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Roy Bhaskar sr.ııı yirırıi 1.,ıIdır sosyal hiliıırleıdeki eı-ı lıaı,maşık bazı prolı-

lcnıleri elc aldı. O. deneyse| yöntenıiır -postnrodcrıriz-min çtkili eleştirisini
içeren- bir l'çisefi savtınusunu gerçelileştirdi ve laillikle iiişkili kavraınlarrn
na,ttira]ist sosya1 bilimsel açıklaına biçimleriyle nasıI büti.inleştirilebileceğini

göstercii. Eleşıirel Recıli:ııı olarak biliı-ıen felseil bir perspektifleıı hareket erlen

Bhaskar sosyal bilimlcrdcki altııış 1.,,ıllık ideaiist lıegernoıı1,,ayı sorgı,ıladı.J

F-Jeştirel rcaliz_m. LJl-ıaskar'ııı ijzenli çabalarıvIa. pcızitivizmiıı öı-ıceki etkisini

,vitireıı çizgisi ile hL,ıınLıneutİk analİzlerİıı kontrçı|süz özleınleri aıasında bir

orta yoi brılma girişiınidir, Neticede, e|eştirel realizm, yorumcu teoriırin çoğtı
açıırazındaıı keskin bir dünyanııı ııesııel gerçcliliği ve bilinı adanrla_rıııın bu

l Daviıt L, Harvc1^ "Agoııc.,- anil Coı,ıımıııity: A Cıjtıgat Rgalist Paııcligm" Jounıal liır ıhc Thcory o[ Socia]
Behavi<ııır 32:2, (2()()2). s. l63-1ı]4.
ı 

Çcr iri: İjnıiı T'allıcan
:t Bhaskar'ıııvçcloştirelrcalisılrirpııraıiigııagcliştırııreleçalışaırlıııııııazıIiırıııtlaı,ıoIıışaırmii&cnııııclbirdcr-
Ietı,ıe Nlargııret:\rcheı, llııv []lııskaı..ı\ndreş L'ııllier"liıny l,arvsıın veAlıııı Ntıirie'nineditörliiğiiııdel,ıl,ınla-
ııtııı Eleşıirel llecıli:ın; ()liıııncr ]lctiıılcı,l'nde (l998) hulıuıalıiliı fJhaskar'ııı 9leşlirel rea||st ptrspektiii ırzeı:ne
lııııtıçı jyi iııçeleııeler AntIıeır, Collier'in Eleşıirel lleali:ın: liı4, lJlııskıı"ııı l:'else.fesiııe Gırlş'te 1l994) ve
;\ndrcrv Sayer'iıı Stış,tıl Bilıııcle i'ünıcıı. }\eali";ı J]ir }iıklaşını'tlı(|l984.]i l992) btıltınabilir.
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nesıiel geıçeklik hakl<ında siiyledikleri avııırıı yaparalt uzak dtırur. O ayrıc;r.

doğaclaki diğer vaılıIılardan tarkIı olaıak, iırsanlarııı l<cııdi toplııııısal di.iııyala-

rıırı aktil'bir biçiııde iirettiltleri gerçeğiııi giiz arciı etııeden scısyal biliıılerde
natiiralist açılilamaları oıraylar.a Bir zanranlar hegenrıınik merlrezleriıri ııluş-

turan metodolojilı ve ontolo.|ik ten,ıeller artılç ciddi bir biçimde sarsıidığı için,

bu re{brmist 'üçüncü 1,,ol' özelliltle scısyal bilinılerde olumiu karşılanıııştır.
Geıçekte Bhaskar bu ihıklı parçalaıı bir aı,aya getireıı ve merkezi bir sorunsal

etıatıncla sentezlerini yapan çıık az liişicleıı biıidir. Blıaskar btı sentez ııedeniy-

lc gidcrek dalıa fazla scısyal biliııiciniıı ilgisini çcl<nıcl<teclir.5

I3u ilgi artışı bağlaııııııda artık elcştircl realizırıi ele alnıar.e ilişkili iki soru

sornla zanra.ılı geiıniş görüıııııektedir, İlk ,ılarak. eleştirel realiıınr scısyal bilim-
leıi nereıle koııunrlanrlırır'] İkiııci olarak. sosyal bilimler eleştirel realizmiıı gele-

çcktelti gclişimiııe nasıl katkıda bulıınabilir'? Bu ınal<alenin açılış böliimIeriııde

ill, soruytı eleştirel realizıııiıı tenıel ilkeleriıri betimleyerek ve lJhaslrar'ıır çalış-
nasının b\r cleşlirel so,ıyolııli iıışır cdccel, elltili biı paraıiigıııa suııciıığuı-ıı"ı gös-

terereli açıklığa kavuştııı,ırıiı,va çalışacağını. Nliıkaleı-ıiıı lıalan kısıııııda ikinçi

§oruytı ele alacak ve sosl"al biliırrlcrin eleştirel ıcalizınin gclece kteki gelişimiııe,

i;ı,ıutı soyut I'elsel,i kavranriarını araştırılığı nradcli pratikler içinde tenrellendire-

bilecek s<ımrıt öııerııelere ciöııüştiirerelr katkııia bulıınabileceğini göstefeceğim.

Her iki sol,tıyu a,aştırıı,keıı Bhaskaı,'ııı Dc)ııüştiiriitrısel Topluınstıl 0tkinlik
l|,Iocle li üz"ırine kunılıı bir dizi şeffaya başvuracağınr.(' Brı şenıalar Blrasl,ar'ııı

{ l}hıskır l]ilcştircl llcıliznıj gc{iştiı-iılteıı 'l-.W. ,\tliırıırı'ıııııı nıılaıı.ııli.sl 1,,Jnücııiııtlckiııc Lıeozcr bir ııcgatii'ılj_

1.,alelıtiğe başvıırıır [l}uck-IVlorss, l977). \'oııııııjımıı-ııçsılçlerüıin vurıırıılı_vılıııı ııil,cllcııtıderı (irıcc l,t- lıispc-
ten bağınısız tılarak var tılduğıuuı iiııt siireıı {]haska( ki.il(ü"iı"cl hcnııçneuliğiıı tckbcnci aşııılih]arırıı clcşlinnck
için cski pozitiviıınlcfin nattiıtlis1 ön-ka[,ıııllerinc başvtırur: ,vorumlaı,an-ö:ııe keı-ıtli ycırumııcsnçsiıri nadircn
biızat keııi{isi inşa cttıği için, ırışlını,ıa-nesırcsiııiıı öncmli bir özelliği iınceki praksıslır ıe rıilvılıriır ürtiııü
ıılmasıdıı Öııceki praksislcr vc ııi1 etleri öaroııiıı yıırııııruııtı cloştirel tılarıık tleğcrlcnıiirebilccgk §rtiııli bir {cmcI

sığlar. Bhaskar. a.v-rıca, pıız.itıı,iznrin bi|gi iiretiıniııi şey-leştinıe eğilinıiııi dengeienıek içiıı şıı hermeneutık
icldiıya haşvıırur: bütiiın insııı hilgilcri. doğa hılinılerintlekiler hile tarihsel ve sosyal tılıuak iıışa etlilir. Bhaskur
al,rıca. biliıniı taı,ihsel olaıak koııunrlaıınıış -biıel,sel tiretinıin ve tarihsel 1,tuılı|ıklarııı btitiin 1enıel izleriııi
tışıl-an- lıiretkiıılik tılduğıııııı ı,ıırgıılaı [ileşlircl ll,eıliznı, lııı iki taraliı eleşüirı,vi kullıııırak, [-ıilimsel nal{iıalizn-ı
vc idcaliz;ıi birtıirindcn avının clcrin gairiiş a!rılıklarüııı cle alır vc btıırıı _"-ıpırkcn, bir spckiilitil-soryal tcori
sısıcıııiıi tblscl'i ana hatları_\,la oriR,r,a ittıyaı.

'j litcşıirct rcalıs,l lıaıcketiıı tidçıl,;ri l. tiipntdla bciırlileıI tük[ttlla rnotinlarintlc bulunabiljr (Lle,yirı:l l?euli:nı.
{)kını<ı ]vletintıri^ 1998l, Avnca" fıaııl Sçcord (psikcılcı.ii). Pcter Nlaııicııs 1sosy<.ıl<ıjil ıı: [rncst Housc ([ğiıııı
Değcrleııdiinıe) hu ülkedcki sos_val lıiliıııcilcr aıasınilı [leştiıc{ Realiarıiıı ilkclcriııin gclişlirilmesiıdo ıııcıkezi
bir «ıl ırynarkcn. İıgillere 'dc bcnzer bir rıılii Andrgq Cııllıcr (tblseli_). Antlrcrv Sayer isosvo(qji) vc Tony Laıı.
son ( iktisat) iistlenir.
6 Öneriienbul,ıülaşıııPırıies0rN4argaretı\rclıertaı,atlntiankrıl!anılaıııtıiir,il4<(jlçtklebenztr:

Neticç ıılaıak, f}lraskırr'ır çalışn-ıası hüyiik dikkat çeknıiştiı çünkü açıkça ıınuıı <ılqsıım kavranıına dayı-
nan ontol()iik ıealiznıi l}irq.,cilik \e Bütü]cülük arasında hir ıırta 1rıl btılnıal,ı tlİ< il,i başırınış g(iıiinen
sııs1.,al t*orikhircerçevegelistirnıckiçiııkullııırıiıııışlır... [Blıaskar'ıııl... dı)nıişüıirIiınscl ü()/.ılunı.çalcükin-

lik nıcııkıliııiıı bışlı başıııa bir srısl,ıl tctıri olı{ıığu iiklia «iilcbilir. Kıışkusuz bu nıtxle] cksıliıir(ltlse{i 1.,aı
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döntişiıiı"ı:jnısel kıçılıtnısut elkinlik ınoclelinin tenıel felsefi çıl<arınılarındaıı ha-

reketle oltışturdı"ığı,ıın sosyolo_iilü ıııodeller biçiıniııcle ilerlıımektc:dir. Bu ırıaka-

le. hem şQnıııt insün ful)l.ııııülırınıı veıricteıı-üretimiııiır hem de insaııi t-ailliğin

cizgürleştirici dinaıııikleriııiır tirmaınliıyıcı bir l,ıctinılemesiyle scın bulnıırktadır.

Makalenin kapanış bölüı-ııleriııde bu betimlemeııin ııasılgerçel*leştirilebileceği-

ni göstereceğim. Kapanış böliimleı,inde sııs.ıııılpşikoltılik bir elcşliı,elparcıclignıtı

oluştiırmtrk için Bhııskar'ın ılbııiişlıiriiınsel trıpLıını,scıl etkjnlik ınode liyle (}eorg

Siırııı-ıel'iıı (Etzkorı,ı, l9(ıtl: l1-46) 'keııdiııi yetiştirıı"ıenin dil,alektiği' tizerine

yazılarıııııı bir senteziııi vapma},a çalıştıın. Aslıııda. bı.ı ına]<ale kcliı,ııenin en gcr-

çek aırlaırrıııclı 'diyalelttik'tir -zira bıırada lll-ıaskar'ın feisefi diişüııt:esinde örtük

ıılaır nraırtıksal ıınsı.ır|;rrı iııceleiiinı ı,e srısyoiıı.jik açıklamalaıa dönüştiircltinr.

I. Transendental Realiznı

'Elı,ştirel rçalizm'teriıni doğrııdan fJhasl*ar'a ait değildiı,. onut-ı sosyal bi-

liınler l'elselesiıre katkısını anlamak için nıerl,ezi önenıde olan iki deyinıden

alınıın teıimlerrleı-ı olıışttııulmıışttır: ıı,«n.sençlenlcıl re cıliznı ve eleştirel ncıt|irıı-

lizın.Traııseııc]ental retrlizıu Bhasltar'ııı feIseti ontoloiisiııiı-ı teıııelini olı.ışturıır

ve kcndi realist bilinı aıılayışıııı gcliştirirkeıı ktıllaııdığı argiinıanı if'ade eder.

Eleştirel natiiralizn-ı. aksiıre. t{cığrudaıı metodolcıjik bir soruya. "trıplıımuıı ger-

çek bir doğa bilimi münıkün ı,ıriidür?" softısı"ııla r,[ayaııır.

Bhaskaı, traııseıırieııtal rea]izııı kııvraınııııı Recılist Bir Biliııı Felsefesi'ııde
(|l975]/l977) geliştirıııiştir. Rhaslıar burada bilimlerdeki. öztıllikle deneysel

bilimlerdeki natüralisl açılilaınaları ,veniden kcınuııılandırmaya çalışır. O argi.i
ıllantıı| I(aııt'ıır trarısendenlal idealist liinıdengelinıi bağlamında biçimlendiı,ir.

Kaıit biliırısel bilginin tenıel kategııı,ileriııi -yani. biliıııiı ıioğrıılıık-idıiialarını
meşrrılaştırabilecek. iıısanııı anlarna yetisiniır bir parçası olduğunu düşündü-

ğü tıpri<ıri ilke]eri- orta},a koymaya çalışır. Kant ça.lışıııasıırda bu cıpriori te-

nre[leııclirici ncıktaları araştırınirya bir tıkıl şeması1.,la bilşlar. Yııni. başlangıçttı

geçici olarak David LIun-ıc'ıın radilial cnıpiriznriııin doğrıı oldıığıııııı ve btitiiıı
bilinısel bilgilerin zorrııılıı olarak c/ıt.ı:ıı,ytı] keı;inlik içindc teıııellendirildikIeriııi
varsayar. I}ı"ı varsa5..,ımclaıı ha,reketle i.inli.i 'episteıııolo_ii;,e dön(.iş'ii yapar ve ştt

dııırcı g0rı:vi iistlcnçbilırıcsi bizim ıçin gi)rovin lamamlaııdığı anJaıııııa gclmez). aksiııe bu icmcl ckskIik
onuıı ııoıtııgenetilvstatik yaklaşuıkı taııııuırlanıp ttımiımlanıuı,ıiıyacağı ve destekleırip destekleneıııeyece-

ğini araştırnrı tırsatı sağIıu (Aıcher, Bhaskır, (lılJıiı.r" eı al,. l998: .]57).

z\rcher'ın MortbgonetiklStııtik 
1,- 
aklaşınıı ve lııırıdı sıınulaı ırıodel z:ıten Bhaskar'ın r/r)ııış üiiı,|inı.\el lölrlıımsal

eıl,iıılik ıno,leliıde 1.,er alın fikirlerı stısürılııjik olaraü tınısnrla,valıileceli ve destekleye(ıilecek lıir girişını olaıak
göriilebiiiı:
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soruyu sorar: Di.iııyaya ilişkin duytı-verilcrimiz öziinde doğrı-ıysa, tııtarlı lıir
clzıyıı-verileri uçıklcırna.sıyıırı kavrum,sal ıılarak ıntiınkiin r,ılınası iç.in cliınizde
hangi tıprioı,i kcıtegorile ı,in cilınası gereltir?

Kaııl tıtrıriori -cloğı,ulı-ığu deneyiı,ıılerden bağımsız- bilgi"vle ilgilendiği için,

yiiııtenıi bir trrınseırdeırtal tüıııdeı-ıgelinı Lıiçinriııi alır. Yaıri, J(aırt'ıır lıilgi bi-

çinıleri koııtısundaki l<ategorik tümdengelinıi enıpirik bir sınanıaya ırrüracaa-

tı gerektiınrez, zira tıpriori bilgi iddialarına sadece ınantık ktrallarına ııyarak

rılaşılabilir. Kendi transeııdentırl tiimdengelimini formlile ederlien ınantıksal

kıtotoiiler ve ç]elişkilele di"işırıekten ıızak duı,mayıi çalışmak yeterlidir. Kunt'ın
ü,raıısenılcıılal7,r.ııılanıinin özıj bııdııı,. Kaı-ıt, [ıu önciillcıderı lıareketle licndi 'Ko-

pernik Devriıııi'ııi başla,tır ve biliınin tutaı:lı bir açıklayıcı söyleıiıi stircliirmek

iç,iıı gerek duyduğıı asgaıi kateg«ırileriıı listçsiııi çık.ırrarak ve blınları sistenıiıtik

olarak doğrıılal,arak bilinısel yöntcııi .v-.enidr.n konıınrlaırdırnraya çalışır. Kant,

bıı yöntenrin bir soııucu olarak, (daha kaışı-sezgisel bir biçinrtle) bir bilimsel
bilgi-nesnesiııiıı gerçekte bilgi oIarak niteleııdirilebilmesi için onun insanıll aıı-

laınıı yetisiniıı ırıerkezi biı,parçası <>1a.ıı a7ıriııri kııtegorilere ı"ıyguıi olırııısı ge-

rcktiği sonucuna ulaşıı:, aııcal< tcrsiııin geçcrli cıldtığııı-ıtı tltişi_iıırnez.

l'raııseııclental rcalizı-ııde Kaııt'ıtı asıl sortıstıı-ıuı-ı diizcni tcrsiııc çcvrileı,ck
iiııerdiği proscdür ayaklaıı izeriııe oturtııltu,. I]haskar ştı sortıytı sorar: [lilimsel
t,x,aştıı,mallıı:ı bulguiıuıırın ve rlüzeııli pratikleriniıı drığrıı olciıığunıı vaısayarsak.

lıilinrsel bilginin miimklin olnıası için diinycınııı ))lp§nr;, neye benzeııcsi geıe-

kir'/ I}haskar, bu sortıyla, ltendi 'Onlolıjiye Dönüş'ünü Kant'ın 'Epislemolcıjiye

Döniiş'ıi karşısıııda koı-ıuırılanclırır. Yani. i]haskar'a göre. bilinısel bitgi katego-

rileı,iniıı rliiııyaııııı ııesnel yapılıırıııa tıygıın olıııası gerekir. Bhaskaı bıı döııüş-

teı"ı yaraılanarak. bilinıs*l bilgive pı,uıiğlrı 1açıısınııı (biliıniıı ileıleyeıı. birii<iınli

doğasının, ınarldeıriır yapısııll ve içkin dinamikleriıii giclerek daha lbzla kavra-

masının) biliın iıc{aınlaının mırdd? gerçelıliğin btuı cıpriııri tjzejliklerini ortaya

koynralarıııı ııiimkiiı: kıldığını iddia edeıı Doiayısıvla, dtiııya giinde lik deneyim-

lerle doğı,udaıı rılaşılaına1.,an [kavraııaınay,an] bir dizi l<oınpleks nıaddi va:{ık ve

ııecleıısel siireçteır ı-ıre1,,daıra gelir, Ayrıca, biliınsel bilginin yaptsı ve ilerleven. bi-

rilıinıli ıloğası [rıı koıı-ıpleks varlıl<iarıır ve nedeırsel giiçlerinin vapısal olarıık biı-
birleı,ine iııdirgeııen-ıeveır [ıağıııısız bazı gerçcklii< diizeyleri oluşturacak biçimde
"ontolojik olarak tabalialaştıkları"nı gösterir. Dahası. bu tabakalar. her tiiizeyin
kendini <ıltışturan daha temel tabı*aila içkin yenideıı-iiretic.i ııekaniznıaların iiı,ii-

nü olması bakııııındtrıı, <ılıışııııı«ıl gerçekliklerdir: ıuıcak yiııe de lıı-ı 'olı"ışuınsal

tabakalar'daha tcıııel tabakalar ve vapılara iırdirgenemez. Son olara}<, bu tabaka-
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laı hi_vcrıırşik bir biçimde y,,apılanırıış ve ont<ılo.iik katınaırla,olı"ı.ştııracalt tarzrla

gevşei< bir biçiındc bir aıal,a gclcı-ı. tarihsel o]aral< [değişinıe] 'açıl<' siste nılerdir.

Ytıkarıciaki sözlcrdeıı, biIiınin araştırclığı dtiı,ı,vaııııı, içkiır gtiçleri güııdelik

cleııc1,,imleri ıu,etccek biçiıncle etltileşiın hölinde olaıı çeşitli iizerk nıadcli var-

lıkiar ve tiretiçi nıeliıırıjzrrıalar öLıeklerinılen ırıeydiina geldiği sontıcu ç:ıkar.

Nç.deıısel lıareketlcr. karşılıklı e lkileşiırı içintlekivarlıl*lar yiıziinderı, çoğu kcz"

tzuihsel olarak inşa eclilen. evrinrleşn-ıe lrdlindeki öbekler iireteı,ek biçimde dtiı

zenli ritimleı içindc işley,eır 'ıloğrıısal-olı,ırııyan geri-beslenıeler' biçiıııi kaza-

ııır. Bilimsel araşt|rnanın geıçek ıresnesi [-ıı"ı açık^ etltileşiıı içinıleki şcyler ve

'olumsa| cği[iınler' cliinyasıdır. Ancak. bu etkileşiınlcrin doğrıısal-olırıayan do-

ğası nedeııiyle, doğal cıfianrlarda nedeıısellik titiz kcintrcıllii la,bcıraluvar dene,v-

lerinde iirçtilen öngiiriilebiliı örüı-ıtiileri ıraclireır sergiler. Netice olarak. vtrrlığı

koııtıollti [<rışı_ıllar altında oıta},a çıkiırılan bilimsci 1,asalar lııborattıvar dışındal<i

sontıçları öngörıneli için kııllaıiıldılilarıı-ıda, ulirşılaıı soırııçlar do_tnralik öırgii-

riilere daya[ı eski bilin,ıde varsayılan nedensel cliizenliliği ııadireıı sergiler. [3ıı

pııradoltsla yiizleşeıı Bhııskar'a göre. bilim adanılarııııır geçerli bir bilinısel _ya-

sayı ııcy,iıı oluşfurduğu koııusuııda daha esı-ıck bir tanııııı bcııirrıseıne lcri gerekir.

Yani, düır1.,aııın açık [rılunrsall drığası clik]tate alıırırsa. ktınıpleks. diııan-ıik sü-

reçleri betinılel,eı-ı ııeclensel ijneı,ııelerin ıılgııltır-iislii önerıııeter -yani, eğilinı-

sel veya olasılılılı soırı-ıçlar terıııiııolojisi içindc çerç,eveleı,ıdirilen önermcler- bi-

çiıııini kazaııırıası gcrcrkir. Biliınsel yasaları ncırnı.sal öııeııııclcr olarak alaıı eleş-

tirel realizın. cleııeysel yönteıııi sa(lec]c yeni-keşi-editen [ıir güvenirlik atfederel<

veııideıı konumlırnrlırnıa1,,a çalışır, ayırı zamaııda açık, tıırilıse| oltu,irk evrilcn

sistcnıleriıı bilinıini yapmantn ııriiml<ün oldı"ığuııu göstcrir, Bir bllün r_ıloı,ak ele

alındıklarında. l]haskar'ın transenclental realisl ontoliıjisinin öziinii ıliiııyanın
ya[]ısı ve özerliliği lıal<kındaki bı,ı transendeııtal tümcleııgelim oltıştıırıır.

