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Ozet: Hint aSllh so~yal bilim felsefecisi Roy Bhaskar Batl'da son d6nemlerde ortaya 
~lkan en orjinal tartI~malardan birini yUrUtmektedir. Bu tartI~malar yerle~ik dii~Unceler 
tarafmdan lsraria sanstirlense ve kIsltlansa' da artlk geri dontilemez derecede yaygmhk 
kazannu§tIr. Post~modern elqtirinin bir altematif (jnerrneyen ele§tirisinin aksine Bhaskar 
yeni bir metodoloji ve kavrarnsalla§tlfma geli§tirmektedir. Bhaskar sosyal bilimlerdeki 
pozitivizm ve anti-pozitivizm iizerinden yUrtiyen tartl§maya tUm batl dti§Unce tarihini 
inceleyerek yeni bir 39i1lm onermektedir. Ona gore gtintimtizde Bilimsel dU§UoU§Un 
tIkandlgl en tinemli nokta bir ontolojik temele sahip olmaYI~ldIr. Bu ontolojik temele 
sahip olmaYI~m yarattlgl bo~luk epistemoiojik olarak doldurulmakta ve dolaYlslyla 
Bhaskar'a gtire Aristo ve Platon ile ba~layarak Batl dti~lincesinde i~kin olarak var olan 
ontik dualizmlerin yarattlgl gerilim slirekli yeni bir tlkanmaya yol a~maktadlr. Bu 
makalede tincelikle Roy Bhaskar ve onun ele~tirel ger~ek~iliginin oturmu~ oldugu baglam 
belirlenecek ve bu dli~ijncenin ne tOr bir arayl~m neticesi oldugu incelenecektir. Ardmdan 
Bhaskar'm Batl sosyal bilimleri i~erisinde tespit ettigi temel ikilemlere onerdigi 
alternatifler tartl~Ilacak ve gec;erlilikleri tartt~llacakt1r. Sonu~ btiltirniinde ise bu arayl~m 
Batt dii~tincesi ic;in bir yenilik sunup sunamayacagt analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Roy Bhaskar, elqtirel realizm, dualizm, ontoloji, insan bilirnleri, 
ger,eklik, hakikat • 

Abstracts: Roy Bhaskar started to his academic life at Oxford by studying economics. 
During his studies in economics he finds the fact that the philosophy of social science is 
dominated by a dispute between positivism and hermeneutics, and they all seemed to be 
dominated by an empiricist philosophy of science. After this discovery he moved to a 
realist direction. He questioned the necessity of such ontology instead questioning the 
sufficiency of this ontology. He implicitly called into question the sufficiency of the 
Humean, Hegelian, Popperian orthodoxy. He opposed both empiricism and anti
empiricism and founded the critical realism thought that is basically redefining the 
ontology. After his 'Realism and Human Sciences' conferences critical realism has started 
to spread in academia. And in 1995 a center for critical realism has been instituted 
working on different sides of critical realist thought. In this article the place of Bhaskar in 
the western thought and the possibility of new dimensions will be discussed basing on the 
current developments. 

Bu bildiri, 20-22 Kaslm 2006 Tarihlerindc istanbul Onivcrsitcsi ve Kocaeli Univcrsitesinin i~birligi ile 
Kocacli Umuttcpe Kampusunda dijzenlenmi~ olan "Bilim Tarihi, Felscfcsi ve Sosyolojisi" III. Ulusal 
Sempozyumu'nda sunulan bildirinin gozden gcc;irilmi~ ve ycnidcn yazIlml~ metnidir. 
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Modern Bilim Felsefesinde Yeni AraYI~lann Temelleri 

Glinlimlizde modern bilimlerin tekelci yaplsml besleyen pozitivist yarp yaygm 
bir bi9imde hemen hemen blitlin bilimsel alanlan kaplaml~ durumdadlr. Modern 
bilimler bilimi salt bir gergeklik dlizeyinde indirgemekte ve gergekligi de fiziki 
gergeklikle slmrlamaktadlr. Bu durumun sebebini anlamak lizere biraz daha 
gerilere gitmekte ve modern bilimlerin kokenlerine bakmakta fayda var. 

