesindeki yüksek
teknoloji ﬂirketlerini inceledi¤i doktora tezini epeyce aﬂm›ﬂt›r. Asl›nda
ekonomik co¤rafyaya duydu¤u ilgi, kariyeri boyunca sürmüﬂtür.
Kendisinin de birinci söyleﬂide belirtti¤i gibi, memleketi ‹spanya’dan siyasi sürgün olarak ayr›lmas›yla baﬂlayan seyahatleriyle birlikte ilgi alanlar› da geniﬂlemiﬂtir.
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Manuel’in ilgi alan›n›n geniﬂli¤i, onu ve çal›ﬂmalar›n› yak›ndan
tan›mam›z için birçok gerekçe bulundu¤u anlam›na geliyor. Manuel
Castells, iﬂ dünyas›nda çal›ﬂanlar taraf›ndan ciddi biçimde takip edilen
birkaç akademisyenden biridir; çünkü yeni enformasyon teknolojisini
ayr›nt›l› bir biçimde analiz etmiﬂtir. Katalan sendikalar› taraf›ndan
1999’da 1 May›s Toplumsal Düﬂünce Ödülü’ne lay›k bulunmuﬂ olmas›n›n da gösterdi¤i gibi, çal›ﬂmalar› sendika liderlerinin düﬂüncelerini
de etkilemiﬂtir. ‹nternet üzerine yapt›¤› çal›ﬂmalardan dolay› ayn› y›l
Katalan Ticaret ve Sanayi Odas› taraf›ndan da ödüllendirilmiﬂtir. Ender rastlanan bu çifte baﬂar›, onun çal›ﬂmalar›n›n özel bir yeri oldu¤unun göstergesidir.
Manuel’in toplumlar›n nas›l iﬂledi¤ine ve nas›l de¤iﬂti¤ine dair
kavray›ﬂ›n›n geniﬂli¤i, çal›ﬂmalar›n›n siyasetçileri de -ço¤u s›k› bir okur
de¤ildir gerçi- ilgilendirdi¤i anlam›na gelir. Siyasetçiler belki ona bakt›klar›nda kayda de¤er bir siyasetçi olabilecekken hayat›n› onlarla yar›ﬂmama yönünde belirleyen birini görüyorlard›r. Manuel’in bir anarﬂist ve solcu olarak geçirdi¤i gençlik y›llar› art›k mazinin bir parças›.
Savundu¤u de¤erler anlam›nda o hâlâ inançl› bir yurttaﬂ ve kendini
ba¤›ms›z solda tan›ml›yor. Ancak araﬂt›rmalar›n›n ve analizlerinin siyaset taraf›ndan çarp›t›lmas›na karﬂ› ç›k›yor. ﬁöyle diyor: “Hakikat
kendi içinde devrimcidir; çünkü genel olarak insanlar› kendi hayatlar›n› ve dünyalar›n› anlamalar›n› sa¤layacak bir kavray›ﬂla donat›r.”
Onun daha az resmi siyaset biçimlerine verdi¤i önem, ilgi alan›n› geniﬂletti¤i gibi, çal›ﬂmalar›na duyulan ilgiyi art›rm›ﬂt›r. Manuel sivil toplum örgütlerinin ve yurttaﬂ örgütlenmelerinin önemini vurgulam›ﬂt›r; The City and the Grassroots (1983) baﬂl›kl› çal›ﬂmas›n›n temas› budur. Çevre, kalk›nma, insan haklar› gibi alanlarda çal›ﬂan sivil
toplum örgütlerinin bütün bir yerküreye yay›ld›¤› dönemde de çal›ﬂmalar›n›n kapsam›n› geniﬂletmiﬂtir. Manuel’in analizlerini paylaﬂanlar
aras›nda beklenmedik kesimler de olmuﬂtur. Bir keresinde Çeçenyal›
bir Müslüman lider, Hollanda televizyonunun kendisine hangi saiklerle hareket etti¤ini soran muhabirine Enformasyon Ça¤›’n›n notlarla
dolu bir cildini gösterip “‹ﬂte biz buna karﬂ› savaﬂ›yoruz!” demiﬂti.