II. Eleştirel Natürıılizm

Bhaskar. ikinci temel eseri Ncıtüralizmin jıııkiııı, ('cığdıış Be,şeri Bilimte-

riıı Fel,yeİ| Bir Eleşlirisi'ırde ([l979]/l989),'doğa yasaları'gibi 'toplıııntııı ve

iıısaıı daı,rantşıııııı 1,asaları'ırdaıı tla söz cdip edcınci cccğiınizi sorar. ccvabı
olııınlu olsa ıla. sosı,al biliı-ııleıiıı iııcclen,ıe-ıresnesiırin keıiıiine has cloğasıııı

-1,ani, iııs;ıııi f'ailliğin belirleyici ı"ığrağını ve trıpltıınsaI kurtımların eylemlere

iııdiıgcııeıııe zliğiııi- dikkate alarak. bu ccvabı önenıli ölçLide sıırırlar. Bıı sınıılı
cıl tıııı laııanıı ürünii c/eş/ir e l n cı titr cı l i : mdir,
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Bhaskaç transeııdeııtal yöntemiııi siirdiirürkeıı, ııatüraliznr savlınusuna'o...
toplrımlar vc iıısanlar bilgi-ııesneleriırıiz olır-ıalarını ıııümktin kılabilecek hangi

iizellik|ere sahiplerdiı?" soı,usuyla başlar ([1979l/t989: l j). l'akat bu scırı-ıyu

'doğrı-ıdan' cevırpiirndırmak yeriııe. görüşüııii Emile Durklıeiın, Max Weber ve

Peter Bc,rger'iıı yaklaşımlarının içercle ıı bir e leştirisiyle geliştirir, Sadece içer-

den eleştiriyle orta,va ko,vduğu Dönıiştılrıinısal l?ıplıuıı/Kişi llağlont,ısı fulocleli

(1979l1989:3|-37) Dönijşttlrti,msel 'liıplıunsal Etkinlik hloc]cli olarak adlan-

ciırılığı şey i n tincüsiıdüı.

TııplunıiKişi Bcığlunlısı l,[ııcle li Şeliil l'de suırulınııştur. Şenraııın sol tara-

fında karşımıza birbiılerine indirgcııemeyelı lıir üçlü çı|<ar:

Topltını * Sosyallcşme -} Bire1,,

Makaledeki sonraki lıiitüıı tartışnıalarda olı işaretleri nedeırsel yönleri gös-

terırıektedir. f)olayısıyla, bu sıradüzeııi Toplııınu ve ııedensel güç.leriıri Birey
ktıı,şı,ııncltı betimIer -_ıaııi. Peter Berger'in (l963: 9J-l2l) o'İnsaııııı İçindeki
Tııp[rını"'cılarak aıllandırdığı ve bizinı "Toplııııı .İıısrını 1aratır" modeli olarak
adlaııdıracağınıız şeyi if'ade eder. Soldaki perspelrtif güçlü kıırun-ılarııı bireyle-
riıı şekillendirilırıel,e açık, bti,ı,ük ölçiide uyaı,ıınsal davraırışlarını biçiıılendir-
nıecie oynııtiığı rolii vıırgrılar. İnsııni failligi ve giindelili hayzitıır ,veniden-iire-
tilmesi ve döniiştiirtilınesiııcleki ıolüınii göz ıuciı ecieı solda]<i ırıodel, trıplumun

güçleriııi şeyleştirıne ve insani failliğin esaseı,} l,ıir karşılıklı yeııideıı-iiretiın
stireçindeki rolünü göz ardı etme eğiliıııiniiedir. I]haskar bıı tek vaıılı scıyut-

lanıayı Enıile Durklıeiıı]'ıı-ı s<ısyolojisiyle ilişkitendirir ve Dıtrklıeinıcı Kalıp-
}'argı olarak adlaııdırır (Bhaskar |r979Jl1989: 3 1-32).

Şeki1 .1 . Bhaskar'ın Dönüştiirü ırısel Toplıını/Kişi Bığlantısı }{odeli
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Şeırraııın sağ tiırafı s«ıldirkiııiıı tersini ifade eder. Nedcnsel oklar tersiı]e çev-
rildiğinde karşınııza şöyle bir nedensçl ardışıklık çıliar.

13 İ re1,'* Ye n İ cİe n- Ü reti ııılDöniişüırı,=},Ti,ıp l unı

Dtııklıeimcı Kalıp-Yargının aksiı-ıe. sahıreırin merkczini Htımcı Fcıheral alır

ve toplumsal fhillilı t<ıp|ııınıı rrıtin bir biçinıde yeniden-üreleır ve bazı dııruın-

larda clöııüıştüıreıı bir güç olarak bctimtenir. İlk liçltlılin aksine, brırada insaır

eı"ııeği (hem maddi hem iiznçl uğraklarındıı) aktif, biçimleııılirici bir etkiye

sal-ıiptir, Bu yüzdeıı" kurunsal yapılarda iıısanlarııı birbirlerint ve liollektif
ürüı-ıleı,iııe 1,iikledikleri aııliıınlarıır izlerini göıınek münrküırdtiç. '['ersiııe 

çev-
rilen özdeyiş "İııscın Toplıımıı larcıtıı|'böylece '|o1ıluıniKişi Bağltıntısınınbu
iliinci ıığıağıııı if-ade eder. Bhaskar'a göre, bu ikinçi tığıağııı somut ifadcsi

Max Webı]r'iıı top|urnsal cyleırı tecırisidir ve bıı yüzdeıı l|'eberc:i Kulıp-Ycır-

gı cıiarak a.dlaııclırır. Durkieiıncı Kalıp-\hrgıcla olduğı"ı gibi, bu Tbplum/Kişi

Bağliıntısı tı[çıınırrsı da ııyı,ıı cılçiide tel< yanlı ve aksi i,öııde, t'akat aynı iilçiide

kusurlu [ıir okunradır. l)urkhciıırcı Ka|ıp-}argı failliğin siiç-|grl,r' aırlamakta

vetersizlren, \Vcberci Kalıp-Yargı kaı,şı ,vöııcle çok dalıa ileri gider ve insanl

failliğe açıli özgiirltilileriır iırşa diize,vlerini atıartır. Bu yiizcieıı, Weberçi Kalıp-
Yargıda Dtırkheiıncı'Şeyleştirırıe'ı,ıiır yeıiııi 'İraclce ilili'ıııiti ;ılır.

Birbirine tııınaıııeıı kaışı bıı 'yafıııı ciıığru|ar'la çalışırken. onları, her ilrisi-
nin çelişkili özlerini -diyalektik olarak,- koru1.,aı,ı cial-ıa üst düzey biı tarnaırıla-

1,,ıcılık içinde bir araya getirmek çcığtı kez ınünkünclür. Bu tür bir karşıtlarıır

birIiği 'sosyalleşme'_vi ve '1,eniden-üretin-ı/citinüşüm'ii toplumlar ve iıireylerin

karşılıklı olarak birbirleriııi y-enideıı-ürettikleri gcıreili dola,-ıııılunnıılcır çla-
rak tanımlay,arak, rınların tipik anlaınlarını döııtişti.irtiı,. [Jlıaskar'tn yapnra},ı

ırnraçlaciığı şey liesiniikle builıır. Ancak onuıı, rlalıiı t-azia ilerlenıedeıı, ;r|ter-

natif bir di_v-alekrik çözüm ortaya koyması gereknıelıtedir. Bu .viizcieır, Bhas-

kar Pçter Berger'in (Bcrgcr aı-ıd Luckınan, l966: Beı,ger aııcl PuIlberg. l965)
"'lbplı"uır İırsaırı Yzı,aıır" re "İıısıın ']iıpluııtı yaratır" özdeyişlerini ıJiy-alektik

tılarak yırpılaı,ıtiıı,ılııış [ıir sosyolojilı anlıiyış içiııde birleştirmel"e çalışır.

Bu ilii siiz. birlilıtc alıııclıkl;-ırında. Beıger'in oıtak-belirleninı dil,alektiği-

niır öziinü ifade edçr. Aııcak btı tıirliktcliğin sergiIediği [ııı çiddi Hatcılı Krırşıt-
lıklar ()zıleşleştirnıesirırlak-belirleniıı di,valektiğini zerleler. Yani, I}haskar'a

göre ([l979ll1989: 32-35\, ııasıl toplıım insaırı doğrtıdaır yaratnııyoı,sa, iı-ısan

da toplun-ıu ıitığı,ııclan yırratıııaz. Blıaskar topltımuıı l,ıireyi saılece ve sadece

birçok tı.ıplıın,sul ilişki içiıııla ı,er rılı/ığı sürece sosyalleştiıe[ıilec,--ğiıri söyleye-
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rek Berger'iır açıklaıırasıııa şiddet|e içercieıı sırldırır. Tersi de cloğruclıır: topltıırı

asla bireyscl aı,ztılarııı doğrı.idaıı 1,,apılara döııtişıııcsi dcğildir. İnsanıı-ı tiretkeıı

güçleri vapılarıır genişletilebileceği ve gerçekleştirilebileceği oraç,lcırı gerak-

lirir. Bıı yüzden, Berger'iı cliyalektiğinde eksik ı.ılaır şey, ttıpltımu ve iırsaıri

f'ailliği biı araya getireıı dolayıırrlayıcı stireçleriı-ı göreli özerkliğidir.

Aııcak burada bir problenı vardır. zira Hc,ııno Fcıher, ul"ku hAlindeki [po-

tansi_vell giiç:|g.i,,ti gerçekleştirmelı için her zanıan mevcut rolier, gereçier, top-

lı"ımsal ıızlaşıııılırr ve ideoiojiler komplekslerine bağlıdır. Btı zoruı-ıltı|tı|< i{onıo

Fcıher'iıı, her zaınan. ltenıli üretken stı,ııtejileri ve niyetleriııi eldeki araçlarııı

doğasına uyarlaması gcrektiğini gösterir. Ayrıca, bu dolayıınlayıcı üretiııı

araçları, daiıa ciııce -ıarihsel diğerle riniı,ı gerçekleştirdikleri- pı,ojeler fanraç-

lar_| içincie ortaya ç]ıktıkları iç:in. indirgenemeyeıl, çtığu kez siize ilöküılmeyen

taleplerini thillik vc topltımun birbirinivcııideıı-ürctme veya döniiştiirmc [ıiçi-

nıine ılayatırlar. Mar.x'ın (l969: l5) "_vaşayan varlığıır bel,nine biı,köbus gibi

ç]ökelr tafihin ölii eli" henzetmesi1,,le vel"a Sartre'ıır (l976: 64"70,3l8-344)

pr ac: l i.c ı ı - i n ei,/ i n al trn ı dey i m i1, l e kastetti ğ i şe,v b u dı-ırı"ım d ı"ır.

İıısanlarııı diinyay,a kendi danıgalarını vurabilınek için adapte tılnrııları

gerekcn ı,euıılıış ııeclenleriııi hu liatşıt seınbolik vc maddi araçlar mümküıı

kılar. l,iatta bö_ı,lec,,e, enrekleıimiz -stıır nr,ıktası l,ıeı zaınaır açık oltrn cıluşum

lıAlindı.ki evriınc,i hir (iı,üııtii içinrle koııı"ınrlt,ınmış- tarilısel ediııler cılclukları

için, daha önceden |iretilen sonuçları yeııideıı-üretecek lıiçbir iiretken kesin

strateji y<ılilur. Dolayısıyla buradaki paradoks, ge lcneksel olLürcık geçmişte

a_vıiı soıruçları birçok kez 1;eııicle n-ı|iretcn aynı araçsal rejiıniıı, her an koırt-

rolden çıIiarak, çoğıı k.ez anomilt ilişkilere yol açabilınesi, hız|a bir yangııı

yeriııe dönebilmcsidir. Mevcut'doğrusa,l-olnrayaı-ı dinamiklcr'tcrnriııolojisine

başvurursak, tarilısel olarak derirı köiklere salıip kültürel ve topiu.ınsal yeniden-

iiretinı si.ireçleri. doğası geıeği. başlcıngıç koşııllarıııdaıı ctkilenıne.ve oçıldır.

13tı yi.izdeıı, bu etkileııınc,ve açıklık belirli l*oştıllaıda çoğu kşz tekrarlar so-

ııtıcrında genişleyebilcıı iiı,etiı-ıı girdilerinde (veya işleyiş dtizgnleriııde) ktiçiik

irataları veya sapııaları ıııtiınktin kılclığı için. lıayatıı-ı sıltı testlerinden geçııiş
stıtıtejiler veya geleıre|isel teknik|er zaınaııla kökten farklı sonuçlar üretebilir.

Kuşkıısuz, st,ınuçların bu öııgörüleıııeyen p<ıtikcı bağunlılığı Bl-ıaskar'ın ı-ı,ıodrı-

lini oluşturan her iki üçlüde belirsizlikler ve rıltıınsallıklara yol açabilir,

I}öylece l}erger Dıırkheiırıcı ve Weberci kalıp-vargıları bir aral,a getirnıel,e

_vaklaşsıı da, [ıtı dolayımlııyıcı .ı,apılaı,a siııı l<eıtecie yeteı,|i özerklik tanımırz ve

Lröylece di1.,alektik karşıt|ıklar ortadaıı kaybolur. Bu açıklaına Bhasliar'ın 'yaıı-
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lış özdeşIeştirırıe' eleştirisiııiır teıııeliııi olıışturı"ır ve o Berger'in açıklamalarını

konuınlandırdıktan soııra kendi diyalektik anla.vışıııı iıışa ctıneye devam eder.

Oııuı il'adesiyle, Şekil l 'delti iiçlü -İnsaır. 1tıplunı ve onlarır dolayıııılı tcıplum-

sal ilişkileri- koınpleks bir ,venideı,ı-üretici dinıımik içiııdeki hirlıirine oııtolıılik
alarcık indirgcıne,ı,cıı ıığrıklcır h6liıic gelir. Blıaskar btı lıonuda şöylcı yazar:

,..Yinc dıı. ttıl,ılrıırıtııı insan clltİnliğİ tılııııılaıı ı,ıır tılaıııııat:a_ğını, t,ıu ıüzdcn şc1 lrış-

tirnıenin bir lıata olırak stirdiiği-inii sii1,lcıııcli dıığruciuı. \t 1,inc. bu tiiı,ctliiniiğin
oı-ıa liıtllat1 laillcı yaptıkları şcyicr kcıırıısı"ıırila bcliıli bir aı-ılal,ışa sahip <ılıııadık-
lııı,ında ortal,ır çıI<anıal,iıcğını söylemcl< dc doğrııdıır. Ancak adık. fiıilleıin onu

},aı,attıkl.u,ıılı söyleınck ctoğru değildir (kuşkıısıız [ıu herıırçııetıtili gelencğin hir liaı
l<ısıdıı). Dalıa doğrusu. şu söylennıcIidir: oıı]iır ctkinliği ycnidcn-üretir vcya dcğişti-
rirlcr, Yani. zaten topllııı1 hçı ztııııau önçeden iılıışturiılmuşsa" oırıı sırdçce soı,ırut bir
iırsani7;raıi.ı r,c.ı,alıoşıınuz-iı gİıltuc[,se, rıcsnelcşlİrnır, cdİnıİ dcğİşı.İrcb.ilİr; vc btıtüı,
erlinıleı, 1ııplulıığu tınu sliıdüıüı veva değiştiıiı.. 'liıplıını oıılaıın etkinliğinin tırünü
cleğildir (al.ııca. baılı göı,c. iı-ısan e1,1cuıi lanlaııtı1 topluıl] tfu,aJlndan hclirlcıııııcz).
'Ibpltıni, bii),lccc. bire1,1erin lı.ıırşısında on]aııır asliı ),ırpnıadıkiıırı biı, şc1, olarak du-
rtq ancak ayuı ziıııanda, sııtlccç <ııılı.ırırı clkinliklcri sayesindc vaı (ıltır,

O iıildc. tııplunr bircyelen (iııce varsa ncsııeleştiı,me çok fhrklı bir anlanı kazanır.
Ziı,a. biliııçli insan ctkiııliği yerilı ncsrıc[cr iizcı,iııtle çalışnıa;.'ı içcrir ve <ınlarırı
vtıkluğunda var tılduğıı dtiştiniiIenıcz, i}ir anlık düşünnie bıınun niçin bö1,1c ol-
üılcsı gcrükıiğini giislcriı. Zira tüın gtkinlik topluııısal liırnıların önceden ıncv(:u-
dil,cıini geıcktiıir. Nitc]ıinr. sOy-lt,ıııtı. .y(t|)üııt,ı yc elııeııjıı insani fiıilliğin l<ıırııkto-

ristilı tıı,zIarı oliltıiıınıı lııı ıılıı ın. İnsııılıır nıevçut iletişin-ı ııı,açlarıııı kıılIaı,ıııa-
dın ilctişiın l<tırıınııız-. önuetlcır iılrışluıı,ılıııuş nııüeı,şıllcri kulliııınıad:ın üI01oıl]cz
i,cl,a diğer lıaşlta ıııtaııılaı,rla cı,leven-ıczieı. Ktıı-ııı,snıak dili" _lapn-ıak nıııteı,vallcri.
c1,1cıır k<ışulIırı- l'aillik kavnal,1arı. ctkintik liıırtrl[arı gcrcklirir. Kcııdiliğinılcn(ik
bile" kendi gcrelrli (inkoşulu <,ılarak, lrendiliğindcn edinıin gerçel<leştirilebileııeği
bir tolılumsal lbı,murı 1veya ı,ıracın) (iııcedcn nrcvcuclivctini gcı"cktiı,ir. Btı yüzdcn.
niısıl ttıplunisa| birey,sele indiıgentmİvorsiı (vc onun iiı,ünii dcğiIse), aynı ölçiiiic
ttıpluın da bir iırsan cdinıiniır gerokli biı önlitışı_ıludııı.

0 lıAldc. ttıplıınısa.l l'orn,ılaı,ıır zorunlu ijnrıccleıı nıı]vcııdi),cti tipik iılarak toplurıı/kişi
bağlarıtısı tıı,ttşn,tasıI)ü lıiçimlendircn anlal ışları ktıklgn iiırk|ı biı 1,aklaşınıı gerekıi-
riı. () csascıı Aıisl()lulcsçi tıiı ıınlar,ışı. işlcılil<tc tıjıın bir hcl,i<eltıraşlığı. matet,\,alivc
ulaşılabilccck araçlaı-ı hiçiıııltııdirııı tıİı,paıadignıı;,ı gösıcı,ir. BLülıl dbnijştiirtimsel
ıtıpluıııstıl etkinlilı ıiıt.ırlculi tılıırak ııdlantlırıt,tırum... Aristtıtclcsçi biı: tı:rimi kııllanıı-
sak" hii,vlece. lrer tireliı-ıi çtkinlik süreçinde nlater},al kadar etkin nedeır cle gercklidir.
\t Marr'ı tal<iLıcn. toplııı,ıısal ctkiıılik analitik ola.rık tiıe ıinıi içcrcn, yani maddi ne-

denİ siirdüren (ı,ç [x ncrlenie saiIdilfi.ilcn), bıı n,ıaddi ııedcnlerin döniişiinıiinii gcıek-
tiren bir silrcç olıı,alı alınalıilir. O haldc, t)urklıeiııı'ı izlcrsck, {1ıpllım irısırn c1,[cır,ıi-

nin nıaddi nedenleıini sağlaı,an vc weber'i iziersçk, onu şc),lçştirnren-ıevi geıektiren
[-ıir şcv rılaı,ak alırıclığıı-ıcliı. hcnı tolıltıırıuır l,ıcıı dc insani 1-ııa"xisiıı ikili lıiı, l«ırcıkterı:
siihip tıldtığııntı giıınıck lttılaı,laşır, l-rıplunı lıenı hcr zanrııır nıcvcııt bir A,o,sıı/ (nıackii
nccien) htrıı rje irısaııi jailliğin sürckli ıılarık 1,eııidcı-ı ürcüiiçıı biı ılrıiııtitiüı,. \t pıa-
xis lıçnı çırlışııa" r,ani hilinçii ılıulinz. lrcm dc liıctinı kı.,ışu[larıııın (geııctdc hitinçsiz)

,|,t,ni.l(n-ı.rr(üiüııı. ı ıııi ıııpjıınıılıır. İlkintlen .|,,Lq)tilın ikiliği ıt ikincisinden 7ıı,cıri",iıı
l/cillği olarak söz edilçbilir (I}haskar I l979] l989: 33-35).
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7'upı n ı n i ki l i ğ i v e p r ux i,ı i n iki l i ğ i kavrtım] arı Bhasktır' ın çiılışmasıncia gide-

rek merkez? bir rol oynar, zira oı-ılar iıısani faillik ve topluır-ırııı sürekli yenileır-

diği iki stiıeciı-ı iııdiı,geııtımaz.fıırklılıktcı lıirliğinin cisim[eşnieleridir.

Bhaskar lteııdi Döıtişliirliınse[ "lbplıım/Kişi I}a.ğlantısı N4odelinin diyalel<-

tiii yapısıııı ortaya ko1,,dukta.ıı sonı,a ııatüralist sosy<ılcıjik açıklamalar iizerinde-
ki üç sıırırlılığı şöyle sıralar:

Ttıplıınrıın lıoşlı bcı,şıııcı [ıir gcrçeklik olduğu kabııl edikliğiııilc. iılası bir ıratiira-
liznı iizcrindeki bazı iıntıılo.|iIi sıı,ıırlılıklaı,ın (aşağıda gösterileceği gibi) doğrudan
btı olrışuııısaI ijzçj]ikleı,cleıı ko1,,ıraklaııabilcccği (irıc sür|ilcbilir:

|. '1iıpltımsııl r,apılar. doğal ;-apılaıdiın fiırkIı ııla,rak. ,r iinleııdirdikteri etkinlik-
lcrilen bağın,ısız ıılııral, r,aı olnıaz]ar.

2. 'ioplunısal 
1,apıIaı doğal vapılardan {'ıırklı o.laralı, lirilleıin kendi etliinlikje-

ri sırıısıntliı ııc ,vaptıl<ları krınusundaki dtişi.incele ıinilcn bırğınısız olarırk var
ıılınazlar.

3. 'lbplıınrsal 1,iıpılıır, cioğal ,vapı|ardan f-aılç]ı olaı,ak, sadoce nispetcn lsalıcı
olabi[irlcr ([ııı 1i.izdcn. onların lcınclini oIuşluran cğiliııılı,r zaıııana.ıııckdna
görc değişnıomç ıııılaıııındır cr,rçnsel ı,ıImal,abiIir).

Biiliın hunlaı tlrığa biliıılcri ve sııs_val bilinılı:rdcki olası [ıilgi-ııcsırclcrirıdcki gcı,-

çrıl< fiııklılıklaı,ı giistcriı 1l}hiıskaı | l!l79|i l989: 38).

Bhaskar bu üç istisııal,ı 'bağıı-ıılılıklar' olarak adlarıdırır ve böylece sosyal
bilimlerdeki natüralist trçıklamaların (|) etkiıılik-bcığıınlı |2) kavrtıııı-hcığırnlı
v e |3) nı e kdn -z a m q n h cı ğ ı ırı l ı cıld ııkliırı ırı bel irtir.