Ronesans sonrasmda klasik bilimlerdeki pek 90k onennenin 90kmesi ile birlikte 
insan-insan, insan-tann ve insan-doga ili~kileri donli~meye ba~laml~, devasa 
bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ortaya 91kml~, insan hlzla kendini doganm 
slmrlamalanndan soyutlamaya, kIsltlanndan kurtarmaya ba~laml~lJr. Bununla 
birlikte doga blitlin metafizik algIiamalardan slynlarak artlk insanm sadece 
par9as1 oldugu bir ~ey olmu~tur. Bunun neticesinde yeni bir liretim bi9imi, 
siyaset tarZl, toplum tasanml, iktisadi dlizen olarak modernligin ortaya 91ktlglm 
gorliyoruz. 

Ronesans ile ortaya 91kan bu bilimsel ilerlemeler Aydmlanma ile yeni bir 
dli~linsel zeminin kurulmasl i9in temel olu~turmu~ ve bu yeni dli~linsel zeminde 
ontoloji yeniden tammlanarak epistemoloji temelli bir ontoloji anlaYI~1 ortaya 
konmu~tur. Aydmlanma donli~limli, geleneksel zihniyet matrislerini alt list 
ederek, ylikselen yeni smIflann taleplerine, 91karlanna ve rasyonalitesine cevap 
vermek lizere geleneksel bilgi gergevesinden geri donli~ii olmayan bir kopu~u 
temsil eder. Aydmlanmacl soylem li9lli bir sacayagl lizerinde durmaktadlr: (1) 
flerleme fikrine merkezi bir rol bi,en bir tarih ve toplum anlay,~,; (2) akll ve 
deneyimle ult1§,lan bir tekil hakikat anlaYl~l; (3) hakikate ula~ma yetisine sahip, 
tarihin hfikim oznesi, rasyonel birey anlayl~'. 

Bunun bireyin ve toplumun hayatma nasI! yans!yacagml en glizel ozetleyen ise 
modernitenin dii~linsel kuruculanndan biri olan Kant'm aydmlanma nedir 
sorusuna verdigi yamttlr: "Aydmlanma insanm kendi sU9u ile dli~mii~ oldugu 
bir ergin olmama durumundan kurtulmaSHllr. Bu ergin olamaYI~ durumu ise, 
Insamn kendi aklInI bir ba~kasInIn kIlavuzluguna ba~vurmakslZln 
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kullanamaYI~ldlr"I, Y ani akhm kullanmama veya akhm vesayet altmda 
kullanma su~u, Boylece, ona gore, aydmlanma ile aruk insanhgm 90cukluk 
donemi bitmi~, ergenlik donemi ba~la1lli~tlr, 

Bu yeni ontolojik kavraYI~ neticesinde Tann dlinyadan kovulmu~ (Nietzche'nin 
deyimiyle olmii,tiir) doga ise slmrslz bir ke~fe hatta somUrUye a9Ilml~tlr. Bu 
donemde dli~Unce, sanat, edebiyat, bilim ve teknolojide yepyeni a91hmlar ortaya 
~Ikllli~, dlinyamn soyut ve somut bilinmezlerini a91ga ~Ikarmak i9in sonsuz bir 
~aba ba~la1lli~tIr, Bu donli~limlerin bUyUk devinimleri Marx, Adorno ve 
Schumpeter gibi dU~linlirler tarafmdan tahripkar bir yaratlclhk olarak 
tanl1nlan1lli~tIr, 

Burada insanm kendine belirledigi konumu da bizzat kendi lirettigi bilgi 
me~rula~tIrarak anlanIlandlrml~ ve boylece bilimsel bilgiye hayatI 
anlamlandlrma gorevi verilmi~tir, Fakat bunun ba~anlamaYI~1 ontolojinin 
tamamen devre dl~1 blrakIlmasma ("Hayatm anlaml nedir?" sorusunun arUk 
sorulmamasma) ve bilimsel felsefi tartl~malann ancak epistemoloji dUzeyinde 
kalmasma (artlk ~u soru sorulmaya ba~lanml~tIr: "Hayatm ne oldugunu nasll 
bilebiliriz?") neden olmu~tur, Modernite'nin kozmosuna gore dlinya 
i~leyi~indeki fizik ve aritmetik kurallann, Bacon'un gozlem / deney metoduyla 
kavranabilecegi dey bir saat gibidir. Zamana egemen olan evrimsel ilerleme ise 
adeta rastlantIlar zinciridir. Ba~ka bie deyi~le, bilimsellik 1~lgmda evren sanki 
kurgusunu, "anlamslzhk sendromu"na bor9ludur2 