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Müslüman lider Castells’in günümüz dünyas›nda çocuklar›n sefaletine
iliﬂkin analizini, en az›ndan, k›smen kendi eylemlerinin gerekçesi olarak göstermiﬂti.
Manuel’in geçmiﬂte üniversitelerin sosyoloji, kent ve bölge
planlama, Avrupa Araﬂt›rmalar›, Latin Amerika Araﬂt›rmalar› ve baﬂka konulara odaklanm›ﬂ bölümlerinde üst düzey görevler üstlenmiﬂ olmas›n›n da gösterdi¤i gibi, akademik dünyada da çal›ﬂmalar›n›n takipçisi olan geniﬂ bir kesim vard›r. Sosyoloji, sosyal politika, siyasal iktisat, kent ve bölge planlama, co¤rafya, iﬂ dünyas› ve ekonomi, bilim ve
teknoloji araﬂt›rmalar›, siyaset ve uluslararas› iliﬂkiler onun bilgilendirici bir ›ﬂ›kla ayd›nlatt›¤› konular aras›nda yer al›r. Manuel bu alanlar›n her birine yeni bir kavray›ﬂ, yeni bak›ﬂ aç›lar› sunmuﬂtur, bu da ona
as›l akademik uzmanl›k alan›n›n d›ﬂ›nda yer alan konulardan takipçiler kazand›rm›ﬂt›r.
Manuel entelektüel ilgisinin uzand›¤› alanlarda yapt›¤› bu çal›ﬂmalar› 1990’larda, ona dünya çap›nda ün kazand›ran büyük üçlemesi
Enformasyon Ça¤›’nda bir araya getirdi. Üçleme çok geniﬂ bir malzeme birikimi üzerine kuruludur. Kimlikle, feminizm ve çevrecilik de dahil toplumsal hareketlerle yak›ndan ilgilenilmiﬂtir. Teknoloji ve yenilikler, özellikle de internet hakk›nda sunulan tart›ﬂma, Manuel’in Silikon Vadisi ve dünyan›n baﬂka ileri teknoloji merkezlerinde sürdürdü¤ü s›k› araﬂt›rmalara dayanan, derinlikli bir tart›ﬂmad›r. Üçleme, çok
çeﬂitli ba¤lamlardaki toplumsal dönüﬂümlere, özellikle de Sovyetler
Birli¤i’nin çöküﬂüne iliﬂkin ayr›nt›l› bir analizi de içermektedir. Enformasyon Ça¤›’nda s›kl›kla insanl›k durumunun çeﬂitli biçimleri üzerinde de durulmuﬂtur. Siyaset, suç dünyas›, kad›nlar›n ve çocuklar›n statüsü, Afrika’n›n geniﬂ kesimlerinde sivil toplumun çöküﬂü, hepsi bu
analizde ele al›nm›ﬂt›r. 2002’nin sonunda, iki cildinin ikinci bas›m› yap›lan bu 1500 sayfal›k üçleme, ‹ngilizce’de 15 kez bas›lm›ﬂ; Çince,
Arapça ve Farsça dahil olmak üzere 20 dile çevrilmiﬂti ya da çevrilme
aﬂamas›ndayd›.
Enformasyon Ça¤›, Manuel’in çal›ﬂmalar›n›n dünyan›n birçok
ülkesinde yeni okurlar bulmas›n›, birçok yeni ç›kar grubu taraf›ndan
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izlenmesini sa¤lad›. Okumakta oldu¤unuz yazar da, bu üçleme sayesinde kendisiyle tan›ﬂanlardan biridir. Uzun olsalar da, bu kitaplar›
okuman›n birçok k›sa kitaba göre daha kolay oldu¤unu görmüﬂtüm.
Ayr›ca düﬂüncelerimin çeperlerini, baﬂka birçok iddial› çal›ﬂmadan çok
daha fazla geniﬂletmiﬂlerdi. Kitaplar›n en çekici özelliklerinden biri de,
var›lan sonuçlar›n derin bir araﬂt›rmayla ve kan›tlarla desteklenmesiydi. Üçlemeyi devirdikten sonra, ilk olarak Manuel’in di¤er çal›ﬂmalar›yla, ard›ndan e-posta ve yüz yüze gerçekleﬂtirdi¤imiz söyleﬂiler sayesinde kendisiyle tan›ﬂt›m.