Btınlzırdan ilki, yani etlriıılik-bağın,ılı ııtıtiira|ist açıklamalar sosyolo.iik
olgıilar arasıııda gözleııı,n yasir-benzeıi ııedçnsel ardışıklığın, doğa yasala-

rındakiııdcır farklı olarak, çoğu kcz faillerin keııdi gündelik davranışlarıııı
düzenledikleri laaliyetleı,iııdeıı etkilendiğini vurgtılaf, I}u yüzden. kuruınsal
fcırnıasy<ııılar içinde stratejik stattl]er ve r0lleri işgal edeıı ttıplıımsa| fail|eri
aktöfler'kurumsal baskı'nın gerçek araçlarıdır, Kurumlar sadece aktörler ara_

cılığıyla işlediği için. kurıımsal kısıtiarıanın etkililiği bii,vük ölçüde onların
iradi etkinljkleriniıı bir iiriiır|idüı, Cerçekte. rıılleı,in icrıısında btı iradi serhest-
lik alanı sadecc kuruııı-qal stiıttiler ve rtıllerin '}''apüsal belirleııiırısizliği' olaralt
teriınleştirc[ıileceğiııiz şey neclcniylc ıntiı-ı-ıküııciiir. Bir aktör belirli bir ,statü

ve ı,ol bekleıılileri seti'ne uy,grıır [ıiç:imde tlavıaııdığıırda, rınuır her ilrırekte zrı-
ı"unlu olarak btı rrı]ü olııştııra,n veya sıtltrlandıran biitiin özellikleri gcisterı-ııesi

veya scrgiienıesi gereknrez. Gerçekte, mcffııf, lıclirli sınırlar d6hilinde, mcv-
cııt pı,ılik gereklilikieri yerilıe getirmek içiıı peı,Ibı,ınansını 'şekilleı-ıclirnrekte'

özglirdür; resıni olarak enıredileır davraı,ıışın bazı yanlarıııa uyarken. roliin icra
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edilıııesi1,,le ilişkili diğer vanlıirını dikkate ainıa;,-abilir veya hesaba katnıa,va-

[,ıilir. Ktışl<usıız, bu 'seçiırı' birel,stl clavranışlarda çol< geııiş durı-ınısal ve.va

geç:ici larklılıklar yaratır. Bu iradi lıareketler bir yandaı kurı"urrsal dayatmalara,

pıatik itaatin sıırırjarı içiııde kalıı"ken. öte yaııdaı-ı natüralist [ıir ç:erçgr*r* *rr',
ngıdensel yasalarııı gt-,rektirdiği 'ncdensu,l tutarlılığa' kapalıdır, Failliğe içkin
özgürlük ile tı;plun-ııııı giindelik .lturtımsal yeırie{eıı-tiretiıninde lııtarlılık tale-

bi arasıııdı,ılti dola1,1ı bırğlantı_vı bıı 1,,apısal belirleniınsizlik sağlar. G. William
Dııınlıoff (l99lt) btı onttıIo.jik lıelirleııimsizlil< tipinin bir iirneğini farl*lı top-

lı,ıınsal*tarihsel bağlanıları,la 'gücıi,in' nası| işlediğinin ölçiilmesi koııtısıındaki

nıetiıdoloj i k tavsiyesinde taı1ışır:

Araştıınıaırıı-ı aııraçla ı balçınrından" güç [-ıiı kiıllektiı,itçıriır 1emel bir niteliği veya
özelliği olaı"ak dıişiiııiilcbiIir. (iüç. heı,hangi [ıir trıpiı"ıtı,ısal özollik _eibi, ilişkiti biı"

dizi g(lstergc veva işaretlc ti|çülebilir. i:}u. s(iz l<tınusu göstcrgcleıin ilgili öz.elliğin
1czalııir ctliği lıiitiiıı dııı,urılarıla rc heı zaıııan giizlunıi.iğİ a.nlfu-ıııııa _tclıırcz. ()iiç
ı,c ahlali< gibi sos),olrı.iiJ< liavıanılar lra|ç]ıınila bu düşünnıe biç:im1 ,urro' psiltoiog
Paul Lazrııslclcl 1araljııdarı gcliştiıilmişlir,., l]cr [ıir ilıırcktc, ııcvcudi1,,ctlc.ri sade-
cc değişen lıtışuIlırrıı daraıııklılılılarını g(istcicn biı dizi tcşlıis cdiı;i giistcrgc arıcı-
lığıyla ıırtaya kıınu]abilccek tcnıcl bir kaı,rarıı ı,ardır. Bu aniayışa görc. aıaşlırnıa
siirccıi bir dizi "tı hliltlc" öncıını:siylc ilcrlcr. 'ljğcr'biı,gıup giiçliiyse. "o hilde"
gtictiıı belirli g(istergeleriniıı btılunnıısı bcklcnir (Donıho{], l998; l8-19).

İkinci bağınrlı]ık türii 'l,avranl-bağımlılık', kurunısal prograırılerrın dü-

zcnli olaı,ak icrası r,c yeııide n-iiretiırıiniıı biLcv aktörIcrin kiırtımsal gündcnı-

leri ıre ltatlar tıstacı yorıııı-ıladıklııı,ı i,e ııygııladılriarına birğlı olciıığtıııtı vtırgu-

lar. l}ı"ı yiizcleıı. buşlı bcışına bir gcrç,e klik olarak topluııı liişisel davraııışlaıı
'otoınatik' o]arak sııllrlandıracali güıce sahip değilıliı. Aksine. btı sınırlaırclır-

ma söz koıırısu toplı,irnu nreydaııa getiren aktörlerin kurııınsal statiiieri ve

'hedeller'i nasıl ycırunrladıklarına bağlıdu. L}u bağlanıda 'durunıun taııınıı',
'keıııiini doğrulııyan kehanet' ve son]ut etkileşim oftamlafındtr 'riranıatıırg

ı-ııiizakere' natiıralist açıl<lanralarda biıeysel failliğin göreli özerkliğinin dik-
l<atc al ınırıasıı-ı ı gcı,el<ti ri r.

Sr:n oiarak, toplunrsal yapılar. doğal yapılardan larkli o|arak, tekrır|a-
nanlaJ-an bir biçinide evriııleşen öbeklerdir. Siirekli oIuşum hölindeki bu

l<onrplekslik ve söz krınıısı,ı stireçlerde insan mtiıialıalesinin oynadığl rol ne-

deniyle. gtiçler her zaıııaır sürelçli ayııı Lıiçiııde uygulanmaz. Aynı zamanda.

toplunısal yapılar ve ktı[unılar zarnaıı-htığınılı <)hcklerdir -yaııi. keırdileriıre

eıit evrimsel bir_yaşaırı tarihleri vardır, r,loğm:ı, biil,iime ve ıjliiııı gibi döngii-

lcrdeıı geçcr ve ııihayetiı-ıdc tarihiıı tozlıı saythlarında kaybolurlar. Hç,r iki
dururııda da, lıeın lçısa l,ıeııı dc uzuıı clöııeırıde, topltıııısal kururıiar iırsanların

31,7
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suıdece belirli bir yer ve zaınaııdaki insa.ıı ılavraıırşlarını etkileyebilırıeleıi ba-

k ı ıı-ı ı n daıı ırı e k rj n - z tı m cı n b cı ğı m l ı dır.

Özetle, Bhaskar'ııı sıraladığı üç bağııntılık biçinıinin clöniişıiiri'ıııısel top-

lıınıscıl etkinlik ınrıdelin<Jeki iiç cııılolcıjik dtizeye tekabiil ettiği görülebilir:

ı,ııek6na-zaıııaıra bağıı,ıılılıl< nıırkro topliıı,ıısal «ı,lgıılaı,ııı ııatüralist açıklanıaları
üzeriııdeki sııııılılıkları gösterir; benzer şeltilde. kaıraın-bağımlılık kuı,uırrsal

lıa,vatın ._veniden-üretiminde Iailliğin sLirekli rolüyle ilişkili deterıııinist açıkla-

n,ıaların inşa edilmesincle ııatiiı,ırlist paradigırıaların kullanıln]ıısının sıııırliırını
gijsterir; ve sOıı olaralç. etkinlik-bağınılılık statüler ve rolleriır -süıırıı,ıt yeıri-

deıı-iiretici veya döııüştürücü etkinlikler içincle yer aldığırnızda- alt-[ıelir|eııeıı

doğası olarak adlaıitlırtlığıınız şeyin sınıflartnı gösterir. Ve" sözü edilen bıı üç:

b;ığımlılık tiirtinüın biriilıte işlerlikte tıldıığu dı-ırı"ınıltrr ı,ıatüralist açıklaıııalerrın

sosl,al bilinilrırdc ııygiın biçin-ıdc koıııımlandırılabileceği sınırları gösterir.

Biı ontolojik istisnalar, ayftça, insan ve topluııı lrakkında bilimsel açılıla-
malar suırarken geleııeksel olaral, kıillarulan nıet<ıdolrı.iileriıı uygunlııklarını
selektif bir tarzda değiştirir. Açıkçası, pozİtivist ıııetodolojide ve oııuıı büti.in

giiciiyle onayiadığı ı-ıatür;ılizn-ıdeJ<i 1"asa-lıenzeri iinernre|erin gtıveııilirliğinin

sürdtirülcbilıııcsi içiıı .vııkarda sözii çdileıı bağıınlılıklar dikkate alıı,ıarak be-

lirli değişiklikier yapılnrasıııa gerek vardır. i)olayısıyla, [ıu bağııılılıklar Lıu

tür 'yasalar'ııı, değişıncz, geııelgeçer öııgcirtiier biçinıini değil, eğilinı-belir-
ten öı-ıermeler biçinıini alnrasını gerektirir. Tcrsinc. bıı bağımlılıklar sadece

aı"aştirma lıipotezleri ve sosyai biliııısel açıklaırıalar fornıtile etınek içiıı kiıl-
lanılabilecçlt /eıt çerçevel,i olııştıırduklaııııda lturumsal ha,vatın göreli özerk-

liğiııin izi bile kıılnrayat:aktır. Bu tür örııeklcrclç biliırı adaınıııııı ıolü eleştirel

lıir süzgeçlen gcçirnıeı;leıı dtırıınısal öjrnekleri ktılcıltıgltııncıtla sıııırlı kalacalçtır

-aııcak bıı 1|ir bir lıermeneııtik garaLıetler biliıni kesinlikle biljın değiidir.

Ill. Diyalcktik Elcştirel lleırlizm ve
Diinüştürümsel Toplumsal Etkinlik Modeli

Blraskar keııdi f'elsefesiııin gelişimini iki evre,ve a.,ırır: ilki 1L)-/5-|c)9j yıl-
ları arasında yer alır vc-tı,ansendental realiznı've 'c,Ieştirel rcalizıı-ı'i kapsar.

Bhaskar'ııı bu döııeır,ıdclçi tcıı-ıel yayınları şöyle sıralaııabilir: Racılişl Bir Bilinı
7bıırisi (l975ll997): \lcıtuı,ııli:ınin ]ınküııı (l979ll998) ve ]}iliınscl lleulizrn
ı,c İn.ça,ıın ('):gtiı,lc,şınc.ı,i ( I98(ı). İl<inci cvrc Diyale kıik. ()zgı,iı,tiiğı|in Ntıh:ı
(l993) vc bir yıl sonra 1"a_vınlanan Pl.]toıx ı,d.: Fe lse{-eııin Problanıleri ve \,'ö-



Fcıil ti k ve Toptıı tıık|

zı]nıleri (19cü4) adlı çiilışırıalirrı içerir. Bhaskar ikinçi dönemde artık Di.l,cllr2,r;1,

Eleştiı,el Reulizın olarak ad|andırdığı bir iielsefcyi açıklamay,a girişir.? Kuşku-

sı,ız. ikiı-ıci evreııiır ilkine sisten-ıatik dönüşler içerıriesi ve aracla bütünlük ku-

rıı|may.,ir çalışılnıası bakımıııdaıı iki evre arasıırıla göıiiııtir bir sürçklilik vırrdır.

Bı,ı projeniıı doğası f)önüştürümsel TopllınılKişi Bağlantısı Modeliııin clöııiiş-

tiirıimsel toplıınıscıl ctkinlik ırıodelini tiretmek için yeniden yapılanclırılnra bi-

çimiııcle açıkiır ( l986: |03-223; l 993: l 52-2t)3; l994: 89- l l4).

Şelıi| 2'deki ci.öniişl,İiriiııısel tosılıııns*l c,tkinlik ınııcleli Şekii l'cleki fflşı'
To7ılıını I}rığltınıısı klotle li7-1e kaı,şılaştıııldığında Bhaslıiır'ın ilkindcki Liçlü.va-

pıyı korrıduğıı göriiliir. Fakat bu tiçlülerin uıısurlaı,ı değişir ve lıöylece don|iş-

türüınsel iııpluınstıl etkinlik ıııotJeliartık açıliça. cırganik bir bütiinlük sergiler.

Bu yüzdeıı. Duıkheiı,ırcı 'Rıplunı'uıı yerini 'Tt,ıplıımsal Yapı'kavramı ve We-

berci 'Birey'in yerini 'Faillik' kavraıı,ıı alır. Döııüştürüırısel trıplıınısul etkinlik

ırıodelinin geliştirilııesinde Bhaskar'ın l,hillik anlayışı n-ıerkezi bir konuma

salıiptir. Blıasl<ar'a göıe^

l,aillilı, en basil biçi,lıije, an-ıaçlı ııctleırsellili ve;-a süreçı içig{ç somullışan -beliı,li
tıiı,ilişkilcr iiurıırııııntliı <ırta1.,a çıkın. iist*bclirlcırnıcdiği stırecc... oluşmayaı,ali.
hattir ıına yol açan rçcl ncı.lçnlcr rtıtinlcştiğindc bilinçsiz. ı,ığınsal, çclişkili vc,
vç,va tnc!,ki hilinc gclccck (buııları gccikıııiş. crtclcnııriş. uzuü süı,c önceliilcı
d6.hildir)- biı şc_v olarık tanımliınııbilir ( l}lıııskıır. l 994: l00).

İıısaı-ı davraııışı açık|aınalarında [ıir 'aııiııizın' iııası taşıyan davraııışçı ve

yapısalcı eğilimlcrden {'arklı rılarak. I]haskar'ııı laillik anla,vışıııcia insaırlarııı

içsel <ılarak 'gerekçeleı'tarafındaır gtidtilendikieri -_vırni. senıbolik oliırak ftıı-

mülc cc{ilcıı, bcıılik-yöııcliıı-ıli ıri,vctlcrc yeya cylen-ı giidiilcriııe sahip oldrıkla-

rı- varsayılır. Failliğin ıııaddi teırıelleri yadsınrnasa da, özüııde oluşuııısal bir

liara|iteıe sahip olduğu kabul edilir. I,[eı şeyclelı ziyade. liaiIlik kişileriıı mev-

cut ilişkiler durtınıunrı değiştirebilme ve içerinr gereği. e_v-lemlerini refleksif
olarak döııLiştiirnıe liapasitcsiııe işaret ccler.

7 Soııraki kitıp P ltııon L'd.: Felse,lJnuı Pııbleııı leri 
"t: 

Ç'i)ılın lerı büyiik ölçüdc D ı.ıtılekıik: Özgiıı tiiğiin Nah:ı
i2eriııe bir vorunr ve ilişkili vtugcçilıııcz bir elkiüabıılıı: Bu kitıp flilıılektik: O:siiı,liiğiin A'cıö;ı'ndaki daha

karn,ıaşık ııoktılarıı ıydııılatılnıasıııa biiviik katlixlı hulıuıııı Ar:nı (ilçiide (inenrli o1aıı. Plalan },l'nin alt baş-

lığı "|-elsefbniıı Pıtıtılenıleri ve (iiiziiıılcri'iııır F}haskır'ın,r,()nelınıiııdoki hir deiişinıiıı hıhercisı olmısıtlıı,
Blıaskar [)il,aiektik ]:]leşıirel [leıılizıni ortaya ko!,dtıktlın sonr:ı t'elsçij p«ıjesiııi dalıa genel fLlsefi ilgiier içinde

koııııınlıııdırı1 lııltiı sos_r,al lıiliııılcr lbLsr-lisıııın s<iıı ıı},rıııtılarıııı dii ılekljk cılaıak tanıaıItlar €üörtiııırıeliletiir.
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Şııkil 2. Blraska r'ın D ö nüştii rii ms el Top l u msal El l, i n lik fuI o d el inc]c

Eleştirel Realist ToplunısaI Yıpı/Faillik İllşlilsl Açıklamısı

ıNSAN| ıIAlLLIK

Rlrirskar'ııı vurguladığı iiç [-ıağınrlılık türii ile iı,ısani faillik aıılayışı arasıı1-

daki kavıamstri stireklilik açıktır, zira yukaı,da laittiğe atl'ediien özelliltler onıur

srısyal bilinılercle nııti.iıalist ııçıklamırııın sıııırlarıııı tartışırkeı-ı başvııı,dıığu iiç

tavsi,venin somut iıir ijzetidir. Faillik. gerçelite. bıı iiç bağınılılığın örtiiştüğüı

yerde konuııı l aırır. B hask ar' ııı y azıda verııı ek i stedi ği m esaj şudur:

T'oplııııı. bö1,,lcı:e, irısaıri i'ailliğin (;\nthoır1, Giddcns'ın ternıiniılojisiıri kullaıır-
sak. 1,apının ikiliğinin) koşulu ve sonttctı. insani tiiillik isc toplumun tirctinıi vr,

1,cnidcn-ürctiıııiırin vcva döniiştiıniiııün tlhilliğin ikiliği) ktışulıı r,c srııuctıdur...
I}u anlal,ışın Inıaddi nedenscllik olırrak tıiillik fikrinin| ... nıerkezincie mcvüJtxitın

döniişli'üftlr)ii tıltııısuzlanııııısı olarak iıısani lııillİk vç\,|ı /)/,.ırl,, (iliri yatar (örne-

ğin" r,cnıck pişiınıek. lıisikitlc binnıck); ve iı\|ı)ı zıınıaıırla" ikisiııi dc prcık,ıisiıı
tcnıcl kiışııIları ı-ııünıküıı kılar ve liısıtIıır vc dola;*ısı;-la. lıu litışullar etkinliL-ha-

ğııılı vcytı otopoictik. ktıı,ronılaştırılıııı,r (kavı,anı-bağınılı ancak taınanrcn dcğil)
ve coğraJv,a-tarih bcığımlı (ve lıiiyleı:e nıiinıkün döniişünı nesneleri) olan şeylerdir
(Bhaskaı 1994:92-93).

Diyalektik bir biçinıde çerçer,elendirildiğinde Şekil 2'delti ı.ııısı.ıriar birbir-

lerine nüfıız edeır ge rçel<likler lıiiliııe gelir. böylece faillik ve yiipı niha1.,etinde

belirli [ıir toplunısalgerçekliğin iki uğrağıııı tcnısileder, Bcıızıır şekildc, ikili
clcılayıınlar 'ınünrlt|in kılnra/kısıtlaına' ve 'yeniden-iiıeliıniclöniişliirıne' _vapı

iısaııi ıııiı,ı,ix



Fai t li k ı,e Trıpt ulıık|

ve failIiğin l,ıirbirlerini l<arşılıklı olarak yenideıı-iirettikleri ve döniiştürdtikleri

zorunlu eksenler hdline ge|ir. Bıı },ii:den, lrspluınsul vupı, J'ailliğiıı biçixılendi-
rildiği nıqt]tli ı,e kiiltiirel cırtıçlcır scı.|,asinde, sadace kerıdi dijzcııli üı,ettıniııin

ıemellerini ıılıışlurıntı:, 0üııı, ,ooronOa inscıni Jiıilliğiıı topluınscıl ycıpıyı yani-

cien-iirete bileceği v-e döniişiürebileceği hirç:ok.furklı ulierncıtğ"strcıte,fi ı,e cy-

lerni şınıı,ltınttırrr. Ibr.siııe. İaillik, ııilıtıı,elinde topluınscıl ı;apı.y,ı ı,e trıplıınıscı-

lııı ınaLltli taıııcllorini iirctnıasi bakıınıııtlrııı, özııcnin kcııdirıi clörıiişti}rıncsi,vle

ilişkiti prrıjc,lerini kıs,ıtluycın ve nıı|iıııkiin kılan nııılıüeıncl io1ılıırn,sal öbekler

ul aııı nı ), e n iderı iiruı ir,

Negatif tarzda iflacie edilirse, topluınsal vapılar sosyallcşnıe ırrckanizınaları

sayesiırrle ltencli yeniilen-iiıetinılçri/olııırsuzla.ırnıalarınıı leırellerini oluştu-

rı"ır|aı,. Yaıri, ttıplunısal yapılar insani t-ailliğe oıru yeıriden iiretebilecek veya

oliunsuzlayabilecei< ırıaddi ve eııteleltttiel donanımları sağlarlar, Sonııçta. top-

luırrsal yaplı-ııı1 uztıır bir geçıııişe salıip dönüşliiriiçü oltımsuzlaıı-ıalar ziırciı,iı,ıiır

cisimleşmesi olan laillil«. toplrıınsa,l yapıyı yenideır üretecek veva döııiiştüre-

cek kapasiteleriırin gelecıekteki lioşullarıııı biçiınlendirir. Bhaskar'ııı döntiş-

türüın,şel t<ıplıımstıl eıkinlik nıtıcleliı,ıtlc. ayfıca, btı kendiııi-olı.ıınsuzlaı-ı,ıa ve

kendini-dönüştüfmc katı,ıakları (N4arr'ııı vıııguladığı gibi) toplumsa| ilişkiler
riol;ıl,ıın ıyla vev;ı Bhııslıar'ın itııdesiy le konııınscıl prcıi,ikler aracılığıy la gelişir:

. . . tiim tt)pItınlsal hir,viıt bir l<4ılunııtıl iliş kile r ağı içindc cisin,ılcşiı. I}ıı cisinılcşnıc
5iilçıgclcn biı, elkinlik <ılarak iırsani liilli_öi «ıplunıclın al,ıraıı zilriırsel denc1.,inılc

scrgiIencbilir. Karşınııztia },apı \,c fiıilliğin -insan f-aillerin işgal ettilılcri, içindc

1.,eı, aldıliiarı. y-'eniden iirettiltleı,i ı,e,ı,a i,ii)ırtiştürdiıkleri liııklılaşıTıış ve siireçsel
olıırak dcğişen, pı,al*i.siıı içinde 1,eı: aldığı (değişcıı) toplunısal ilişkile r sisteııini
tıelirle_vcn- ikili ekli,nıle ıııııc ıı0l.ıaldrı vırılıı. [}ıırada a"v.'rıca" ilişkisel ıı<ıı,lelde lreı
iki 1,ön.iı-: tle iıı«lirgcıııcciliğc iliisıııcl,i ijıılc),cıı [ıir açıklığa-sahip-Lıir-ikilik ıcsnıi
ı,aıdır ([}haslı,ar. I994: 93).