Bu sUre9te ortaya 91kan en onenIli olgu ise bilginin toplumsal baglaml ve 
slmfsal karakteri sebebiyle bilgiye kar~1 imanf bir inan9 geli~mesi olmu~tur. 
Zira hayatm anlannm belirten eski kahplann terk edilmesi ve hayatm anla1llina 
dair artlk soru sorulmamasl sebebiyle liretilen bilgi hakikatin bir par9aslyml~ 
gibi algllanml~tIr, Modern donemde bilimsel gergeve kendini bir mutlakhk ve 
hakikatin kontrolli anlaYI~1 igerisinde tammlayagelmi~tir, Boyle bir iddiada 
bulunmasmm temelinde bilime duyulan glivenin imani bir derecede olmasl 
yatmaktadlr. Bu iman dinsel bir yonelim gibi kendini ifade etmekte ve ~lipheye 

Immaunel Kant, "AydlOlanma Nedir" Sorusuna Yamt (1784), <;ev. Nejat Bozkurt, Toplumbilim, SaYI 11, 
Temmuz 2000, s. 17. 

Donald J. Waiters, Modem Dli~lincenin Krizi: AnlamSlzhk Sorununa <;ozlimier, <;ev. ~ehabettin Yal~lO, 
istanbul: insan Yay. 1995. 
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yer blrakmamaktadlr. Lakatos'un3 ve Feyereband'm4 dile getirdigi gibi 
neredeyse bu inan9 orta9agda kilisenin dogmalanna olan giiven gibidir. Yani 
ironik olarak yeni diizen eski diizenin ters kopyasl olmaktadlr. Boylece bilimin 
temel i~levi aynen orta9agda oldugu gibi hiikim slmfiann diizendeki 
egemenligini mqrula~tlrmak olmaktadlr. Rahipler gitmi~ yerine bilim adamlan 
gelmi~tir. Ahmet Kara'nm belirttigi gibi "Her soruyu cevaplayacagma, her 
diigiimii 90zecegine ve en dogruyu soyleyecegine inamlan yegane yol gosterici 
bir bilim, olsa olsa bir bilim dini olabilirdi. Nitakim A. Comte'un nihai onerisi 
de bundan ba~ka bir ~ey degildir."s Bu ~ekilde kavramlan bir bilim, olgulan 
kavrama ve a91klama araCl bir iiriin olmaktan 91k1p, kendisinden medet umulan, 
ki~ilik kazanml~ bir varhk halini ahr. Modern dii~iincede bilime yiiklenilen 
i~lev, metafiziksel bir i~levdir. Oysa epistemolojik ve ontolojik kategorilerin 
metafizik bir igerik ve i~lev ta~lmadlgl varsaymu, modern dii~iincenin merkezi 
tezidir. Modern epistemolojiler (Empirisizm, Rasyonalizm); varhk ve dii~iince, 
ozne ve nesne arasmda ontolojik bir aymm ve ikilemin var oldugu varsaYlmma 
dayamr. Bu aynmlar ilk once par9alanml~ bir hakikat tasavvurunu ortaya 91kanr 
ve ardmdan hakikati top tan ortadan kaldmr. 