Manuel Enformasyon Ça¤›’n› kaleme ald›¤› dönemde kendisine
kanser teﬂhisi konmuﬂtu. Üçlemeyi yazd›¤› s›rada, kitab›n nas›l eleﬂtiriler alaca¤›n› görecek kadar yaﬂayaca¤›ndan kuﬂkuluydu. ﬁimdiyse,
“Kitab›m baﬂar›l› oldu ben de iyileﬂtim ya, demektir ki yazmakla 15
y›l harcam›ﬂken bir o kadar›n› daha bu üçleme hakk›nda konferanslarda, seminerlerde konuﬂarak geçirece¤im” diyor. Ne var ki Manuel’in
tuttu¤u yol asl›nda bu olmad›. Yeni teknolojiye iliﬂkin çal›ﬂmalar›n›
derinleﬂtirdi; 2001’de The Internet Galaxy, 2002’de de Pekka Himanen’le birlikte kaleme ald›¤› The Information Society and the Welfare
State: The Finnish Model yay›mland›. ‹kinci söyleﬂide de belirtti¤i üzere Finlandiya, Güney Afrika ve baﬂka ülkelerde yüksek teknoloji ve
ekonomik büyümeyle ilgili çal›ﬂmalara etkin bir kat›l›m gösterdi. Ayr›ca ilgi alan› geniﬂledi, Müslüman Avrupa ve Rusya’n›n Uzakdo¤usu
gibi çok farkl› konular› da kapsar hale geldi. Rusya’n›n Uzakdo¤usu’na ilgisini büyük ölçüde Rus eﬂi Emma Kiselyova’ya borçlu oldu¤unu da teslim etmek gerek.
Manuel’in görüﬂlerine dünyan›n her yerinde büyük bir talep
var. Fakat o bir dan›ﬂman ya da fütürolog de¤il. ‹lginç buldu¤u, akademik ve sosyal ilgi alanlar›n› besleyen iﬂlerle u¤raﬂmay› tercih ediyor,
iﬂ dünyas›ndan ve hükümetlerden s›k s›k teklifler al›yor olsa da para
kazanmak derdinde de¤il. Daha da çekici bir yönü, gelecekte neler olaca¤›na iliﬂkin fikir yürütmemesi. Bilakis, çal›ﬂmalar› olaylara iliﬂkin s›k›, ampirik analizlere dayan›yor ve spekülasyondan ziyade derinlikli
bir kavray›ﬂ sunuyor. Çal›ﬂmalar›n›n köﬂe taﬂlar›, ayr›nt›l› saha araﬂt›r-
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malar› ve yo¤un bir akademik bilgi birikimi. Manuel; Marx, Hegel,
Descartes ve Weber gibi düﬂünürlerle k›yaslanm›ﬂt›. O bu tür k›yaslamalar› ﬂaﬂ›rt›c› bulsa da, analizi yo¤un bir araﬂt›rmaya dayand›¤›ndan
Weber’le k›yaslanmak daha bir hoﬂuna gidiyor. Tepesini att›ran ﬂeylerden biri de, havaalanlar›ndaki kitapç›larda iﬂ dünyas›na hitap eden
raflar›n sevgilisi, iﬂkembe-i kübradan atan fütürologlarla k›yaslanmak.
Ayr›ca Manuel’in analizi yaln›zca teorik bir kavray›ﬂ meselesi
de de¤il. Aksine Manuel, çal›ﬂmalar›nda derin bir kayg›y›, hatta kimi
zaman da öfkeyi dile getiren siyasi bir hayvan: Bu sayfalarda çocuklar›n sömürülmesiyle ve zengin dünyan›n Afrika’n›n sorunlar›na kay›ts›zl›¤›yla ilgili sorulara verdi¤i cevaplarda oldu¤u gibi. Save the Children ve S›n›r Tan›mayan Doktorlar gibi -anlatt›¤› o zorlu dünyada sorunlara gerçek çözümler bulan örgütlerdir bunlar- örgütlerden övgüyle bahsetmesi de, akademik de¤il insanca bir ilgiyi yans›t›yor.