Dolııyısıyla. soyut'ikili ekleırıleıınıç noktaları'(ıııerkezi roliiı-ıe sadece kir-

t,ıaca önceki Kişi/Toplunı Bağlantısı Modelinclc değinileı) dı"ırumsal-pratiklt-r

ekseıriııde bir araya gelir. Neticede, Bhaskar arlık cliy,alektik bir özıre-nesne

etkileşinıi anlııl,ışı sııııar. Cerçekte. biı eleştirel fealist sosyol«ıjik paradigmayı

tamamen gcrçekleştirmck için gcrckcn tiim şcy, tcorik soyııtlamalar 'topltım-
sal yapı', 'iı-ısaı,ıi {'aillik' ve 'kr;nuılısiıi pı,alikler'in glindelilt l-ıayatla iırsanlar ve

nıa,dclT doğa arasındalti kaışılıklı ctkileşinıde kendinigöstereıı maddi cisiınleş-
meleıidir. Blıaskırr hu nıaddi cisimleşıneleri mekAıısiıl ve zamt}nsal 'ritinıler'
bağlan,ıı nda tartışı r ve coğrafi -tari hscl nratery"al izıil i ndc §rle al ı r.
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IV. l\{ek§ nsal- Zıı ııı a n sal Ritim le r ve Coğ rafi_Ta rih

Biraz c,liı,alırn ve bir dıırunı değerleııılirmesi yapalım. Son hiliyle diinüş-
iıiriiırı,ı^el tııtrılıımsa.l etkiıılik nıoclcli, geııel loplunısal yeııideıı-iiretiıııle iigili
belirli vazgeçilnıez ı-ınsıırlar ve stireçleri henı basit yeniden-üretim anı hsnı
de genişlctilıniş c-lönüşüm anı içinde ortaya çıkarabilecek mantıksal bir araçtır.

l)iınüştür,ümsel toplıınıscıl etkinlik nıodeli geııe| t<ıplunısal yeıriden-üretinıin

ciinanıiklerini triınsencleııtal bir yöııteınle felsefi düzeyıle koııtımlandırabilmek
içiıı gcrelili Lıir dizi ktıı,rcıın.;ııl inıktiıııtcspit edelıileccli iıygun bir JblseJi onıo-
loji"vi ana lıatları1,,ia orta,va kolar.s [Juı,ııınla lıeraber. clönıiştı.irıinı,ıe l l<ıpluııı,sal

etkinlik nıatleli hentiz uyguıı bir sosyoloj ik paradi_uınanın iizerine inşa edilebi-
leceği lıir hi]iınsel ıınlolıı.ii değildir. Yaııi, benim yorumuma göre, Bhaskar'ın
cloniişttiriinıse l toplıınıscıl elkinlik nıoctelindeki üç:lii yapılara 'ikili eklenılen-

me nolçtaları' olarak tanımlanan soyut bir e,lurunısal-pratikler sistemi eklenir.

Faillil,, liesinlikle insaı-ıi faillik olmasınıı rağmen. heniiz srımtıt biı kültiirel
gelenekler seti içinde fiileıı ıııevcııt biı ttıplı.ırnun nıaddi i,e ekolo.iik sınıriarı
içinıle işleyen tcu,ilısel olarak c,i,ıiıııleşıniş biı faillik dcğildir. Ayı-ıısı toplrııı-ı-

stıl y,apı içiıı söylenebilir: bııracia topiunısal yapı.fiylng1 hir c]iyulcktik sııs|,(t]

bilinı iınkinı sağlaytıbilıııesine rağnıen. tarihsel ve nı;ıddi olarak yeteriııce kiı-
numlandırılmamıştır.9 Ancak. bu olı"ımsallıklar birbirine bağlı faktörler olan
me kcinşal-zıınııınsal ritinıler ve coğrcıJilıırilısel stireç,ler analize dAlıil edilerek
l<olayca koırı_ını]a,ıırlı rı ]abi l i r.

I)i)nıiştı..u"tinıscl rtıplıını,sul alkinlik nırxlalinc ınekZiıısı-ıl-zanıaırsal ıitimlerin
d6hil edilınesi Bhaslrar'ııi çıılışn-ıasıııa önenıli tıir clış-değeri dahil etmemizi
nıüınkiiıı kılar. Böylece c}öııüşltiı,iiın.sel loplıınscıl elkinlik rnodeliııin transeır-
8 L]ha.ku, crkcn diingnı _vazılarıniia biliırı adanılarına';-ardııncı'otrııava çalıştığını iıltlia cdcr, işc usıasın-
daıı öngc gcleıı vc erlesi güııliii çalışmtsı ıçiıı goıckli hazırlıkları .v-apan 'sistcnıli atlaın' mclııliırı.uıiı bışvırrın
lthaskaıı bir bilim li:lsürlbcisi olaıık görcviıi benzcr biçiıııtle [ıilim ııdımı karşısaıla koırumlaııdırır. (jörcvi-
ni. kcndi traırscııdcnkıl rcalisı ı,,tiııtcn,ıiııi, biliıri atlıurılarınıı1 s()ınut araştınlıalaıını tcırıclloırdirebilccekleri bir
bilinrsel ıınkilo.ji_l,j ortava ktıvarkeıı kaşılaştıkları engelleri tenıizlevecek lıir tblsefi tınlıılojive d(iüalştilrıııek
olııak gOriiı

'kıl,as nıaırtıiı'ırı andınr (I873,ıl975). llcgel'dekine henzer lıiçiıııı,le. doü],tiştıir|inı.\el kıpluııı.scıl clkinlik ıno-
c]c/iı,ıç|eki iiç bo!,ıı1 içiıxlc de karşıınızı iki so},tıllaıItı vel,a'eklcı,ıılcıırıc nt)klası', vaııi öaıenin oııavlınırıası
ı'c oluınsıız_lanırıası -başkı tlc;-işlc. <ı v9 'maddi i'üüliisi'- lıırşınııza çıkaı, t lcgcl'c bcnzer biçinıdc, ılc ö,/trrc nü.)

dc onuı ncsnesi kııası diizcılcven ijrelkeıı orkı kıfii, dola)ıınüyla karşıtı rıInıadaıı var olaıııaz vc,l,a işleyc_
nıcız, Şe}iil 2'nın sol tıraliıxlaki iiçlüde. iirneğiıı Tcıplıuırsal \'ııpı Hegclk{cki 'koııııınlaırm4 ö:rnc'yc beıucr lıır
şcl"ı.ılıııak, insaır liıil tııuı,ı 'kcınunıliıntlırıIıııış öıckisi'olaIck g()ıiililf. İhis[)in ürüjtkcn birliktcliği 'konıuırsiıl
pırıtiklor'in dola1,"ımlaııdığı ara zcııini oluşliırur. Btı ikinci ü<ıpltınısaI ilişkilor sis(cıııi birtoplutl,ıııı1 iirctcbiiccc-

ği 'kişilili'lipiııi lienı ı-ılainıkül kdar henı kısıtlaı Sağ tarallaki iiçlai kIvastn [tiimdengeliııiııl -viiılendirici güç:

tleğiI-içeriktersıneçcvriltr li,pluıısiıl\'ıqııartıkcılenıinkııırıınılaırnıışnesnesi.F'ıillikktıııunıltndırıcıçekinı
nıerkezi hiline gelir. Ve daha iiııce olduğu gibi. lıurırrla üretken ııra teri:ıı r,a;.ııııııı ı,enitieıı_üretilebileceği ı,e_va

(lönüşliifıilc[rilcccği'lioııtınısal ;ınııiklcr sistcıııi'tlir.
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deııtııl aıııaçları bıı ınodelin daha pı,atik sosyolojik kııllaııımlarından açıkça

a_vıı1 cclitcbilir. Analitik fornılardan ttıpluııısal uzay vc top(uırısal zaırıaıı için-
ılelti somut siireçlere geçüne imkdnı zaten lJhaskar'ıır nrekiiı-ısallık-zaınaı-ısallık

taıi ı ııı ı ııcla örtiik o l aral< yer aim ak tııriı r:

N{cltAnsallık-zamırnsırllık (a) bir gönclcriınler ıığı" (b) biı ö(ş:li. {c) ilk. bııkışıu
[ıirhirlerini li^arşılıltlı clışiar gi)ri,inen bir dizi ilişki" (d) nıuhtcnrelen lieırdi neıleıı-
scl güçlcrine salıip. 1ıotansivcI lıir tılııştınısa1 özcllik vc (c) gcncltlc entrcıpik bir
süreç olaral< bcş liıtnıaıra sahiptir... lvlcklinsallıklaı,-zanıansallıklaı,çırk sa,vıda,

ltapsaıılı. a,\,Iı1(. öftiişçı" çclişkili vb, tılabilir. "Biı sii.rcç olırirk ııctlcııscllik"
til,ıik tılııriık dtığı_sıg*rcği Iıeın n-ıe]ııiırsııl hen,ı zanıansal bir hııvırt kazaııır. Ançak
hcırı zııııaıısılıı"ı ırıclidnsal |ıığlanıırıdan kopnrası ı,c hııııı tlc ıı-ıck6na bağlı ola-
rali oluşnıiisı. lıenı dc tersi ıııün-ıküııı.lür vç bıııılar tlüıı1.,anıız içiııılc cisinılcşiı,lcr
( tslraskar. l993: 403--10-1)

Bı"ırada zi]man ve ırekanııı sadece gerçek varlıklar içinde ve doğal sii
reçlerin tarihsel akışı içindc cisiınleştiklerinıle anliımlı olan [ıir nıcıter,vaIis{

mekÖnsal-zaıılaıısa| çerçeveler tıInıüilffia },aktaşırüz. Özctle. nıek6ı:ısallık-

zaınansai]ık Newtoııcu kl6sİk uzay vc zaıilalı çerçevesİndeı-ı larklıdı,, zİra ar-

tık ıızıry ınıddi stiıeçler ye yapılaflı-r it},tılirmaz biçimde iç içe geçıııiş bir foı,m

olarak, alıııır. Btı [,ıir aral"a gelmiş L|7"ay, zaınan vü;r nedcıtscl cylenı alanınıı1

cliııcunik tarkı Bhaskar'|n'riliın' aü]layışında yer alır. Oı-ıa göre. bir ritiın:

Rir r.apı \c}a şc,virı ncclcnsc1 tıtkililiğinc salıip olaıı zanraırsallaşınrı-
nıckıinsalltışnıa si.irçcinin ırslıntla içliin ncılı:nscl giiçleri ıılabiliı. İItitimİ ... di-

1,alel,tili ilişki içintte tılaır mckiin. /.iımitn vc ıredenseIlik i.içliisi.inün [sen,ıboliidür]
(I}haskıır. l 99 4: 2:7 -258 1.

Yapı olarak 'ritinı' eleıııeııtlcri özct toplaırılaıından dal-ıa [,ıtiyül< bir gerçel<-

Iik olıışıııracalı, biçinıde etlii[eşiın hAlinde. kompleli.s bir biçiırıde liatma,ıılaş-

nıış biı hüti.iıılüktiir. Dincıınik olıIrclk 'riüiııı', hir şe,,v o/clıığu kııdar, şisteınli bir
cıkıştır Rilinıler akış hAliırcleykçıı nıç,kAnsal ve zaırıansal olarak bir varlıklar ve

süreçler öbeğine döniişiir i,e bu esırada nedensel bir biitün içincle bir ara,v-a ge-

lirleı,(yani, ritim "'plliıılanmıimtş bir biitiinliik içinde gelişınekte <ılaır güıçler"e

bütiinltili l<azaııdıran biı öbeğe döııiişiir). Klisik Nervttıırcu [ıir iıbeltteıı daha

fazlaLıir şcy olaıı bu 'durtıınuıı ritnıi' ktndi içinde lokal ınaddi şcyler öbeklc-
rini ve onlarıı,ü dinamik bütiinleşıııeleriıe karşılıklı ıredcnler ve soııııçlar içıiırde

dinanıik biı btitünliik kzrzerııdıı,an ııetiensel kaışı(ıklılıliları barıırtlırır.

MekAıısal-zaırıaıısal ritiııriçriıı döııiişlüı,ıinıse l loplıınısul elkinlik ıııodeline

dilril edilnıesiyle 1,apı ve iailliğin karşılıklı yeniden-üretiıııi üersiııe çevrile-
nıez bir zlmcıtıs0l hoyııt kazaııır. Btı tersİne çevrİleır-ıezlİlıt a}rıca söz kr"ınusu

karşılıklı veıideıı-ürelim aııaliziııi geırişletırıemizi münıkülı kılar, böylece7:a-
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iiku-bcığınılı ttıplumsal gelişnıe ilıtiınali görüııür hAle gelebiliı,.|0 Kapsamın bu

geırişlcınesi tlöııı.işıiirıiırıscl lııplıııı,sal etkinlik ını,ıcleline coğrafi tarihsel mater-

,valizn-ıi cl6hil etn-ıeyi n,ıiiırrktiı,ı kılaı. Yani. böylece riöniiştıiriimsel toplıınıscl,
etkinlik ırıodelinıle örtiik lıdldeki toğrafi-tarihsel ihtiıııaller Kişisel failliğin
som[ıt sosyolo.iili a.vrıırtılaı,ı ortay,a konulaı,alç aııaliz edilebilir. Böylece. tarih-

sel <ılarak lionııınlanıııış bireylerin gtindelik maddi varrılıış.larııı yeniden-iıre-

tirkeır sers,iledikleri işbirliği çabaları uygun bir biçimde dıınüşlüı,üınsel ıo7ı-

lırınsal etkiıılik nıııtleline dAlıit edilebilir. Ye clönilşiı|.iriinı,sel ıııpluınsul elkiıılik
ınocle l iııe c oğrafi - tari hse l riti ınleri c[Ah i l ettiği ııı i zde,

tiii varlık... o1ariıl« gr,li;iıırlurintlc. iıısiııılarııı doğal 1.Iizikscl_,ü vıırlıklerının i.iıctiııı
ı,c t,cniden-iiı,ctin,ı tırrz.ıntr vcvı rlnha gcncldc çnıçl< siircciı-ıç nçtlcnse l (lncclik ta-
ıııyaır bir aıaştırıı,ıa pfogranıı [ıılııştura[,ıiliriz] (Bhaskor. l994: l0l).

Bıı basit ırlıntıda ]\4arx'ın yanslınalıiı,I gtirtilmektedir. Geıçelite, Blıaskar'ın
rılrışumsal ınateryalist ontcılğisi ile Batı Marksizmi aıasıı]da bir yakııılaşma
ihtiınali onun çaiışıllalarıııa nüf'uz eder, Btı yakınlaşına özellikle Rhaskar coğ-

ra[i-tarihsel siireçleriıı diıramikleıi ve keı,ıdini-olrımsı-ızli,ı;-ir,ı dinamiğiııe iliş-
kiıı şu tanımıııda açıktıı:

gclişinıleri sırasıııdı 1ıir tııpluırısal tiıııııa ıc/vcü.,i.ı krizlcre voJ açaı, claha st,nra
ortayı,ı çılirnasına katliıtiı [-ıtıltıııdrıliIarı tlönilşünı süırcci içinclu !ı(izüloıı.-. dııo-
lektik c,<ı,ğra./i-tıırilı,şel ç,elişkile,ı,. ICoğtali-tarihscl çclişkilcr| ... [ıiı giicün (l]')

lıendini-üretııe eğiliııi iç*rcı;ck biçinıde işlediği veı,a hizzat bir zcniindcn" vani
cşanlı olaıak vcya karşı-tlcı,ıgclc1,,ici bir gtlç 1l;'1 tireten 1kcndi ze nıinini oluştu-
ran F''1,İ vc/ı.el,a toplıınısal formu eırgelle ııc. ı,ıkına. aşmir vc)ja diiniişti'ıfııc,
1,anİ ktlktcn ojunıst:z.laına cğilin-ıiııdcki) lrir loplumsal ltırmdan (S) kayııaklanan
l<<ışııllarıı-ı iirüırii tılaı-ı lıağınısız-olnıavan |<(ikenlcriıı güçlerini içcrirler. I]u tjzeI
coğrıli-taı,ilıscl çc}işkilcıiıı s()ınul (irlloklgı,i i.iırçtiııı ilişkilcri vc iiretici güçleı
aıırsıııda ı,e özclli[<lo tiıctinı ilişkilcrinin gidcıek tiıpluııısııllııştın tltığiısı r,ç iirç_
tici giiçlcıin -clırğası ıereği- tızcl karakteı,i arasında oıtal,a çılian çclişkiicrtlir,
Marx'a _e,ijı,c" bu ritinıse l çclişkilerin.., örneğin, ticretli enıck vc scfn-ıa},!ı afasın-
daki veya nıetalaıın kullaırım tleğeı'i ve değişinı t,leğeri aıasınclaki çeIişliileıiıı
tcnıclindc başlungıç,tu rıırların koşı.ıllıu ını nıtinıktiıı kılan yapısal çclişkilcr var-
dır ([}haskar. l993: 20).

Bir dizi tekraılaı-ıaır diyalektili haıel<et inıgesi bir ttıplrımsal uğrağın bir
t-ıaşkası tarafıııdan ilerleyici larzda olrımsuzlaıınıasıııa işaret eder -yaııi, yeni
her lıilcşik vapıt]ln koınpleks, ontolrıjik katıniıırlara sahip bir sistem üretecek

biçimcie önceki yapılaı,ıı-) nradili çelişkileri iızerine kurııldıığıınu gıisterir, Ve

'\)örM*r)**ü oloh,nı"yıl <,ıkinlık ınoıielıng ttkıarl.aanıtu zııt,ıan boyuturun cliIıil oılilmcsı, iıl,rıca drığııl,ı
ve ı4ılunııı dcığrıtsal<imalatı evrinıci diıaıııiklere sıüıip. denge içinde olmaktaıı oldııkça ry;ık sistenılerrılarak
almımızı nıi,imkii,ı kılabiiecck (a la l'rigııgiııe, l984) bir tcrnı<ıdinımik nıetaftırlar setini ılahil etnreyi müınklin
kılaı i'oplunıları doğnısal<ı|rna,vırıı. denge içiıde ı>lnıa[lzuı uzak ölıekler oiarak ele ainıaııııı sıııııçlaırı içiıı.
bkz. l}rync ı t9!.)3) vc l {iırrcr ıııd l{.ed ( l99b),
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bi.ıtiiıı negatif diyalektilılercle olcltığtı git,ıi. yapılar siirelili olarak yıkılır ve

yerleriııi -daha sonra y,ıl<ılacak ve yc-rlerini başkaları alacak- yeni yapılar alır.

L}haskaı,'ın llegelci içerinıleı,e sahip zengin aıılatı tarzıı,ıdan yararlaııarak ge-

liştirdiği m;ıterl,alist ctığrati-tarihsçl divalektik bir tli.ı,olckıik sııs1,oloji için de

aynı cilçtide elverişl idi r. 
ı1

|' M.klln vc i4aıı,ıattt ıııııtorvalist onttıltıii içintlc büü (clılellcııdİrmç gitişiırıi t/cııııişlııı,iiınsel ı4ıhıııısııl elkinlik
nı<ılelinin ınalilik kapasilelerıııtle ikiııci bir 'nitel sıçrınıa'dıı Cerçekte, Çlığafi-larilısel Matenıliznriıı ıır-
lanıı ve hu nıateryırlist 1,ıülaşımıır tJlııskıır'ın en ycni ııızılaıındı tır,naclığı rrıl diüıa ıwrıııtılı incelenıel,i lı:ü;

etınckle(iir. Attıaki a]ıııtıda uiirıılebıleccği gibi, tihaskar l,ıtı ıntıterl_.ılİzınj l)il,alelilik F.leştirel N,lalcryalİz-ıniıı

mctodoltlik ı,e oıı1olqjilı lriıliğiııiıı ifadcsi daıı olııştınısal. birbirlcrinc iııdirgcnenıcz katmanlaı"ıı ıljyalı'klik bjr

biçiıııtlı: öbctiloşnıcsi olarak alır, Brı 1,iiz"tlcn rını göre:

1il lipisıııınolojik üilIeı})0li:nı biliıııscl di§üncc-nesnclcrinin 1görcIi vcya ıııutlak) varoluşsal gtçişliliğini
r.c rılgulirr-üstü ctkililiğiııi vurgıılıu, .,

4. ()ılıOlüiik nuıtcrırıli:ıı tolıluıırsiılm bi1 r_ılo.iiğc (ve bu.r tizden fiziksclc) lcki,önl(i [ıağıııılılığını vc ilkİııİıı
ikincisinden oIıışııasıırı r,ıu,lıılar

1 , }'rclik ıııute4ıılı:ıı tı4ılıımsa1 [iırnrlaı ıı iiretınıi. 1"enideıı-ü9lımi \ e d(iı]alşıımüıxle İıs.ınıjı d()nüştliraiçti

failliğinin inşacı rtıliiııii vıu_eıılar, İkisiııi tle necıtiftarztla genelleşnıiş şı,vler oltriık aIdı§ınrızda, bu iıışarı
fı\lülöüıii\stıiı,ilııı:je!ııılı!ıınıs,ıleıkı»llinırırlelı.vlctırunılııilur,. |}ıı.\4aıx-ınnriıtena]izıııinelenıelbiçinıini
kızınti ıraı ı ırıctiı-sosl,tılcı 

1 
i k 1çnıe lrl ir. . .

2 c,tığrofi-tııı,ihsclıııüeııııli:ıtı_iıısan... t(ıriiııl]!ıcIışin-ıiııdeiloğılılizikst-I)ı,arlıklırııııtıvr-vı(lııha8.cııL'1
t,lırak oı-ııek siirçciniır iıısaıılarırı i.ırclilııc ı,c 1,,cnicl.n-tirclihı)c tarıı i.lızerintlci.i nxlcııscl iiıccliği fikrindcn

harcltctlc gcliştiıilcn bir ıriıştırmıı pıOgruıılı 1 | 99,1: l0l ).

Biı duztydc vukaıdaki açıklamalır Diı,ılı:klik Elcşlirel Rciıli;ııııır (iz,ctı oli)rak göıülcbiliı. Di.valcklik llcştircl
Rcılizm hçm f]lraskıu'ın illscfi scrilvcnindciti tcmc| diiniij]ı ııokl!ıliıınıı ()zct lıiı,iladesidir. hcm dg ılxücrya-
lizınin _hcr katıııauuı keııtii içintlcır i,ıtıı\a çıIıaıı diıha koııp}cks kııtııaııliuı» 1cınclİiıi ohışttırtlnğıı bİr nıimarİ

içindek! ou«ıkdik katnıaılaşnıasıırıı çcrçevesini ıırtır'a kııvaı Ayııı zınıaırdı. Bhaskar [ırı mimarivi hiliııçli bir

biçin,ıtte kendi çalışnııısını cliycılenıek için. 1,eııi dil.ılektik eleştirel rcaiist cvresini kenılı fblsefi uclişiminin
(inııgki c\ releri içiııde tanıanıliı1 acak biçiıııclc kııllaııır.
1.Icın I.ipistcnıolojık Mıtenılizıni"bıliıısel diişiiııcc- ııııııclaı,irıiıı'' çltğişin,ılcrc açık "geçişIiliği t c ııIgtılar-iist'ü

ctkıliliği"ııi ortıy(i. k(ıviır. hc|ıı dc bii}-lcOıJ lıcııdi /rrıı.ıoıliııılı,ı] nıali:nıinı Dil,alokıik lilcştircl lloıliznıc dıhil
cdcr, §nı aımunı]iı. [rıı cıı lcıncl nıalcıl"aiizıı lıiçırııiıi st.ınriılii düzcl,in -(.)ııtcılcıjik Vlııtcıy"ıılİzıııiıı- lcnıcli vc

manlığı kılaı, [pistcnxıl<ıiik vc ()nı,.,lc,lik Matı;ı_ı,aIiıırıiır nitcliklerı. [ıiı ıraüı ılıırdıliIarıırila. dtiıııişıIiı,uınstl
kıplıunsul eıkinlik nırıdelini 1,çı tınuıı içcrdiği YapııFıjllik divaIcktiğini^lelseİ diı:elıle kanülctyııc,ııA opıstcmıı
ltıjik ve oııt<ıkıjik teıııelleri oılayı] koran bir'l'ratjk N4aleD.,alİzı'in tenıeliıri tıluştrurıı, Son ı.rlarak. iiç ırra-

te1,,aliznı -epısteırııkıjik, oıtoltıjik ve pratik n]ııteryıılİzm- i\,-ııci:. dOülüşti/rıiııısel lıyılıınısal etkinlik nııdelinç
insanlıırın lıeıdi doğal (i]ziksel ı r,arlıklaruıı vevı daha genel olıuak eınek sairecinİ üretfııe vc yenıden-iiretıne

1ırziırıııııı ıctlcırscl önccliğiniıı lcııicl biı,ilgi<.ıı[ığı lııilınc gclıliği,ıcı.ılı,ılt7ı* c,(-sıııiddhiI etnıc!i miiıııkaiı kılan

çtığralı-ıarılıscl ıııalcrl,aliznıi 1cı-ııcl]cııılirıııch içiıı lıir ınıla gı-liriliıı



l
}?h 

I T ıı z c ı: i l ü ğ ı i n Ti ı s fi.ı-, a s i
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Blraskar'ın rııeküııscıl-zaıncınşal ritınin birliği ve coğrcıf|-tarih,sel ırıcıter-
yaller içinde iladesi postülası btğiaıırıııdır,'s<ıyııt zam;ın'ın tekrarlanaııaz
toplıınsal zaüıana dönüşırıesi zoruı]|tı olarak nıe|i6nııı ve coğrafi-tarihsel rit-

ıı,ıiniıı cloniişliiriim,ıel irıplıımsul etkinlik ınrıcleliııe nasıl uyarlaııacağı konu
sıııda bir a1,,arlaııa;-,ı gerektiıir. Mek6n arıık (içinde yer alaı-ı şeyin bir üriinti
olarak göriilmesi bakımıııdaıi) tjziinde ttıpluıısal, ltıkai biı kaıakter kazanır,
Bı-ından böyle nıekAnsal referans çerçeveleri artıiı ontolo.iik olarak katn,ıan-

laşmış toplıımscıl ınekdnlar iıırk6nı içerebilir. Zaman örıreğinde rılduğu gibi.
döııiiştiiriiınsel loplunısal etkinlik ınacJeliartılt mekö.nı etkileşimsel içeriğine
ve zaırıansal katnııı-ılaşmasına göıe yeniden tanıı-ıılayan kapsanılı bir iınk6nlar
seti içıgli1, böylece gloLıal tarih kııdar lokql turih, glııb«l ekrıltıii kcıclar ltıkcıl
ekolo,1iler ve tcırilısel ıılarak kcıı,ıııııılonıııış tııtrılurnlcır kcıdar lııkcl trı2ılııınstıl
kııru nı l crr ayrım ı 1.,apabiI iıiz, ir

lr Bııracla nıekirısal-zaırıaıısal rei}raı-ıs çerçevelerinile ciddi değişikliğiıı z-ııten Bhıskıu'ııı ritinıler tartışmı_
sııcla zıı-ı-ıneıı yer ddığını öne siifebileçek kişilerle hiçtıir p«ıbleıninıiz 1,okluı Eıı bişkı prıijemizin iliy,alektik
<ılclığuııı. yani z_ıten I}lraskar'ıı [clsefi oııtolqjisiıxic zımnen.ver alııı şeyi sosvoio.jilı ıılarak dalıa açık kılmaya

,...:,
W'.rt-UWl7,2

§OSYALi,§ŞM.E:V.E
SO§YALKONTROL

' :TOPI;UM§AL, ']
YENİDEN.URETIM
VI]YA DONUşUM
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Ritmi ve coğrafi-tarilıselliği ciEızzi,stiiı"iiııısel toplıonsul etkiıılik ıruıdeline

d§hil etnrenin önçnıi Şekil 3'de gösterilınektedir. Burada Blraskar'ın terıııi-
nolojisiırin çloğtı -yaıri. 'l3irey' ve "[bp[unr', 'Sos_valleşme' ve 'Yeıriclen-Üre-

tinı/Diiııüşünı' karşıtiıklıırı- aJıkrııııılıırken. coğıafi-tarihsel geiişinre uyar-

lanıtık içiıı bu tçrinıleriıı anlarırları zamansal boyutta genişletilir, Örneğin.

'Sosyalleşme'yle ilişlıili dıırıınsal-pratikler ve uzun clönemli etkileri'sosyal
ltontrol' nıekaırizmalarıırı içerecek biçimc,te genişletilebilir, Brı görtiniişte kii-

çiik ekleırıe sırdece lıem sıısyalleşmeyi ı,ııeydan;ı getiren taın kapsaı,ıılı ayrtn-

tılı ıııclçaııizınaları, hem de sosyalleşıneniıı ctkilürrinin çoğuıııııı kişinin ,v-aşaın

akışı bcıyuııca pekiştirilnıesi ve canlı ttıtulmasını dihil elmeyi gerektirir. Bu

1.,iızden. ınocielin lıem scısyalleşnıenin hem srısyal koııtı,oliin kalıc,ı bir tiıplunı-

sal baskılar sosyal psilıolojisi_vle çıcıiyodik olara|< canlandırılırıası ihtiııralini

liapsay acak Lıiç i ırı de gen iş lel i lınesi gerelii r (Rı:ını-ı etveil. l 9 6 5 ).

Şeltil 3 dalıa dikkatli incelendiğinde rft)ııll,s/|iriinışel t<ıplııınsal etkinlik
nıoc]e linde iliinci bir ıeınel revizyon .vapıldığı görülecektiı, Şekil l ve 2'de
Toplıım/Kişi Bağlantısı Miıdelinin Durkheiırıcı ve \\ıeberçi Kalıp-Yargılar
arasında kesin olarai< be lirtilıırenriş bir bağtantıya işaret eden bir dizi kesik

çizgi içeıdiğini hatırlat,ııı. DOnüştıiriirnsel toplı.ınıs«l erkinlik ınodeline uy--

gun biçiııtle ci6hil edilnıesi bu bağlantı tarzıııdeı biı değişiklik 1,aratmiı,sa ria.

mekdnsal-zamaıısal ritiırı lçri n ddlıi l edi lııcsi ııı odelde temel bir dcğişi kl iğin

yapılrnasını gerektiı,ir. Böylece Şel<il 3'teki iki dolayıın, yani ıcı,ih,ıalye bi-

1,ogrcıfik olunıscıllık neclensel bağlantılar içindedir. Ayrıca. bıı'tekrarlanamaz
zaman' ıılrtııııııı d6hil etlilmesi ınodeldeki diğer lınsurlarcla da değişilitikler
yapılıııasıııı gcrekir. Şelril 3'teki. başlarda 'Birey'ıılarak ifade edilen iki hüc-

re arlık bi,vografik gelişn-ıedeki ilerleırre|eriıı {'arklı uğraliları hdliııe gelir. I}u

hi.vrıgrcrfik lıırklılık içincleki kiınlik ııli-sinıgeleıle gösteriIiı,: Ttı7ılıınısrıl El.ki-

leşiıniıı (irıiıııi Olcırıık Bircv,, fiıilin tıiı ill< ııolttadaki (Zaııaıı,) olıın-ısal geli-

şiınini gösterirkcıı. 7bplıını.ıtıl Olııruk ()zark F'tıil [}ire1,.,.^ aynı kişi1,,i. [ıir si,ııı-

raki varıılıış ı,ıolitasünda (Zaıııaı-ı") gösterir. Beırzer şekilde. "loplum' olarak
ifade edilen hüçrelerde kı"ıllırırılaıı alt-sinıgeler geııei tcıpluııısal gelişmeıin
tarihsel uğraklarıırı göstcrir. t]ir ilk koşullar seii Ttıplıını.,., biçimindc göste-

rilirlıen, Tiılılıım,,.. bir soırraki evıiınsel ıığrağı gösterir. Yapılan bu iki deği-

şiklik sayesiııtle ddnüştıiriinısal ro7ılıınısı.ıl clkinlik ıııııc{cliınacldi süreçler ve

kurtıırısal değişinıleriı tel<raılanaırıaz tarihsel akışı içinde konı"ımlaııclırılır.

çahştIğıı]tzı t,ıelirtnıiştik. Ancık^ pr<ıjenıizde lJhaskır'ııı Diyıleklik Hleştirel IleaJizııiııiıı cıığrafi-ücırihsel »ıe:ı-

ie1,clisıuğrıığınınniçin ülöniişl|iriir,,ıse t !rıplunısal elkııılilr ınotlgllne tlı hij eciildiğinin^ Nerıtoıcu rızıy v9 z]man
soyrıtlııırıalarının 1,eriııe niçiıı tıırihe r,e ekokıjil,e dul,arlı 'topltınısııl zaınıın've 't<ıplrırnsal uıw' kavrırm!arıvlıı

ilişkili siireçsel eıılropılcrin geçiriIıiiğiniu, eksililiği tızlıı sonıı] \,iııalıılısa bile, teorik cılırak ıçıkIaıınıası gcrckiı
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Dijni,iştiiı,iiın,sel ıalılıuıısal elkinlik nıoçleli artıl< ınevçı"ıt hAliyle aktif insani

failiiğin başka sosyolojik içerin-ılerini kapsar. Bhaskar'ın diiştiııce çiz.gisi iz--

leııdiğiırde l'ailliğiıı örtiik bir diiaIizıne sahip olduğrı görüli.ir. Nitekiın, 'Ibplıını-

sal Etkileşiıııin Üriiııii Olarak Bire1,.,, 'tckrarlananıaz'yapısal kısıtlanralıir ve

süregclr,ıı toplunrsal etki|eşim biçimlcri tarafındaıı koşullandırılır. Toplumsal

Olarak Kontıınlanınış Özerh Fail Olarak Bireyr. iradi kapasitelere sahip oldıı-

ğıı için, kişi benlik-yönelimli eyleme kııtılnıa veya diğerleri"vle yenilikçi «ıp-

lrıııısal işbirliği içinde .r'.er alırıava biyt-ıgrafi[i olarak hazırclır.

ÖzetIe, di)nı)iştiıriiünsel lrı1.ılıını.ıcıl elkiıılik nıadeliniıı Şckil 3'de betinıleıren

yeıriden-iiı,etici clinaırıikleri daha geniş lıir tlolay,ıırılavıcı ıııel<anizıııalar döhil

edilerek düzeııleııir: bu il,isi [ttrrih ve bi.v,ograiil ilk başta eşzanraılı ve süreçsel

bir doğala salıipkeır. .vaptığııııız ekJenre1,1e ttıpluırısal zaıılaılıı1 gelişen etkilçri-
ırin tclırarlananıazlığı içinde yeniden temu,liendirilir. Tarilı ve biyografi arasın-

daki eşzaınanlı dola,vıınlann,ıalarln kaynağında d<ığrudan mekAnsai-zamansal

ritiı,ırlerin biiti.inselleştirici manlığı ve topluınlarııı -kenclilerini maddi ve kül-

tiirel olarak orgaııize eden- coğrirfi-tarihsel yapılan varclır. Dtılayıınltınıııalar
ınadd? lıayatııı ritn-ıi vc, glindelik ycııidcıı-ürt-tiıni içiııdc teıııı,llendirildiğindc.
larilı ve l,»iycıgralinin araşlırma pa:,aıligıııasıııııı geıekli uJ,ısltrlarl cılarrrk alıırma-

sı gerekir. \'aııi, onlarııı Blıaskzrr'ın durumsal-pratiklere atfettiğiaynı ontıılojik
statüye salıip ıınstırl ar olarak değerleııdi ri lnres i gerekir.

TaıiIı vc biyografinin tç,krarlanamaz. paranıetrejeriırin toplrımsal lıayatın

oırtolo.iik gerelıleri iı[aı,ak a[ınıiığı c/ı')niiştiiı,tiınse l rrıplıırnscıl elkiıılik nıocleli-

ı-ıe Stephaı-ı J. Gould'ıııı 1 l989: 45-52) üurilı,sal ıılıtmsullık olaralt adlaııdırrlığı

nıekinsal-zaıı-ıaıısal evriırı tipiyle ilişl<ili olasılıklar dAtıil edilir. Bıı faktijrleriıı
dAhil eclilmesiy[e. 'topluni' tcınçl adaptasyon başarısı -lı,eııdi evriı-ııci başarı-

sınııı gelecekte _yadsıırnrasııııır 1emelleı,iııi cıluştuıarak- yeni sağlaııan istikrarı
fiilen zayıflatan diyalelitik bir düzene sahip'kompleks bir adaptasy<ın sistenıi'
lıAliııc gclir.IJ

Btı yiizdeır. sosyııl sistem adaptasyon vc gcçici biı, iç dc,nge kazaııırlieır,

ayııı anda keııdiı-ıi olııııısuzlayacak gclişıııe ortaıırını lıaz.ırlıar, Brı siiregclcn

diyalektik hareket kaos teorisyeııleriniıı tLztıılca süıeclir dengeleyici-sisteın-

lerden-ıızaklaşnıa olarak adlaırılırdıklaı,ı şeyin öziinü cıluşturur. S<ın olarak.

clönüşlürüın,sel trıJılıınıscıl e lkiıılik nıodeliııe biyografi ve tarih arasıııdaki dola-

T.- K.-ir' l,',kürl ," t,,pItıınsal ortamıı,ıa tlirenehileu ı,e oııtı viiıılendirehileıı bu ııktif ve ııiitlıüateçi kentlini

1,etiştireıı tbil anIıılışıııı güıiinüzrle Kıınıpleks Adaptas1.,<ın Sistenılerİ ((JAS) ıılarak [ıilinen teorİıiıı kanatları

allıııla gclişıirilcıı pasit, keııdi hiliııdı, biıc1, aıla_*-ışır,lı kırşılaşlırınız (('cırvın cı al-. 191,1\-
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yımlarıı-ı clAhil edilınesiyle, iıısaııi tiıiIlik vc ttıplı-ımuıı birbirleriniıı gizil lıAldeki

iırıkAnlarıııı ycnideıı-iiretici bir biçinıde orta!,a çııkarciıkları nıacldi L-ıağlamı taın

olarak orla_va koyaıı bir sosycı[o.jik paı,actigı,ııava claha iazla,,"aklaşırız. 'Somu-

tıııı di1,,alektiği'ııin hu krırşılıklılığıırı kavraıı"ıali içiı-ı gerelien itııı şey,Jaillik ve

topl,uınu birhirleriyle dcığructcııı ilişkilendire,n topluınsal rsltırak clolcıyınılannıış

ılinuıniklariıı sosyal psikolcıjik biı boyııtunun belirlenmesidir. i]u nedenle artık

Georg Si ıınıel' iır çııl ışm;,ısı ııii geçeceğiz.

V. Simmelci Diyalektik: Faillil<, Toplum ve
'Benlik ve Toplumun Karşılıklı Yeniılen-Üretimi'

Siıııırre l'iıı yeni-Kantçılığıııı Bhaskar'ıır diyalektik eleştire l rcaliznrinde n

ayıran ıııcsafeye rağıııeır. Siııınıel'iır biçiın ve iç:eriğin cliyalekıiği üzerine y,a-

zıları şiıııcli,vc kaclaı geliştirdiğiı-ııiz clüniiştiiı"iirnsel loplıını,ştıl etkinlik ınodeli-

ni ta,maııılaı. Öı,ııeğiıı, Bhırskar'ııı stııı kesiııırieki coğrafi-tarilısel mtiteıyalist

süreçlcriıı ııcgatif di1,,alektiği ile ilgili taıtışnıasıııı SinııTıel'in I|aşanıın akış
hAlindeki, öznel içeıiği ile nesnel kültiirel biçimleri arasındaki diyalektik n-ıi.i-

ciideleyi tartlştlğı aşağıdaki metin[e karşılırştırabiliriz:

Y'aşanı lıavvan ı,ltizeyinden rulı diize,vine vc ruh kiiltiir dtizel,inc doğrıı i!erlci[iğin-
tlc bir içscl çeIişki rırtaya çıkar, Tiinı ki.iitiir {arilıi bu çclişlrinin cisiıırIcsn-ıcsidir.
Kiiltiirtlcn. }aşam onun itailesi. gcrçcklcşnıcsi cılan beliıli tbrnılar. airneğin sırnat

0scı,leri. dinltıı tckntılt;jiler, 1;asalar \ıL) sa),ısı2- lıirçtrk şcy iirctliğiırdc st)z ederiz,
[.}u fbrınlar )/aşanıın aliışını kı_ışiıtır vu ona içt:rik ve biçim, özgi1rtiik vc diizcn
liazaııılırırlar. Aııçak bıı Jiırırrlaı, ııerçekle y,aşanı sürecintleıı tırta;-a çıknralarına
rıığnıcn. kcııtt.ilcıine özgti ii|ıcklcşn-ıcloı,i ıcdcni1,1c. },aşiinıın siirEkli ritniini. aı,t.

ıiııtsı \c ııza[ıııasını" sürekli 1.,eniıleı-ı cıınlanıırasını, içerdiği sürekIi al,rışınalar ve

1,cnitlcn birlcşnıeleri pa;.,lışnrazlar. Bıı lbrırrlar yafatıçı },aşaınIn -()ıla.va çıktıkları
ant,la oııları aşaıı- çerçevelcridiı... ()»lar sabil kinılik]er. kcndilerine ail bir ınaıı-
tıli vc.r,osalılılı kiızaırırlıır; Lıu 1cni kalılaşıııa kaçınılırıaz,.ılaı,ıık ıınlııı,ı kcnclilcriıri
),tltalan vc btrğıı,ıısız kıl;ın nrancr i t-.iı diniınıiktcıı uzi,rklaştııır... lJıııııınlır Lıeıiıbcr,

1,ışaııı kcndi başıııa [ııral<ılilığındıı kcsiııtisiz olarıık akiır: onıııı sonsıız ritıı:ıi [ıelirli
bir liırnırın _siı[ıiı s[iıcsi.r,]c (durııticın)çe lişiı,. llcı l<ii]türçl lornı bir kcz oIuşttığtında

),aşomın gtiçleri onıı liırklı deıcccIerdc aşınıiırnıuva lıaşlar. L}iı,şey laıı olarak ge-
liştiğinıle bir srıııııki şe}, biçıiın kazanmayiı bıışltııl uzun veyıı kısa stircbilecek bir
ıııücadeleıien soııra. kaçınıln,ııız cılıırak vcrini sonraki liırnıa bırakır.

Iınıpirik bir bilim olaralıtarih bizzat ltiiltiiri.in biçinılcı,indcki dcğişinıtcrlc ilgilenir
vc lrcr özcl i)ıı-ıeklg dcğişinıin gcrçck taşıl,ıcılarıı-tı vc ncdcı-ılcrini iırtava çıkarmal,ı
aıırııçlar. Ant:;ık a),rıca işlcııclıtı., olan dalıa dcrin bir siirccin ıaılığını görcbiliriz.
Yıışaı-ıı. lıeliıltiğiırıiz gilıi, l,en,lini sadeue belirli liırınlar içinde sergilel,ehilir an-

calı asli iç dinamizıııi nciieni1,1u. sııtıit]ik kazıinan r,e l<cndisi gilıi harckct lıiilindc
tılıııirü,an üriinlcri.ı,le süreklj nıücıdçlc hilinclcı,,lir. l}ıı süreç es|ıi biı liırn-ıun yeıini

1.,cnisinin alınası b.içinıindc gorçuklcşir. Ktilliiıüıı içcıiğiırdclii. hatla tülıı külıürgl

j29
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stilleıclcki bu siirckli dcğişinı _y-aşalı,ıln sonsuz iiıctkenliğiııin göstcrgesİiiir. Ay"nı

zaırıaııda, bu sürekli değişiın yaşatıın soıısuz akışı ilc içindc gcrçeklcştiği lbınıun
ırcsn!,l gcçrırligi ve ı^ahiliği aı-asıntlııkİ ıİcrİn çetişkinin g(istcrgcsİdir... Yaşam ııs-

lınıla liırmc{aıı 1.,ııksuırdur, ancak siirelili olarak i'tırmlar iirçtir, I}ununltı herabeı
hcr 1,eni tbrnı, ortiıyıı çıktığı atıda. bu irı,ıı aşan bit gcçerlilik talep eder ve yaşatntn

n;ıhIz atışlarıntliuı (izgiirleşiı Ilıı 1iizdcır. 1,aşaın her zaıııaıı liırrnla potansi,vcl bir
liırşıılık içıiı-ıilcdir (l9t;8: l 1-12).

Siırrıııel'e göre, iıısaıı öznelliği biçinıindeki I'aşuın, sürekli olarak, kendi

belirlediği tııılııçla,ra ulaşmıryı sağl,i.y,ı|l. ancak zıln]ırnlıı oırlaıı _vıkan araçliir

olarak kültiircl forn-ılar ve toplııınsal ilişkiler yaratıf. Böylece, parça parça

farklı formların yerini yeni ktındini-gerçekleştirme düzeylerine ulaşına,vı sağ-

la,vacak daha etkili araçlar alıı. Simınel kiiçiik-ölçekli. kişise| toplunrsal ve

kültiirel tiırnıların ııasıi ilfetildiğiııe odaklaııırk.en Bhaskaı geııel dinanriklere

odaklaı-ııııa cğilinriııdc olsa bile, iki di.işünce çizgisi arasındaki paıalellikler
{ıç:ıktır. Gerçekte, Sinıınel birey,in kendiıi-geliştirırrele yönelik güdi.ilerine

cıctııklııırı-ıııry,ı tiır,si_ve ecler. Kıışkusuz Siııımel'in.1,,tizyıl .ıonıı anlatımcı üslıı-
[ıı"ınuıı ve geç-ıoı,uantik bire1,,ciliğiııin göz öniinde bulund,tırulma,sı gerekir.