Manuel siyasetçilere, siyasetçilerin amaçlar›na kuﬂkuyla yaklaﬂ›yor. Ama iﬂleyen toplumlar›n yetkin, yozlaﬂmam›ﬂ siyasetçilere ve baﬂka kamu görevlilerine gereksinimi oldu¤unda da ›srar ediyor. Önde gelen birçok siyasetçiyle yak›n ba¤lar› var. Birlikte akademik çal›ﬂmalar
yürüttü¤ü, Brezilya’n›n eski devlet baﬂkan› Fernando Henrique Cardoso gibi örne¤in. Ayr›ca Güney Afrika’da da ülkenin ve bölgenin teknolojik gelece¤ine yön vermekle görevli, Devlet Baﬂkan› Thabo Mbeki
baﬂkanl›¤›ndaki bir komitenin de üyesi [ikinci söyleﬂiye bak›n›z].
Manuel’in çal›ﬂmalar›n›n çap›, ölçe¤i okurlarda bu sayfalarda
Enformasyon Ça¤›’nda ya da onun baﬂka çal›ﬂmalar›na iliﬂkin bir k›lavuz arama hevesi uyand›rabilir. Ama kitab›n bu anlay›ﬂla okunmamas›n› umuyoruz. Asl›nda elinizdeki kitab›n, daha ilerici baﬂka amaçlar› var. Bunlardan biri, siyasi sistemler gibi önceki kitaplar›n›n odak
noktas›nda yer almayan baz› alanlarda Manuel’in analizlerini geliﬂtirmek. Bir di¤eriyse, hem onun internete duydu¤u içten ilgiden hem de
bu alandaki h›zl› de¤iﬂimlerden ötürü internetle ve genel olarak teknolojiyle ilgili çal›ﬂmalar›n›n kapsam›n› geniﬂletmek. Bir amac›m›z da
Manuel’e teorik çal›ﬂmalar›n›n pratik sonuçlar›ndan baz›lar›n› aç›klama f›rsat› vermek. Bu anlay›ﬂla, yorumlar›n yan› s›ra analizlere de yer
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veren daha gevﬂek bir yaklaﬂ›m› benimsedik. Hayat› ve üzerinde iz b›rakan olaylar ve kiﬂiler hakk›ndaki birinci söyleﬂinin Manuel’in çal›ﬂmalar›na ilgi duyan birçok kiﬂiye yararl› olaca¤›n› da umuyoruz. Manuel’in akademik çal›ﬂmalar›na ve de¤iﬂen ilgi alanlar›na iliﬂkin akademik analizlerin ve yorumlar›n say›s› giderek art›yor. Çal›ﬂmalar›n›n
bölgesel düzeyde uygulamalar›na yönelik ilgi de büyüyor. Latin Amerika’da küreselleﬂmeye iliﬂkin kendisiyle yap›lan tart›ﬂmalar› içeren bir
kitap 2003’te yay›mlanacak, Güney Afrika ba¤lam›ndaki çal›ﬂmalar›na iliﬂkin bir kitap zaten mevcut. Okurlar›n Manuel’in hayat hikâyesine, Paris 1968 olaylar›, Alain Touraine, Nicos Poulantzas ve Cardoso gibi farkl› kiﬂiliklerin onun üzerindeki etkisine iliﬂkin de¤erlendirmelerine de ilgi duyaca¤›n› umuyoruz.
Baﬂl›¤›n›n da belirtti¤i gibi, bu kitap bir dizi söyleﬂiden oluﬂuyor. Söyleﬂiler asgari düzeyde düzeltiden geçirilmiﬂ, geliﬂtikleri biçimde verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Kitab›n büyük bölümü Manuel’in isim babal›¤›n› yapt›¤› “ak›ﬂlar uzam›”nda e-posta yoluyla yaz›ld›. Ama s›ras›yla kimlik ve siyasetle ilgili beﬂinci ve alt›nc› söyleﬂiler, “mekânlar uzam›”nda, daha aç›k bir deyiﬂle Ocak 2002’de Barcelona’da gerçekleﬂti.
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