Buıılara dikl<at edildiğinde Simmel ve Bhaskar'ın aynı türdeıı probleıırlerle

bcığı"ıştukları görtili.ir: Blıaskar'ın çalışnrası ortodoks yeni-Kantçılarilı nadi-

ret1 araştırmaya cesaret ettikleri keşf'edilınel,en Jblseli i;ıayı siirekli olarak

dtizenleycn diyalektik siiı:eçleri açıığa çıkarırlıen, Sinıınel'in kendini-,vetiştir-

me iırçelenreleri Bl,ıasl,ar'ın laillil«le ilişkili teınel {'elsell 1ilmdeııgelimlerine

sosyolojik bİr boyrıt sağlar.

Simmel'iıı analiziııin merkeziılde onun kendirıi veliştirnıe öğretisi var-

dır, fakat bu ıınalizde 'kenıliıri yetiştirnıe' ne anlaırıa gelırıekteclir'? Sinımel
öncelikle bir vaşcın,felscJec,isid\r. Oııa görc, iırsani özııçllik biçiıııindeki ya-

şam, keırdin\. ıcırlık ne,larıi ıesnel ibı,nılarııı tiretilııiesi tı[aır, özgiircc hare-

ket edeır bir ;,aı,ııtıııı güç biçin-ıiııde sergiler. Bunır rtığırren. bıı kııdar kuvvetli
olan 'yaşiını gücü'sadece 'iracle' vcya 'saf içcrik'olarak,ver aIdığında gtlç-

siizdür. Kendini-geı,çeitleşlirmek için kendi dışında bir araça gerelt duyar.

Yani. özglir. kendi başına ilerleyen |1şum içeriğini sadeçe kaı,şıtı sayesiııcle
-t,ıelirli bir forn,ı kazaı,ıarirk- gerçel<leştirir. Bu yiizclen, Yıışanı. hem içiııclen

)iaratıcı failliğin (insaıı öznenin) giiçleriıriır çıkırıası gerekeıı hem de faiIin

kendiii gerçekleştirnıesini mümküır lıılan ve kısıtla_vtrıı şeyleri (ıresırel tcıp-

lıııısal yapı|ar ve kiiltiirel tızlaşınrlıırı) oft.Lyi1 çıkaraır birleştirici bir biitiin-

liil*ttir. Sinrnıe[ 'keırdiııi yetiştirme',vi insanların topltımı"ın farklı forırılarını
içselleştirırıeleri ve... insanlıklarının hcııüz gerçeklcşnıeyen bazı yönlerini
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geliştirirlieıı bı-ı foınıları yenideıı biçinılendirmeleri olarak tanınılırr. Ayrıua,

insaıı failler keı-ıdini yetiştirn,ıe süreci ilerlerkeıı çıkarlarını artırmak içiır heın

yeni ibrınlar yaratırlaı. henr cle zcırıııılu cılarak, rlaha iirrcedeıı keııdilerini
yönlendiren bu yaratıları -ya tanıan-ıeıı reıldederek ya da yeni olııştıırdııkları

amaçlarına ulaşııalarını sağlayacak bir araç olarak hiznret edecek biçiındeı

kadeııeli olarak yenideır biçiınlendirerek- sistenratik olarak yıkarlar.ıa

Geçn-ıişten kalaniarılan ve mevcı"ıdun torltılarındaı bu kiiltürel inşa, yıkını
ve yeniıien inşa döngiileri Simmel'in insıınlarııı nırsıl insaıı h6line gelılikle-
ri ve l<iilttirleriıı ırasıi üıetildiği ve genişletildiği koııı"ısı"ıııclalıi trçıklamasının

özünü oIuşturrır. Ancak bıı makalçde Siıııınel'in açıklanıalarını bireyiki.iltürel

tiretinı içinde yer alnraya ,viiıilendiren g[idiileri trıriırırrıık içiıı kı"ıllınac,ağız.

İrııde. ödc,y,. unııü, tııtkıı gibi ruhsal harekştler ),aşanıın ten,ıel ,vazgısının 1ısişik
if'ıdelcridiı,: o gelcccğini üevçtıt biçinıi içinde sadece yaşam sürecindc bclirli
tıir ti.ıın,ıa sahip ıılarali barıırt]ırır. Nilekinı. t,if hütün ıılarali, ve bir birinı ıılaııık
|<işilik tıiiı,ıycsiıırle kcııtli içiııdeki vaılığı saıili,i göfiinnlcz çizgilcrlc izle nçbilon
bir inrge haıııııiıııı. l}ıı iınge potansil,elliklir: içindeki bıı inıgc,ıi özgüı kılnral<

ltcıdiıri tıını tılırrak gtıçtıLlcştirnıek ıınlaırıınir gcluccktir. İıısaııın ııiıırcvi güç-
lcrinin ıı|gunlaşnlası ve cisin,ılcşnıesi lıiıeysel töıevleı ve çıkarluı sayesinile
ırıüıııkiiıı olal-ıiliı,: aıcak bir iilçüdıı. dahir altta vcva tisttc. lıtittin [ııı görevlcr
ve çıkıırlırr ariıcılığıyla aşkın biı tınrucltın gcıçclılcştirilnıesi talcbi. 1,ani biitiin
bireyscl iibdclcriıı sadcce ruhsal 

"vaşamın 
birçok ltendi-olnıa tıiçinıindcıı biri

tılarak cıisinılcşmesi gcrclrtiği talebi 1,,cr alır...

;\ırcak bıırada, btı ıroktada sadcçe dilscl iç dürıl"anıızın iiı,üııii olan bif külllir tik-
rinin liaynağını gö[iiıiiz. llcniiz şıı vcyiı bu bire,vsel bilgi vel,a beceıi parçıısını
gcliştirıırclı.,ı,otişııtdik; sadeçc" lıepsi bu bilgi ı,ci,a bcceri paıçalarııra bağlı rıla,n.

ançak onlaı]a biıcbir iiıtiişnıc),cn bir psişil< birliğc hiznıct ettiği zıınıan 1,etişIrin
lıiiliııe geliriz. l}ilinçli çal-ıalırınrızııı aıııaçıı lieııdi özel çıkaılıırınıız \c p()tiınsi-
yclleıinıizi gerçckleştirnıektir. IIer bireyin gclişinıini tanınılıınııbilir şeyloı,çcr_
çevcsiırdc incclediğinıiz-dç onuıı fiırklı 1,(lnlerde ve uzıınlııkIaı,da geırişIel,en [ıir
'gclişnıe çizgiieri öbı:ği' scrgilcdiğini göriiriiz. Ancıık instrn kendini tliğcrleı,in-
cleı-ı lıağınısız ıııükemnıelleştirmeler sai,esincle değil, aksine sadece. bu nıtiken,ı-
rırcllcştiıırre sayısız çeşilliliktc iıişiscl kin-ıliği geliştirıııtırvtı hiznıet cltiği sürccc
yctiştirebilir. KüItür,'kapalı birlijı'ten'açığa çıknıan,ıış çtıkluğa've oradaıı'açı-
ğa çıknraıııış birliğc'v(inclırıı- biçinıiılir (Siırııı-ıcl" l968: 2{1-29).

İ';t,r*.l'"»,"iliı*çı ıdealiaı-ıi aırunlıı olalak ı,ınuır kgııtiiııi,votiştinıe analizjııi scınlıolik olıinık tlolayım-
laııııış ttıplumsal liırıırlarıı iiretini1,lc sı,ıırlaııdlrsa bile. dört kuşıütır Batılı M;uksist bilgi,ılcr işhirliğiıc tia"valı

nıaddi iiretinı siireciııi Siıınıel'in tıtı konudaki diişiincesine (oıııın kasvetli gönişti iıısan özııenin keııdi kiilttirel
ve nıadd'i l]uiinleıiıılen kaçınılıııaz tüırak yıtııuıcılaştığı fikrini beniıııseıııeden) tıaşarı}ı bir biçiıııle diihil ehıiş-
lerdiı İnsanın;-abançılaşı)ıasünın tiırilıseI iizeIlikleri pro[ı|enıini araştırırıali istel,enier için" lıkz. lstr,ıuı Mezsarııs,
trItırx'uı 7i.ıbaııcılıışına 

-]iorisı 
\ l970) ve Joıçhirn |sracl, [)iı,cılııl,ıiğin Dili ı,ı: Diliıı ] ,)i:-ııletııiği (1979},
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Bu alıııtı keııdini-y,etiştirı,ıreniıı diyalel(tiğiniır nıükemırıel [ıir iızetidir.

Siııımçl'iıı ifadesiyle. "Ktilttir kapalı birLikten cıçığa çıionaınış ç:olçluğcı y9

cıradaır açığcı çıkıııcımış birliğe yöııelııe biçinıidir" (vurgular baııa aittir). I}u

diyalektik harekette. sahip olduğu öııeınli güçlerine rağmeır. insani failliğin
-ilerleyici açılımının- tanıamen mevcrıt lçiiltiirel falçtörlere bağlı olduğıı vur-

gtılanır. Ayrıca, ltendini yetişıirme bireyin ktiltiirel donanıınlarınıı] sadece

ı-ı,ıekaniL bir biçiınde gelişmesini ve sadcce anlık bir etki ı.ığrı.ına açıkça ser-

gileıııııesini ttrlere eclernez. Dal-ıa ziy,aıle, kcııtiiı,ıi yetiştirme 1ıirel,in ltişisel-
kiııliğiniıı -yani, içı59|}gştirilen kültür biçiıninin benliğiıı tckiIliğinin ifadc-

siyle iç içe geçtiği kimliğiı-ı- gerçek clöniişiinıüııü gerektirir.

Simnıei'e göıe, [ıu lızul ve ınaceralarla dolu ycılculuk benliğiıı, 'saf
jnık6n'ın gelecekte birçcık farkJı yo| iz]eıyebilecek heııiiz sıııaırn-ıanrış'kapalı
tıirliği'ile başlar, Bövlecc. benlik "biz,zıt kendine yönelik" kapalı birlikten

ç:ıkafak kültiirel alııııa girer ve onun içinde kirl,bolur. Kişi, l"legel'in 'kendiıri

orta.),a kovan Geist' öı,ııeğiııclekiııe beıizer bir kendiııe yabancıılaşına siireci

içinde, geçici ıılaralt kendi ııegatifi. 'ncsnel diğeri' içinde kaybolıır. Yaııi.
kendini-yetiştiren-ego lçeırdiııi özgürce nesııel lçtilti.irün biIeşik-bölgelerine

terk eder. Bu keııclirıi bıraknra kişisel-kimliğini yitirnıe, böylece 'kalıplaş-

mış kültürel diğeri'ııe dönüşnıe riski taşır. Btırırdtr, beıılik geniş kiiltiirel
parçacıkların 'cıçığtı çıkınonış, çokluğıı nda kayboitır, lıatta ııruhtenıçılen

onun içindc boğulıır. Bu siireç btırada sona erdiği takdirde kişi şeyleşnıiş
bir insaıı karikatüri.iııclen bile aşağı seviyede kalır -yani, zorlaııdığı soyrıt

bir ideati si.iıdiirırıeve çalışaır ve diğer insanltrrdırn her konuila 'ltiiltiiıel'e
harfiyerı ı"ıyarai< yaşaırıalaı,ıırı talep etmesine rağnren, kenclini iıetiştirııeyle
ilgili ahldki talepleri göz arclı eden züppe veya aştrı disip|inci birine dönüşür,

Ançak bı-ı kişinin keııdiııe yırbaııcılaşm;ı evresincle takılıp kırlması gerekmez.

Kişi kenc{ini gerçekleşlirnıeııin f heıııızJ cıçığcı ç,ıknıunıış bu hirliği sa,vesinde

kıilttircl fbrmlarııı lıoğtıcu güctintirı üstç,siı-ıden geiebilrıcc,k biçinıclc ]<eııdiııi

1,etişlirebilir. Özııe btı stı.ıı adıırrıitı. t,ıçığtı çıkıııanıış belirli ktiltürel lbrmlar

çtıkluğunun lreueırıtınl,ıısındrııı kurtulıır ve lıeııdine döner. Anc,ak keıırjiıre

dönen btı kişi artık tızııır ve maceralarla dolu kendini yetiştirme yolcı.ılu-

ğuna başlayan a,ynı kişi değildir. Aksine, artıli kaışıııızcla daha koınpleks,
daha tam olarak gelişmiş bir kişi -geııişlenıiş bir kimlik ve keııdiıie yeterlilik
dtıygıısu, sergileyen bir tjıil- variiıı. Açığıi çıkırıaırıış bir kültüreI alternatifler

çokluğuıra tı*nliğiıı açığa çıkınaınış Lıirliği sayesiırde clalaır ve dalra soııra

keırdine döncır kişi kendini 1,eliştirıne divalektiğiniıı tüni ciciııgüsünü tanram-
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lar. Benlik keııcliı,ıe clöner ve bö;,lece. yeni hir diyalektik lieşif y<ılcıılı.ıkları

clöııgüsiiniin tçıııclleri olrışn-ıaya başlar. Özetle. geri ciöı-ıe ıı şey önceki, soyut

imkAnlar seti içeı,eıı kişilik cieğil, aksiııe daha taıır cılarak biçimlenmiş -,vani,

ıiahır ijırce gizli hildeki inıkAııların maddi olaıırk. gerçeklik kazandığı- bir

ki şi l i kti r, Fa[<at, bu biteviye aşı-ıı,a çabası nın bekienm eyen Iniyetl enilıı em iş]

bir sonucu, hem liiiltiiri.iı-ı nesnelliğiııin oıraylanınası, heıı-ı de iirelkeır bir bi-

ç i m d e gen i ş I e nı es i ci i r. Ayrı ı:a, S i nı ın e l' i n i {ades iy l e :

l]ununla be ralreı. rıılı keııdiııden kencliııe, potaıısiyclliktcn kendini gerçckIeş-
tirncyc bıı .y,tılu billiassa iizııel giiçlcri savcsiııde tanıaııladığında. bu 1,clişıııc
tltııı-ımıı çıı sııf vç cicrin anlanıınıla verili değildiı". Açıkçası, en iist perspektiftı.n
bakıldığınciir. bu ı,ııülicınrıicllesıırc süı'cçlcri nıul-ıtçrııclcır cn değerli tılaı-ıIardır...
[}ununltr bç,rabcı,. bu sürçcin ijzcl aıılanıı sı.ıticı.ç insan lıcndi gclişinıinılç kcndi-
ıre içl,iıı hir şcl,i barıırrlırclığındıı, ıtılıtııı lıtı vtı|u hizzat psişili hir niıeliğe sahip
olnra!aıı |I<tiltiiıcl| {ç:ğerlı,rc ı,(incldiğindu gcıçeklcşebilir. ı*csııcl rııhsırl fbrırılat
(sanal yc ahlalı. hilinı vc lıçliıli ıırıaçltırla oltışlurıılnııış ncsırelcr" iiin vc huliıık"
tckıoloji vc 10plunısal ır.ırnrlıır), (iz-noıiır liülttir olaıak aıllıııtlıı,ılan özel biıeyscl
cleğeri (eıgeııN]e§l) clde etn,ıek için geçnıesi gereken. dei,,im yerinilel,se. 'istııs-
ytıırlaı'r.ardır. Ktiltüı,tin parai{oksıı, siirckl.i akışı içindc hisseltiğinriz vc iç ınii-
kı,-nınıcIliğe 1,önelik olıın (izncl ),ıışanlın kencli başına kü]tiirün nıi.ikenın,ıelliğine
ulaşırırıanıırsıdıı,. Öznc kcııtlini gcrçcJt ıırtarrıcla sarlccc talnaınçn _v.,ıbancı hiilc
gclcn vc kcnıline icterIi biı bıığınısızlık iç:itıciç kristallcşt:n tbrnllirr salcsindc
,r,ctiştirı:bilir. Bunu göstı:rııcııin eır licsin 1,tıltı. külltiıün -ikisi de kcııtli [ıırşııra
ktittiiıiı içeı,ı,ı-ıcyun- iki rınsıırıın. r,ani iizn9[ rırlırın ve ncsncl rıüıun tirüniiııün bir
ara_va gclnıcsi1,lc olııştıığuıru si}1 lcnrektiı (Sinınıel. t968: 29-30).

Hıristi5ıanlarııı çileci ktııumlarıııa bu inıa 'r<ın-ıııntik sinımel'iıı
döneminde hep daha derin kendiııi gerçekleştirme katırıaırlarına ulaşınak
için geçilnıesi gerekeıı acı dolu süre(ıe tı,vgun biı ınetalbrclur. MLicadele
ınetafortı bıı bağlaında uygundLı[. zira her liç,ııcliıi }etiştirme evresi irrıııik
olarak yabancılaşmadan kıırtulnıir çabasıılı içeriı ve bir kişisel bedel iidenıeyi
gerektirif. Btı yüzdeıı. kişi kendini tanıffa ve kabul ettirıııeııin dorı.ığı_ında

kültüıel çevrede, tleyiın yeril]de),se. arkasında 'a_yak izlcriıri' bırakır. Yani,
kendini ,yetiştirı]]e. kiiltüriin alaırını başarılı biı" lıiçinıde katetmeıiiır nesnel

bir koşulıı olarak. alıtiir|in ,volculıığa benlil<tcn çıkarak ycniden lıcnliğine
ulaştığını gösleren bir işaret bıı,irkırrasını gerektirir, Nitel<in-ı, bu rlramanın
soıı eyleıııi kişiniıı kenılini yetiştirıne,ı,i başaımasıdır, aılcal( bunuıi bedeli
sadece geııel topluıı-ısal kiiltürün gelişınesiı,ıe ve kompleksliğine katkıda
btılı_ınaıı bir yaLıancılaşrnadır. [Ju taınaı-ıılanıııış keııdini yetiştirme ediıni,
aktlirün iteırdi clanıgasını taşıyaıl yeıli bir toplumsal Ibrnı veva yeııi bir
külttirel iirüıı yarattığı 'benliğiıı ılesıle]eşmesi' ıiemektir, Fakat bu üriiıı
kişiniır kendisi vc sadece kendisi değildir. O bizz.at kiiltiirel ala|,ıın özelliği
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hAliııe gelir.L' Simınel kendini yetiştirnreniıı siiregelen irt,ınisiııi 'KLiltüriin
Trajedisi' oIarak bcti mlcr,

VI. Kendini Yetiştirme ve Dönüştürümsel Toplumsal Etkinlik
Modelinin Geliştirilnı esi

Sinrmcl'in vurguladığı kendiııi yetiştirme süreçini -iıısani eylemleri yöıı-
iendiren giicliilere ışık tutan- bir ıireıken ınekaııizmcı olarak tanıınla_yarak, c/ö-

n|iştiiriiııısel ıoplwnısol etkiıılik ıııode linin sos;,,olo.|ik kavrayış giicünti önçmli
ölçiide irrtırabiliriz.|6 Dı}nüştiiı,üın,ıel tı..4ılırınsal elkinlik nıııdeline kendini _ve-

tiştirıne mekaı-ıizınasını döhil edilcliğindc karşıınıza Şeıkil 4 çıkar. Ok,uyuctı

Şeliil4'üır sol ve sağ taraliı-ıdalti Liçllilerin Şekil3'teki gibikaldığını fark ede-

celitir. Gerçelıte, bı"ı iki şekil arasındaki tenıel farklılık bire,ı;sel kentliııi ,ve-
tiştirnıeniıı rliyuluO,'n'r"rrıı ve tarilısel ve biyolojil< doIayınıiarın roli.iniln dahil

edildiği Şekil 4'iiıı nrerlı.ezinde oılaya çıkar. t}iycıgrafi ve tzu,ilıin uılsurlafının

Şekil 3'teki biçimiyle yer alilığı. ancali iki önemli genişletme 1,apıldığı görii-

lür. İlk t"ılaral<. biyiıgıaii ve tiirih Siırınıel'iıı biçinı/içerik diyalel<tiğine tı,r,arlrı

ııır. İkisi de ilk t1olayınilayıcı işlevlcriııi vitirnıcz. İkinci olarak, bivogı,afi ve

tarih clinanıik biı biçiınde bir araya getiı,iiir ı,e bir sunut toplı"ımsal ilişkiler
ekseııi aracı[ığıvla ilişkilendirilir, Toplum, bö_vlece. insanlıırın fiilen yeııiden-

l5 Siııımcl'ogiire,kiilril,iiüııü7ıledi,§lnjnvekiiltiirüılııihaivıbancılaşnıasııııııköklgriııtleçoğubirılvseIotkiniıı
giictlııii },itirnlesj ve reni-tiretilen kiiltiirel ımsurlaıın gideıek daha kompleks hake gelen. hiyerarşik bir biçimde
talıııkalaşıuı ıuxınim cleğerlcr" 1ikir|tr. iııançlar ve n,ıiller tıırıflırdaır vrıtulııası vartlır. [Jı.ı vilz.,den, kiiltiirel ya-

bıuıcılaşıııtuıııı dil,alektik irırnisi. l-endini _ı-eliştirn-ıeııiı bedelınin l,ıer zzıııın keııdjni_iiretıneleriıı eıı ınahreın
yaıılarıııııı o(atlaıı kaybcıInınsı olnıasıdıı, Kcı,ıdini gorçckleşliımcııin divalckliği, biitiirı laııhsc1 çağlar içiııde,
lckiJ birc,viıı 9n insani biiliiIt kcü]dirı, iifclıııclcri içscl|cştinıı*iıi vevı kııvıaııı;§ırıı cngcllcı. I}u ı,iizdçn. faillih
kiihiirçl alanı gelişlirirkcn, ölcl"andaıı ultın başarısının lıoşuIu kcndi iircltiği ni:snclluşrnc iiz"€rindeki konlroiii
ltavbotıııos'd-r Diğcr lbiltcı kgııdilcrini 1ctiştırnıclvı: çalışırkcıı kii]ıürçl ılına 1.,cni kaz-ıurdırılıın bu kallılıırı
bçırimscr. Iiıkü içsclleştirilcn lıu katkıliın orta1,,a çıkaran şı1,lorin kimliğiııi voya niçiıi ürutildiklcriııi bilııiozlOr.
Siııımol'c göro. liııiıarııon 'd«,ığai hir süııç'ıılaı,ı lıu şe,1, içindc. birc1,,sı:l vcva işbirliğinc day;ılı lailliğin .işarot
leri olan birevsel etkileı ilk olanık çarpıtılır, ırdından lanıaılen siliniı Bu 1.-iiaden. bire1, kendi getişinıiniıı ve
bağlzuısalpıtı/.:"sıs/eriıı (zıırlıı hir kcıdinı <ına),1atmı süıer:i sonıındı kazıuıılın) en nıııhrenı,i,e ııl.rıntılı izlerine
vabııcıIışııkcn, !,eıIıJl kiilttııcl sistcıııiı kapsa_r,ıcı k<ınıplckslcri içiııdc criı Kiiltiirçıl alının lıcr ıınsuırı iiznel
nıiicıdclc içiııdc ortayir çıksa biic. irıı,lıından (]zııçl kijkcıılcrınııı s(,n iz]cfi siJjııırkcıı, rıtcı _taıı<laıı özcrkliği
sağla;ııiı alınır.
l6 Sirnnıel'in ,vıratıcı l)ıltilr vc ııcsııcllcşnıclcrı irtasııdaki siirclili çatışııı {ikri t]haskar'ın dalra kapsıırılı
çalışırıı.sıııa Siınıııel'iır veni_Kantçı lıabııllcrinı bcıriıııscıneıicn clrihi] tıdilclıilir. I)ıı işlcnı Siııııırel'iır vurgu-
ladığı kcıdiııi yctiştirınc süıeçi iircüigıı bir lopluııısal süro; olarak hctiıırlenıırı:L başarılabilır. Bıı lcorik iolcır
Simıııcl'in 1,cni-Kanlçılığını içkiıı antiııtımil suıırlılıllaı,ır bu modele s[aııi)sınI t)ırlcyccck hiçimdc diktiııli
olııırduğuuda ıııiimküıı olabilir. Kıışkusıııı örııcğİn, lıu sırıllzuıdırıııanın lblscli yöniiıtı lıımbir clöniiş/iiriinııel
/0l,,!unüs.il eıki,ilik mcıcleliııe dihil etmek için 'Kant'a dainüş'idealiz-ı]ıioe başrıırarak tersine çevirsevdik, ça-
banıız heıı kendiııi _v-,ıkıcı iılaçak heırı de geri çekilnıe aırlanına gelecekli. Ançıık bu örnekte ne stratejiıniz ııe
ni1.,etimiz bııdur Aksıne, Sinrınel'ııı dil,alektik lıetinı|eınesinj soıI)ut sl)s)]o|ojik "insani 1aillik ve itretjm tarz!

problenıi"ui çiiz^nıtk ıçiıı tıışvıırulatıılccek bir ılk yaklışmı olırak alı_vorı,u,
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üırettikleri ve diinii,ştiirdi.ilileri ve bizzat iıısiın failIerin dönüştürürıii giiçlerini

sosyalleştiren vç kaııalizc ecleıı 'maddi eksen'olarak alınıı,. Dolayısıyla, top-

lıım insaı-ılarııı ey"leıırleriyle işleyen ınevcut 'l<cııııınrsal pıatikleı' tıüti.iııüne

clöniıştir. Toplumun kurıııı-ısal tı.ıplaını kişisel-kimlikler. t<ıplıımsal yapılar ve

ycniden-iiıetici doIayınrlanmaların maddi ve pratik olarak iıııal edildiği esas

atölyedir. I]haskar'ıı-ı yapının ikiliği ve pra;risin ikiliği olarak taııınılaclığı daha

önçeki 'soyut eklemleı-ınre noktaları' artık, toplunılarııı maddi sıııırları içinde

çvrileır tarihsel ve l,ıiyııgrafili iizellikleı içerir,

T«ıpltııııı"ın burıııi:ı kııllaıiilirn tılnın-ıı tirığriıriaır Bhaska,r'ıır coğrafi-tarihsel

materyalizınle ilişltili düşünccIcriııderı yararlaııılarak olııştı_ırı"ılırıı_ıştı"ır. Yani,

Şelril -l'te dtiıııiştiiriinısel rııtrılıınısııl etkinlik nıOdeliodc yer alaıı tcıplum ta-

nınrı ııispeten istikrarlı bir kurıınılar tııpluluğu içinde beiirli ahlAki değeıler

etrafıırda biı araya gelen, etkileşim içindeki kişiieri içerir. Btı kuı,uııılar vç
oırlar içiırde yer tıi;ın iıısıinlar ekıılojik [çevresell bir ınaddi stiıeçler ekseninde

bı"ıluııurlar. l]ı"ı nıacldi süıreçler topluır-ııi ltencli doğal ortan-ııııı] ve top|ııııısal-

teknııto.jik çevresiıre adaple olmıısında 1,ardımcı o1iıcak araçlıır sağlar. Bı;racla

tasavvur edilen eliolojii< anlay,ış bü_vi"ik ölçiidc sos1.,olo.jideki Chicago Okulıı
tarallırçlan gelişlirilen toplum aırlal,ışını aırtlırır (Park. l952). I3u tcıplum aır-

layışı, bıışlangıçtii bir ölçüde lokal o|arak belirlenen bir sosycıkiiltürel bütlın-

leşıne diizeyi [-ııılıındıığrıırıı kabul etııresiııe rağnren, söz konusu top[ıımrın de-

ınografik yapıstııın belirIcyici roltiı-ıü, doğal ycrleşiııı alanıııın fizyoııoırıisini.
teknolojileri ve sahip oldıığu ınevcut üretiııı tarzları kanşımıııı ve bu çeşitli
ıııacldi fiıktiirleı"in kiiltür, toplunrsal ıliizeni kr,ışullaııdıracak lıiçimde nasıl bir
ara,va geldiklç-rini ve kçı-ıtli ınekAnsal-zanıansal sınır|arı içinde _vaşayaıı bircy-
leıin gtinclelik ;ırcırislerin i vurgular. l7

l7 l(uşkıısıız. t<ıp]ıuıı kavraıııı sosıiılı!ide zoııgin bir ttırihe salııptır,'Ik4ılruııun gerçıçkte rakip iki anlaııı ı,ar-
dır: brırada lirıllaııacağuıız ilki cktıliıiık <ııiaklı_r,kcıı, ikiııcisi kcsiıılikle ktiltiircl anlaırla sahipıiı İkinci onlal-ış
loplulnu kliltiircl birlik vc dııygıısal dal,aııışııııı tcıııelindç 1anınılaı [lıı 'killtüıı:l'loplunı anIayışı dıyanışn,ıal,ı
iıısaıların dcğtırleı,. inaııçIar ve fikirlcri paviqsnıa dcrcçc]orino g(irc (ilç!,ı I]u anla).ış özclliklc kiıItiirol d€cr_
leı konscnsiisünl\n coğrtıfi 1,tıkuılıgı gt:raktirnıedi!ını vrugıılar. (}crçckte. bu kiilti.ircl tolrluırrlır/topluluklır,
çıığu kcz^ mckiiırsal olaıılı araluuıtla Lıii.vük nıcsal,bler olan iırsanliırı dcğil- ıksiııc lıer şcyc ıağıııcn zıruirlu
çıkııılarıııııı biı,arada tııttıığu hişilcri ic,.orir. \aııı sıra, bu tiir"süjıııhıılik olaıak inşa cdilıı iş toplııınlar'in gerçı,k-
leşnıenıiş r,eya havali bir ıınsrırdan ()lıışın trai},iik hır özneler-arası bileşeni" sözgelimi beklenen sowalleşmeyı
ve1,,ı diğer cstetık },x da geleceğe 1,tiıelik lııuekctleıİ içercbileceiini belirtmcmiz gerckir. llıınırıılıı tıerabcr,

Şe{til .1'te hctimlenğn (loniişıiiriinısel ıopluıı.scıl elkinlik ıncıieli lıem ekotojik (coğrafi.) hem cle kültiirel tı_ıplunı

anIayışlarındı 1,er alın iizelliklcrc kıılayca ul,arlınıbiliı
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Faittik ve Toplulıık|

Şekil 4'iin nıetkez nolitıısı, afti<, döntlştiirtim:;el lııtrılıun,ıcıl eıkinlik ınııale-

/iııc insaııi failliğin lokal etkileşiın oftaılılarıı-ıcla nasıl geliştiği ve işlediğini
ara,ştırna kapasitesikazaırciırır. Şekil 3'te olcluğu gibi iki bireysel varcıluş uğ-

rağı _ver alıı ve L-ııı iki varııltış biçimi irrtık sırıleçe lıiyııgrafik olirrak Sinınıel'iır
vurgı-ıladığı 'ktındiııi },tltiştirme 've 'kiiltüıçl içselleştirme' diyalet«iği aracılı-

ğıl,ta ilişki içindedir. IJu makalenin biitüniiıcle gösterilıne_ve çalışıldığı gibi.

brı diitılist anlayış henı bir toplıınısal ıjriin o}tırıık hem r"le ioplııınsaltn ıirelicisi
olaıak liişi fikri lıağlıimınıla çerçevelendiıilebilir. Bu ayrını zaten Bhaskar ve

Sirnırıcl'de üstü öıtülii olarak yer alsa bile, failIiğin ikiııci uğrağı cn ııygıın bi-

çiııııle topluııısal tılaral, kcıııLtnılanmış bir benliğiıı soıııtıt uğraliları olarak alıı,ı-

dığıııcla anl;ışılabilir. Btı soıruncu 'beıilik r larak ttıillik' aırlayışı, tloııiişliiriiıı-
se l üopl,tınsııl elkiıılik nıtıc{alinç verinıli bir biçiıı-ıde Cieorge Heıbert Mead'in
sos1.,al psiko|ojisiıre (l!.ı34: l35-226\ başvurarak ve 0nuı1 klAsilt'Bire1,,se| Beıı/

Sosyal Bcn İl(iliği' çerçevesinde ele aldığı benlik yaklaşıııındaıi yzu,arlaııa-

rak rıyırrlaııabilir. Meadçi stısyal tlavranışçılık vijnünde bıı hareket. lıi,vogıafik

keııdini-üretme fikriııe başvı,ırınadan failliği tartışnraırın fiilen inrkönsız oldu-

ğııııu vurgulanıası balrımıı-ıılaıı, Blraskar'ııı '-1}iı.rl.riıi İkiligi'ııdcl<i diııan-ıik
(ıı,rtııı l,ıı, ı,e l<rını pl eksl iklc 1,al<ın paıılel l ik içi nded iı.

Meadci bir perspelitifteı,ı 'iiriiıı tıl;rr;ılç benlik' biçiııiinde ıırllaııdııdığınıız

şey (Blıaskar 'l*işilik' veya 'özncllik' teriııılcrini kullannrayı tercilı eder), lii-

şinin öıııri.i içiııde diğcr iıısaıılarla ve doğayla pratik etkileşiıııinin tirüııii olan,

Itompleks bir biçinıde tabalialaşınış bir biit|inltiktür. l]ailliğin belirteyici uğ-

rağı öziini{e Meaılci Psilçolojidelti 'Sosyal Beır'le aynıdır. zira 'Sosyal Ben'

f}enliğin aktörüıı fiziksel oılama, 'öııcmli diğerleri've ktıruıısallaşnıış 'ge-

nelleştirilnıiş diğeri'ne adaptasyon sağlaırıa.1.,a _vöırelik etkileşiınlcr içiııde, di-

ğerleriy,le ilişkiler sırasıırcliı şekiIlenen ltısırrıclır (Mead, |931l1692 l35.226l.
Mead'in 'Ferdi Bcn' olarak adlaırdırdığı "si.ireç-olarak-benlili" ayırı zanranda

iısani f'ailliğin ıııerkeziııi ve kenditiğirıden güçlcrini olı-ışhrrı"ır. Bu yüzden.

süreç-cilarak-benlilt stratejik eylerıı hedelieri cırtaya ko5,ar ve dı"ırıımun ge-

ıekleriıre göı,e bıınlirriia [ıazı cieğişiklikler ,v-apar. O kendi yaşııın durı-ınıuntı

refieksif tılarak gözctir ve (1) koııu|aı lrede{leri. (2) ediniieccli duygı"ıları vc
(j) uziın vadeli hedeflere ulaşmaya çalışırlıeı atılı,ıcak adıırıları değerlendire-

bilir. 'BireyseI Beı-ı'tltıı,tıırr gerektiı,diğinde geçıniş biyogrıılilt bağlılıklarla ve

tasarlıınan kimiiklerle tutarlı giirtiııı,ııeli içiıı clavrılnışlarıııı değiştirelıiiir ve,va

değiştirıniş gi bi göriincbi lir.

))/
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Bu yiizden, stireç-olirral*-beıılik belir|i bir l,ıiçiırıdeır 5ıolisun salt iradi bir

al<ış olarak değildir. O sadçcc Siınmel'deki 'içerik' ve Mead'deki biyolo-

iik cıIarak temelieııtliriinıiş 'I}ire_vsel I]eıı'iıı yanı sıra. geç diinem iiraııkliırt

Okulu'ırıııı talıakkiiındeıı kurtlıluştıır son sığınağı olarak tasavvıır ettiği itaat-

siz, anarşik 'Id'ine benzer, Daha çok Bhaskar'la al"ırı doğrulttıdaki teriıııler

içinde ilacle edersek. siireç-rılarak-benlik. bizzat ee'lim rleğil, es,lg7n e ğilirni <sla,

rak görtilebitir. Süreç_olarak-beıılik. her açıclan, Blıaskar'ın 'eğilinısel benlilt'

olaıak, adlaııciırciığı şeye kaışılık gelir. Bhaskar bu "ileğişinı içindeki nedensel

güçieri ıı cği l i ınsel k i n-ı liği" |<oı,ırısunda şöy l e yazar:

Artılt... kişiliğin. dalıa ul,gııı-ı bir iladc1"lc öznctliğiıı 1abakı'ılaşnrası ktınıısurıa

d()nnıek isti1.,rırıım. [}u modeldc, benlilı dcğişinı içindeki ntıcicnscl gi.içleıe sahip
ilzıı.ıniır cğiliıı-ıscl kiır,ıliğiııden lıaşkıı l-ıir şc1.'dcğildiı,. Ancıali tıu ıırodcl. 1'ailin 1"a-

şıınıının dcğişnıc_ve ııçık sistcınli. çtığul vc çııtışırıiılıır içinilc bclirlcı,ıcn karııktcrini
ı,eya ()zıreııin yabanı:ı.loşı-ıra, benzeşn,ıe veya parçalaııma clereçesiııi içsel cliyalek-
tik çoktıı evrcnleriırıiz içinde cle ıılııaz, Uygırn biçinidc anlaşıldığında. oylcm-
lerin keııdiııe özgii tıiı biçiın, içerik. rııh hAli, tarz ve etkive sahip bilişsel-du1,-
gusal_arzıılarla-dtıliı-anlaırr-ı,üklü-ctlinrsçl-taşıl,ıcıliır <ılaıak göriilnıesi gcrckiı
Failin döniiştüı,n,ıe kııpasiıesi ehli1.,etlcr vc <ılanal<lıra (ka.vnaklara ulaşnıiı1.,a) hağ-

lıl.kcıı. tınurı c1,,lcrnleri gtırçcklcşlirilt:lı cdiıılcıiı,ı bu kaynakları (btıırları ıırerak,

unıut. hiııal giicil. (tiiıliileı-. bcdenscI lıarekctlçı,, kcnıiine sa,vgı gibi iç kal'ııaltlar
da dahiltliı,) vc kcıdi evlcırı kr;,ıııllarını lıaıckctc gcçircbilnıc dcrcççsi vc [ıiçiıırinc
bağlıdır ([}haskırr. 1 994: 99- l 00).

Bu 'eğilirıısel beıılik' dtinyayta etkileşim içiııdedir. onu döniiştiirür ve ay-

rtca, işle},eı] bir dizi yenideıi-üı,etici başarı ve başaı,ısızlığııı geri dönülemez

biçimde baş|attığı kendine özgii bir mııhtenrel-keııdini-gerçekleştirme patika-

sına sahiptir. Bıı s|ireç Benliğin zarnanla nasıl bir biirogıafi ve sosyal kinılik
inşa ettiğini göstcriı,. Bu yüzdeıı, eğiIiınscl benlil< daha zi,vade sabit bif kişilik

özellikleri öbeği değit, rei]eksil'olarak gözetilen.lekrar telşar yeniclen taııını-

lanabileıı ve stratejik olaıak yeniıleır yönleııdirilebilen açık-tıçlu bir zlünan-

bağınılı geri-bildiriıı-ı döııgülu,ritopluluğtıdur. |)avraırışıır refleksif gözetinıi ve

değiştiı,ilebitmesi daha zi_yaıle Veblen'in 'becerikiilik içgüdiisi,i'olarak adlan-

dırdığı şeye -yani, lrenüz gerçelileşnıenıiş bir lıedef'e ıılaşmak için öııceden

beIirlennıiş biı diizen içincie t,ıiı,dizigeleceğe yiiııeIik. ııluırısal adını atnıa ka-

pasitesiııe- beıızcr ([,crııcı,, l 948: 306-323).

l)olayısıyla. doğrusal-olıııayaıı sosyal aııaliz bakış açısınc{aıı, süreç-olarak-

benlik kendiııi ve iırüıılerini geri-besley,eır ve soıııut bir tarihse| eyleııı[eı,seti

içinde gerçeklik kazanan gelişnıe h6liııdeki biı 'eğiliınsel eneriiler akışı'rlır.

F}u ürüıılcriıı ritmi gcıil"e doğru işleııcz, gelişmc yöri-iııgelcri patika-bağınrlı-

ciır ve kişinin biy<ıgrafisinin ortaya çtklığı önçeki koşullardan önçınli öiçüde
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etkilenir. Siiıeç-olaral<-beııliğiıı eğilinısel gi.içleri beliı|i bir ancia'çok-yiizeyli'

ve 'be lirlenıneıniş'ırlsa da, kişinin kendi lıiyogı,afik kapasite|eriııi yöıılelıdir-

niesi, tcıplumsal baskılaıııı geçici cılarak za.\,ıflaması ve artıııası ve ıicığruclaıı

tılıışılabilen olanalılarııı ve ro| paılıierleriııiıı tıvgunluğu bu eğilinısel güçteri

gidcreli sıııırlandırır. Mctaforik olarak, çoğtı kez '_venideıı başlayan' bir kişi-

den, ı-ıarsisis1 bir biçinde "lçeııdileı,iııi yenidelı _\,aralaıılar"clalı ve hatta "keır-

ıjiıri telirar edeıı tarih"tcn söz etsek bile. "biyogralıli kısıtlanıalara tdbi benlik

üre.tiıniııin biıil<iıııli ileıleyeıı. tel<raılanaırraz cloğıısı" bu t|ircleıı ltenciini tarııa-

ıı-ıeır ycııideıı yaratnıa ilıtiıı-ıalini eırgclicr. Yaı-ıi, süreç-ı.,ılaralı-eğilinısel-benIik

lreııdi biy<ıgrafik geçnıişine ve tarihsel anıııa gönrülnıüstür. f'ail, özgürli.iğüne

rağmeı-i, giiçlerini tekrarlananıaz bir maddi kısıtlılıklar ve tcıplunısal saygınlık

bağlanıı içinde geliştirııek zorundadır. Bu ylizden, döniişitlriiınsel ttıplunısal

etkinlik nıoc,le linde öngöri-ildtiğti gibi, bir fail topluınsal yapıları ycnidcn-üretir

ve döııiiştüriirkeıı. a_"-ı-ıı zanıaııcla diğcıleri1,ie kişisel güçleriııin gelecekte l,a-

zaııabileceğiyönü sıııırlaırılıraıı bir liişise1-1<inIilç tılarak işbirliğietkileşiıniııin
kısıtlaırıası altıırdadır.'8 Burada, süreç-o1arak-bcnlik siirskli bu işbirliğive lısn-

dini _vetiştirme çabaları sayesinde biyogra{isiııin riıinrleriyle bir saygınlık ve

tiıplı.ınısal beklentiler'Deıııir Kaf'es'i inşıı eder.

VlI. Kendini Yetiştirrne v€ İdeolojik Mücadele

Keıııliııi 1.etiştirı-ııe s|iıeci lıa]ıkındaki Şekil .1'te betinıleneıı tartışmamız-

da, şinıdiye kadar. özııeniıı siireıl<li keııdini daha i.ist di.ızeylerde gc,rçekleştir-

ıne mücadelesine yı.ığunlaşırken, loplunr pasil, lalıiaınen şelrillendirilebilir
bir kişisel ıırticaciele ortaı]lı olarak alıı-ıclı. Gerçekte. aksi takdirde Sinrmel'in
yeııi-l(antçı Külti.iriin Tı"ajedisi fikrini başl<a ttirlii ortay,a kı:ıymal< nriiınkiin ol-

mal,acaktı, çiiııkti Siıııınçl külti.irün trajedisiniı,ı ?iışıunın cıııtolojisi içinde yer

alan keııdiııi-_vadsımii biçiıni oldı"ığıınu yafsava[. Kuşkusuz. özellikle bu say-

fiılarıia geliştiriIen döııiişıürilırısel tosılıını,ıol elkiıılik ıııtıı.leli peı,spektifinıieır

bakıldığıııda durlınrun bö,vle olnıadığı göriilüır. Gördiiğiiııiiz gibi" lrıpluınsal

18 Llriiıı-Olarak-I]cıılik ıe Siircç-Olarak-l}eıılik arasınclaki içsr,l tlil,ale[lik danüştür|iıı;ıel ıotılunısııl tı,lk:inlik

ııoı:/eliıtlclri di1.,alcktik ılinınıiklç eşlıiçimde bir giiçlcı iirüntüsüııii ıııtıkcmınel bir şcki|dc ]-ansıtıı^ Ayı]1 za-
ınanda- &iıüşttlü,iiıısel toplıınısal etkirılik ıııoclelıııç içkiıı 1.,eni bir onlolojik ('zelIik lailiıı lıtııııırnlaııdınrıaları
stıı,csiırtlc (ılüva lionıüıır Tanı açıklamısı sıınıılaı ihilliğin bu içsol di;ılcktiğiııiıı diilıil ediInıcsi1,,le, bircvscl
bivtıgıaIi r,ç ktııuııısal zorunlulıık ajzglirlük iı|ınıııı tlıralttığıırdı biIc. lıcnIiğin iki uğağını dlizenlcycır bu tli-

vaIoktil; etkilcşinılcr Siircç_C}laıah_t]cnliğin oğiliıııscl giiçlcriıin tınıı iircıcn tııplıımsal {'cırıııltırla dolq,ıııılanaı
ı,e kııııtrol eden baitıiııselleştirici sistı,nrin tiilcıı 'dışıntlu-kalırıasıııı gerel«iıir. \t btııadı 'ktiltiiriııı trajedisi'niıı
iiznel ),xnı ve di,valektiği bulunıır: thilliğiıı ()z-gıirlcştiricı çekirdeği, içinde işlenıek zıınıııt[a olrluğrı toplunısal

biığlam ııe kadiıı lıaskıcı olıırsa trlsı.uı. açık. negatifbir liaıakteri siirıliiniı vç bu tizel|ik özgalrliiğiin ctlüililiği

ızıılilığı ılııruııılarıla bılc kişiııiıı (inırti l,ıcır,uııca sçrhçsı h.lIılç lıalı-,
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);enideıı-ı|iretiıniıı tiiy,olektiği ve k.entliııi 1,gl jı1'1,1rr*,ıin cli,""alektiği u.vnı g,erçeğtn

iki ı,ii"iitlı'lr. Bu,vüzden. kendini yetiştirme ve bunuı,ı sağlaı]ı,ııa tarzı gencl top-

ltiıırsal yeıliden-iifetiın açısınclaıı kapsamlı soııuçlara sahip olduğu içiır, onun

kazarrtrcağı _vönüıı t<ıpluluğu ve ttıpltımu 1,,öııleırctireıı kurumsal seçkinlerin ilgi
konusu o lııası gcrekir.

Di)ııiişliirıiııısel /r4ılıun,sıl ctkinlik nıodeli çerçevesinde çalıştığınıızda,
toplum, toplumsal yapı ve rırtak vaıolıış irıkdnıırın {ailin _l,eniden-tiı"etici ve

keı-ıilini-dönilştiiı,ücii giiçlerinin içinde işlediği pı,aksisin ikiliğine cl;ıyandığını

görıııüışttik. Buırı_ınlir [ıerabeı,, Simınel'in kendini yetiştirme konusuııdaki fi-

kirlerini clr,ıııiişı|ir{insel tc,ıqı!ııııısal etkinlik ııaclelinç d6hil ettiğiınizdc. fbilin

üretkeıı giiçlcriniıı kendiıri yetiştirme nıiicadelesiııclc nispeteıı sınırlanilırılma-
ınış biı özgiirtüğü gerektirdiği 1,eterince aş^ılt cılarak görülür. Ancalç burada

tıir çelişki yataı,. Bir yandan. toplunııııı l<işiye özgtirliik alanı tanıı]ıası gerekir,

zira cı kişiniıi siıregelen adirptasyonu ve vaı,oluşunrııı cıprirıri bir krışultıdur.

Bu özgiiıliiğüın o1ı"ımsıızla|-}ll1ası topluınsal eııtropi ve 1lilen nihai 1elAket ıiski
aıılamııra geIir. Ayııı zatrıaııda. lıelirli tarihsel koştıllar düzenli topluırısal yeııi-

leırnıe uınrıdunrı -içiırde kişisel kendiııi gerçeklcştirıııe özgüılüğiiııün işlcdiği-

lrurun-ısal düzeııi zayı{Iatabilecek bir yıkıcı g|içler setine döniiştürebilir.

L]u tiir ilrtiıııaller özellikle sııiılial lregemonya ihti_vaçııın tcıplumsal cltize-

ııin yeı-ıiilen-tiretimi ve sürcli.iriilıncsinde nıerlıezi öneniıje olduğu sını{lı t«ıp-

lunılarda belirgiııdir. Yııliarda gördtiğünıtiz gibi, toplıııııtııı sosy,al tarihiı,ıe bak-

tığın-ıızcia bol mikıarria külttiıel şabl«ııra -yaıii, eski eylenı pltinları, gelecekteki

kişisel projeIeri gerçekleştirecek ha1,,ali kiniiikler ve kendi biricik özlemleri

için nıodel olıışturaıı gerçekleşnıeıniş topluırisııl güırdenılere- sahip bir kenilini

yetiştiren fail görürtiz. Benzçr şelri|de ütopik ve pragı"ııatist içiıı. kompleks L-ıir

biçinıde yapılanııış yerel ve kiiresel kültiirler birçok ırrevcut ikrıııun. kutsal

idea|in ve imtiyaz mitinin senıbolik <ılarak inşa edilebileı,eği veya yeniden

biçiırılendirilebileccği nıateryallerle geliştirileıı dikkatliçc, iiretilmiş tarilrsel

anlatılar haziııcsini biçinıleırdiriı:. Bu yiizdeıı, k*ndiı,ıi yctiştirıne ediıııincle

ı"ılaşılınaya ça|ışılaıı teınel hedelleı topluııısal düzeniıı cievaınlılığı açısıııdaıı
uyuncLt, gerici, retiırnıist, kendini geri çekic,i vel,a devrimci sonııçlara sahip

olabilir. Kııı,uınlar istilırarsız olduğııı-ıda ve öıiç,mli bir kopıı-ıa ııo|<tas_ıııa geliıı-

diğinde. stratejik konumdaki hir kişi ve.ya grııbun riavranışlarıııclaki başka du-

rumlardıi öıremsiz iılabilecek bir dizi değişim kapsamlı liurunrsııl değişinı üre-

tebiliı. Böylece, Bhaskar'ııı vıırguladığı diiı1 bzıgımlılık tiiri.i irer aıı toplunısal

krizleriıı ortaya çıkııası vc şiddetlenıııesiııiıı gerçek bir teıneliıre döırüşebilir.
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Kendini yetiştirıney,le ilgili 'sapnıa' ihtiıntı[leri genellikle zateıı toplrııriı"ın

süregeleıı hayatıı-ıda gi;li alt-kültürel eğilinı|er veya _vapısal kırı[ııalar olarak

nevcuttur. Bıı.v,apısa1 l<ırılnıa çizgileri, örneğin, alternatil'kültiirler kurtımsal

alt-alaıılar içinde Iiilen asinıile edildiği veva gettolaştığı dıırıımlı,irda ortaya

çıkalıilir ve buıılar çöziimsiiz ve tıylruda 'aııomaliler' olarak, göriilür. Modern

tarilısel lbrınasyoırlarıı-ı yapılarınıır eşitsiz gelişiıııleri göz önüıırde bultındı"ırıı-

lursa,, brı sapkın keı-ıdini yetiştirme biçimleri sessizce sistenıe d6hii edilebilse

bile. l<esiıılikle stai|iko içiııcle asiınile eılilen-ıez. Bu yiiztlen, Lıir toplııluk veya

topluı-ıırııı tarihi geııel bir biçiınde ifade edileıı diiı,ıya göriiş|eri vç külttirel

örtiııtüleriı-ı giiçleıimesi ve za._vı{lanrası tenıelinde, yaııi o an egcınen kr_ıııuıırda

«ıltrnlaı,. bir zamaıılar egeı]leı1 kcınıııncla ıı|ınasına rağnreıı geri çekilnıiş oIanlar

vL} egcıTen tarafta olırıalarına rağnıeır topltııırsal yiikselişlcrinin heııLiz başın-

da olanlar göz öni.inde bıılundurularak yazılabilir. ]]er zaınaıı eşitsiz gelişeıı

öbekler olan soııltıt toplumsal,tarihsel foımasyonlar belirli bir aııda bu tiç ege-

ı-ı,ıeıı konıpleksi içerir. Bu eşitsiz gelişme bireylerin kendilerini _vetiştirmeleri
içiıı gerekli araçları seçtil<[cri ve inşa ettikleı,i çelişkili kiiltürcl fbrıı,ıas,voıılar

ıiretir. Gerçekte, bu giictinü yiıiren ve yiilıselen hegeınonvııları kullanarak tek

biışııı:ı veyıı ıniiştereken 1,eııicieıı-iireten ve.y-a döniişttiren milyc.ııılaı"ca isimsiz
biıeyin sayısız e,u.'leırıi evrileıı toplı-ınısal i-ıiitiinIeriı,ı taırııımlıı,r,ıcı hir parçasıdır.

Nihayetinde. lıu l<ti|türel ınateryallerdeı,ı ı,e farklı tarz",da ritiınlerinden oluşaıı

kirrışııııla.rıır maı-ıtıkları ve yeııicieıı-tiretiırr gerekleri eı-ı ınahrem kişisel kendini

ifade biçinıleriııe bile empoze edilir. Bhaslçaı'ıır ifadesiyle, keııdini ııetiştirnıe-

nin henı hcnliğin lıiliııçli hir ıireüinıi lıem civ benliğiıı gclacckle,ki ııreIiırıiııin
trıplıtınscıt kaşııllcırıııın .ve ı,ıideıı-iirtılirni ıılıncıs,ı gibi, tt4ılıun lıcm sıirekli ınev-

cııt bir cl,urıııntlıır (ıncıdcli ncclaıı) hcnı cle kancliııi .veiiştirınenirı siirvkli }ıe niden

ı| 1 re l i l, e n,s ı ı n uc ı ıcl ıı r (e t k i rı ı ı e d e n) .

Bu 'Kendini Yetiştirme İkiliği' ve bu ikiliğe içkin lcıırııırısııl kesintilerin

tr-ıotaıısiyel tehlikelcri karşısıııda toplurnlın [-ıckçilcriııin kişiseI lreııdini yetiş-

tirı,ıreırin ltazaıiacağı _yolları .yakııidan giizleınekteıı (ve"v-a, gerektiğiırrle, zorlır
liısıtlaıı-ıalıtaıı) [ıaşka seçeııeklcı"i 1-oktur, Seçileıı patikaya [yolaJ bağlı oIa-

rak, belir|i al-ıliki sertivenIcr ve etik kariy,or çizgilcri ı"O§mcn onaylanabilir
ve maddi olaıak teşvilr tdilebilirken, diğerleri teşvik edilnıe_vecek. nadiren

hoş görüılecek veya himaveçi bir tavır içinde ınuğlAk bir topluırısal yakııı-
laştırnra veya kiiltiirel çıknıaz sokak siıyesinde bıışka patikııya [yo|a.| yön-

lendiriIece]<tir. Toplunı her yç,ni kuşağın eırerjisini bıı gözetiııı ve koııtro|ler

sa1.,esiııde, hegcnronik bir biçimdc vönlendirnıe1,,e ça,lışır. 
'lbplum bir yan-
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dan kişileri tercih edilen belirli kendini 1,etiştiı,nıe biçimlerine yönlendirırıek

içiıı etindoki maddi ve alılAki kaynakları fiırklı biçinılerde tahsis ederkcn, öte

yaııdaıı kurunrsal yeııiden-üretiııi düzeırli olarak gerçekleştirmeyi nrüıırküır

kılaıı kendini gerçekieştirnıe y<ıilarıyla ilişkili |ıaynakiarı elinde bulundurur.

Topluı-ııdaki liderler, f-ailin yaratıcı güçlerini bu şeliilde yönlendirerek. henı

belirli kencJini geliştirıııe kariyerleri belirler ve bıınları ödüllendirir" lreın ıie

hegemoıryalarıııııı gelecekteki araçlarıırı yeııiden-üretirler. '['ıpkı savaşın ge-

nerallerin l<ararına bırakılama_vacak oldtıkça öneıııli toplunrsal soııııçları ol-

n-ıası gibi, ke ııdiııi 1.,ctiştirn-ıe dc ııihal"ctinde gcncl topiurnsal 1,-cııidcn-üru,tiın

açıısıırtlaı-ı sadece bire1,,lerin lrararıııa [,ıırakılan-ıay,aı.:ak kadar oldukça öı'ıeınli

sontıçlartr sahiptir,

VIII. Sonuç: Eleştirel Reırlizndtn Kompleks Realizme

Bı.ı nıakırlenin amacı Roy Blıaskar'ın eleştirel reiılist felsçf'esinin bir eleşti-

re I sos1,,al biliın pratiği açısındaıı analitik öııenriııi göste rmekti. Bu amaçla. lıız-
lı bir biçiııde lçesinlikle f'elseIi bir iıntcıltıjideıı sr_ısyal bilimsel araştırınalarcla

ıı1.,gıın bir haı,eket n«ıkttısı ı,ılarali kııllaııılabileçek bir sosyal biliı,ıı ontolo.iisiııe

geçtik. Bı"ı geçişiıı yiılgtisteı,icıi aracı. Bhaskar'ın ııatüralist bir sosyal bilinıler
paradigııasıııııı krrrumsallaştırılması iır,ık6ııını araştırınak için geliştirdiği Llo-

niiştiiriiıııse l topluınsal etkinlik ınrıdeli idi. |elselbden 'bu-tür-bir-sos,voloji'ye

geçerken clönii.ştiiriiııı,se l tıı7ılııınsal etkinlik ırıııcielini aşanıa aşama revize ettik

ve geliştirdik. Bıı dönüştLirmc işleııinde kııllaııdığıııız iki teme l analitik elıle-

ırıe Gerırg Siınniel'iı-ı sosyal psikolojik 'lteııdiıri yeliştirme' ırıodeli ve 'Kaos/

Konplekslik'I'eorisi' olara.k biIinen ,r,aklaşııııclır. Doğal olarak soı-ı reviz1,,oııun

asıl kayı,ıaüı, ılöniişlürıinısel toplıınıscıl etkiıılik ıııodeline açıkça zama,nsal/ta-

rihsel [-ıir bı,,ıyutrıır d6hil edildiği Eleştirel Rçalizmdir, 'Tekrarlanaına7"zaman'

boyutuıruıı ctAhil edilınesi, lreın l]haskar'ın paradign-ıasına 'tarihsellik'kazaır-

dırır, lıenı de clrığal olarak giıııdelik topllınrsal siireçlerin ve yeniden-ilretim-

leriııin doğrusal-olmayan yapısıı,ıı elc alma1,,ı miimküıı kılar. Bıı elçlcıııelerin

ııihai soııiıçları Bhaskar'ın eleştircl sosyal bilinıler paradigınasıırdaıı §,erç:gldg

David l}yrne'ııı (2002) 'Koınpleks Realiznı'olarak adlaıidırdığı paradignıaya

geçmeyi, yaııi Bhaskar'ın mlıdelini oi<umak ve yorun]lamıık içiıı komplekslik
teorisiıri kullanmayı ırıünıkün lçılar. Btı makaleııiıı başiangıç sayfblarıırda iddia

ettiğimiz gibi, bövle bir geııişleıilnıiş okııma Hleştirel Realizm ve rıntın diva-

lektik uzaırımı_y la tamanreıı tı-ıtarl ıdı r.
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Bıı makaleniıı dahıı temel veytr salt pratik düze;ıdeki bir amacı, sadece,

sos_val lıilimlerdcl<i e lcştircl rcalist araştırınacıların [ıir eleştirel sosyoloji ve

sos1,,al psikcıloji inşa ederkeıı ııasıl bir yol izle.vebilecekleriıri açıklamaktı. i-{e-

defin sadece yarısııla ulaşılsa bile. bu nıakalede bir zanıaıılar'orta boy teori'

o larak adlandı rı lan,v*aklaş ınrı gelişti rnreye oda|ılandı lç (Merton, l 9 49 l l 968).

}Jıı makale. Bhaskar'ın traırsendental realizıni ve eleştirel ııatüralizıninin soyut

{'elsçfi alaııındaır lıarelretle geliştirilen tldııı|işrı|irıinısal, toplıtııısal atkinlik moıle -

ljııin sosyolo.iik bir ol<rıııı:isıııı sttııar -ve kendi sosyal iıraştırınalarıııı eleştirel

realist veya kompleks rcalist hir eğilirn içindc çerçevelendirıııek isteyeııler

için bir harelıet ııoktası sağlar. Hn iyisinden. bu ınakale, ııe daha az ıre cle daha

faz|a. sai,leçe bıı yöııde lıir illi adıııdır ve eğilimlerimi ve mevcut ilıtiytrçları

-eleştirel toplııınsal tarilı içincle bir çalışma yapı,na girişimini- barındırmakta-
dır. Aynı zarılancla, sosyal bilimleri burada yazılan şeyleri yorııınlayacak. ge-

nişletecek veya gözdeıı geçirecelt tarzda yapmak isteyenlere bir davettir.

343



I

!11 | T tız c, i i l i ı Q{ i ı t Ti t.ı lıı a, s i

Kaynalrlar
Archeı Margaıct. R<ı1,,Bhaskar, Aııdrerı,Collier. Tcııry Laıvsriıı, aıd Alan Norıic. (199tt).

Criticat ReaIisnı: l:)ssential Rcadings. Ncrv Ytıık: Rotıtledgc.

[3crgcr. Pctcr ( 1 963 ), lrıvitalion to Socıiolog,v: A Hı-ıııanistic Pcrspccıivc. Garclçıı City. Ncrv
Ytıık: Doubleday, and Crımpiın1,.

Bcrgcr, Petcr ıınd Stanlcy,Pullbcrg (l!/65). "ltcifiçation and thc Sociological Critiqııc of
COnsçıitııısness." Llistt»1, ıınd 'I'heı».r, 5: i96-2 l I.

[lçrg,cı. Petcı,anil 'i"htıınas l,,tıcknııınıı ( l966)- 'l'be Social Coııstıııction of Rcalit1,,: A'Itcatjso
iır the Sociol<ıgv ol'Knorvleılge. Gartien City. Neıv York: D«rublçtla1" aırd C<ıınpanv.

I}haskıu, Rtı1, l975ı l997. A Realist 'I-heory, of Sciencc. l,,.ondoı,ı: V'erso.

l97qll989. 'l'hc Possibilitv of Natuı,alisnı: A Philrısoplıicıl Critiqııç of thc

Cıınteınl-ıoraı,;- i lıınraıı Scienccs, 2il t,,.dition. Neıı,York: I,1arvester Wheatshcal.

_( l 99J ). Dialct|tjc: 'l'hc Pulse ııf l'ruıctltını. 1.ondon: Veı,so.

(l994). PIırkı, l]tc.:Tlrc Problcırıs ol'{'lıilıısııph,r,and Their Rcso.lııtioır. Nuıı,v Yrırk:
Vcrso.

Bııck-Nilıırss. Sıısaıı 1t977). Thc Oıigiıı tıi'Ncgalivc Diırlcctic: Thcrıdoı,\\'. Atloııırı, Waltcr
I}enianıin. ancl lhe Fraııklurt Institute. Nerı. York: 'I'he L'ıee Press.

l}urkc. Pctcr (l978). Popular (iılhııe in I'iarl_v., Motlern iiuıopc. Ncıı,\brk: Nerı,York
l.] ıri vcısitü-, l)ress,

[}_,-rnı:, I)ar id ( l998). Ctın-ıpIexitv 'l'hcor_v anı1 thc Social Sçicnces: An lntrtıclrıction.
Lr,ıırdtin : I{oııtlcclgc.

(20{)2), lnl.erpreiing Quııntilative l)ata.'I'lıousanıl (laks. CA: Sage l)ubliçalions

C]ollieı. Andrew (r9q4). Critical Rcıilism: Aı,ı ]ııtroduclitııı to Rcı1,, l}haskar's Philoscıphv.
Nerv Ytırk: \'ersıı.

Corı,an. Licoıgc,. Davjı.l Pincs ancl David N4cltze r ( l994), C«ımplcxitv: Mctııphors, lvloilels
and llualit_v, (-'iııırbridgc. Mass.: Pcrseus Brıııks.

Donıhııil. C.W. {l998). W]ıtı llules Aı,ııericı: lıorveı ııııcl l\ılitics in 1hc Year 20i}0 (3ıd
ctlilionı lv'ltıı"ıntaiır Vicır. C;\: \ia,ı Ficltl.

Iıtzlrııı,n. ( l968). ll--i6.

Gould, Stcphen.l. 1l989). Wondcrtil l,ife: l'htı IJtııscss Shalc and the Nature tıf Ilistor1,,.

Ncrı, Yrırk: NoItüı.

Ilaıvey,. David t,.. and \4ichael lteed (l996). "Social Science as the Study ol'Cıınıplex
S1,,slcnıs." Pp. 295-325 in DııuglasKicl aırd DutıllElliot (çds.), Chaos Thcr.ırı, irı ıhc Scıcial
Scicnccs: lrrıunejations iındApplications. Anıı r\ı,bcır: Universitl,ı,ıf lvlichigan lrı,ess.

llcgO]. (i.\\,.ü;. l8-]0/l975. Ilcgcl's 1.ogie:: Bcing Paıt ()nc of thc l.ncYcltıpacdiıı of thc
l'hiIostıphical Scienccs. ('ll,anslalcd b1, WilIiaıı Walltıçe). ()ıliıııi: (.'larendon l)ress.

lsracl, .liıacJıinı \l979).'i'hc l.iı.n_eııagc of Diiılectics and thc Dialeı,tics of l.ıııgııag,e.
C.'openhagen : N,lunl\sgaard.



Failiik ve Tcıplulıık| 345

l,çrneı Miui (l948). 'I'hc P«ırtablç VcLıIçn. Nçrv Yı.ırk: Viking Press.

Marx, Karl- l8(ı9l|9(ı{). Thc liigt,ıtccııth Bruırııirc oJ' Louis Bonapartc. Ncıv \brk:
lnternatiiınal l'ubI ishcrs.

Mcaıt. Ccorgc ll. (l934)- N,lind. Sclf ıınti Stıı-ıictü-: {itıın tlıe Standpoint tıf a S«ıcial

}]ehaviııris1. Ch.icag(): 1)ıiiversit1 ol' C'hicagıı ['ı^ess.

Merton. Roboı1 K. l949ll968. Social I'heor1,,ırnd Social Stfucturç,2"'ı cdition. Ncrv York:
Maçnıillau.

i'vldszıiı,tıs. lstvAn ( l970). lr.larx's'|'Iıeıır1" ol'Alienatİon. Nerv York: I larpeı,and l{oıv.

Paı,k. Rı.ıbe ı1 liı|,z,rıı (l952). lIııınan (_]tııııını:ııities: I'hc City, and Ilumıiıı ticolı,ıg1,,. ()hicago:

l Jniversit1, <ıl'Chicııgtı [)ı,ess.

Pıigogine. llr,ır and lsabclle Stcııgcrs (l984..l. Oıtleı oııl iıl Chaos: ]Vlaıı's Ncıv l)ia]tı.uı-ıtj

,,vilh Natıırc. Boulclcr: Nııı.l Scicırcc Lihraır

Ilonınrçlvict, l{agnaı ( l965). Social Nııııııs aııd l{olcs. Minneapoiis: [.Jniversity ol'
Mirıncsrıta Pıcss-

Sartre. .|eıın-I)aııl (l!)76). Criliquc ol'Dialectical [lçııson" Voluınc l: 'l'hcory,, ol'Prııçtica.l
Enscmlılçs. Ltındor: Nsıı. Lcil Books.

Sal,cr, Aırdi,cıv. 198,1l|99Z ]l,Içllıod iıı StrciaI Scicırcc: A l(caIistApprcıach. 2nd eıiitiıın. Neıı
Yorl<: Routletlgc.

Siııııı0l. Ccoıg (l968). Gcoıg Siı,ıırııçl: Tlıc Coırl]ie.t cıJ'I\,locleııı Cullıırc aııcl Othcı,Essa_v-s.

Neıı. York: 'lbat:hcrs CrıIlcgc Press.



NdırBenc lra},tnIiı1

TOzCl]t.IjGl]N TA§FIYE§İ
İlişkisel §tısyolııiiıte'I enıel Yıklışınılar

I iıuırlayıınlar.

Gıincy Çcğin & Eııırah ÇOkcr

Kapak Tasarııııı: Canis Düişcnıce i BaşsüIlii

Dizgi, t.lış Akrt,I

I}iıı;kı ve C]itt: llermes',Ihnıtını Ofşçt }"]aşkı 1,1iz. Kağ. Llıt. Şti.
F]üruL Sanari l. (.'ııl. Nıı. tf)5 İsliitlcri.\NKAI{Alcl: 0.]l2 ][i4 j.l ]2

l LJ:ısl,ı

Eklıır ](ri2

lSIJ\ : 97t1-0us_55 1 _l_üX)-U

*ıı,rv. notıbenel,a,\ inlari,çoi]l
(tJ Rcnaş Yayıncılık Malbaaçılık 1'i]ınçjlik Roklaıı YazıIıı» Donaırırn Li}ilişim Saıı. vc 1lç. Ltıi. Şli"

t]aıkaçı §ok. IB/l (iırııkaya/Ankara.'l!l: 3124.t7 0§ 44