Bu modern arka plan mekanik bir ~ekilde geni~ bir zaman, geni~ bir mekan ve 
SlmrSlZ mekanik tasanmlarla kendini ifade ediyordu. Fakat daha ba~langlcmdan 
beri modern fizigin evren tasanmmm ve ondan yola 91kIiarak geli~tirilen toplum 
tasanmmm yamigiiaria dolu oldugu ortaya 91kml~tlr. Bu yamigiiann 
olu~turdugu kriz derinle~ince de modern kozmoloji ele~tirilmeye ba~lanml~tlr. 
Kokleri Nietzche ve Heidegger' e dayanan modernlik ele~tirisinin kurdugu 
kozmos ise modern kozmosun aksine karma~lk, anar~ik, heterar~ik ve 
belirsizdir. Bu ele~tirilere asii ruhunu veren ~ey, onun gergeklige yakla~mu 
olmu~tur. Daha once gergekligin kontrolii ve yeniden tasanml gibi olgulann 
dogurdugu krize tepki olarak post-modernler gergekligin birebir temsil edilemez 
oldugunu one siirdiiler. Onlara gore ortada bir yamlsama vardlr ve dilden 

Alan Musgrave & Imre Lakatos, Bilginin Geli~imi & Bilginin Geli~imiyle iJgili TeacHerin Ele~tirisi, 
istanbul, Paradigma Yaymlan, 1992. 

Paul Feyerabed, Bilim Kilisesi. <;ev. Cevdet Cerit, Pillar Yaymlan, istanbul, 1991; Paul Feyerabend, Akla 
Veda. <;ev. Ertugrul Ba~er, istanbul, Aynntt, 199; Paul Peyerabend, Yi:inteme HaYle: Bif Ana~ist Bilgi 
Kurammm Ana Hattan, istanbul, Ara Yaymclhk, Agustos 1991. 

Ahmet Kara, iktisat Kurammda Pozitivizm ve Postmodernizm, Ankara: Vadi YaymlafJ, 2001 
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kaynaklanan bir itibarilik soz konusudur. Post-modemlere gore ger,eklik ile 
tekabiiliyet olmadlgmdan, nesnellik prensibi ge,erliligini yitirmektedir. 
DolaYlslyla sosyal bilimlerdeki deger yargIlanndan baglmslzhk da mtimktin 
degildir. Post-modem bilimsel paradigma her ~ey mtibah (anything goes) 
anlaYI~lyla hakikate yer blrakmamaktadlr. Yani modernitenin hakikati 
denetleme arzusu, post-modernite'de hakikati yok etmeye donti~mektedir. 

Modern anlaYI~a gore insan akhyla dogamn ve toplumun i~leyi~ini ,ozeeek ve 
doga ve toplum tizerinde egemenlik kuraeak, yerytiztinti Berman'm deyimiyle 
"kendisini evinde hissedebileeegi" gtivenli bir eennete donti~tUreeekti6. 19. 
ytizyIlI iitopyalar ,agz yapan insanm kendisine ve de bilgisine duydugu bu 
sarsIlmaz gtiven idi'. Fakat netieede btiytik bir sosyal yzklmm ya~andzgl Birinei 
Dtinya Sava~l ontolojik sorulan existansializm ile, epistemolojik sorunlan da 
hermenotik ile gtindeme getirmi~, ikinci Dtinya Sava~l ile de bu sorular 
derinle~tirilmi~tir. Boyleee bilimin "putla~tlfllmasz" sonunda gelinen durakta 
bugtin Batl'da yaygm bir hayal kmkhgl, insan kottiltiklerini dtizelteeegine dair 
ise bir inan, kaybl vardlr. 20. ytizyIl artlk bir ters-titopyalar ,agl haline gelmi~ 
ve 21 yiizyda ise yeni araYI~lar damgaslm vurmu~tur. 

Fakat ne var ki btittin bu tartl~malarda varhk (ontology) ve deger (axiology) 
ekseni belirlenmedigi i,in bilginin (epistemology) konumu a,lsmdan ueu a,lk 
onermeler ortaya atllml~ ve eevap aramrken stirekli yeni sorular ve sorunlar 
iiretilmi~tir. Otintimtizde Batl'daki bilimsel araYI~lann tlkandlgl temel nokta 
genelde ontolojik bir tasavvur olmakslzm epistemolojik degi~imlerin 

yapIlmasldlr. Boyleee yapllan ele~tiriler saglam bir zemine kavu~arak alternatif 
sistemler onerememekte ve sonu gelmez bilgi tartl~malanndan sonu, 
,lkmamaktadlr. Bahda yapllan en eesur oneriler ii,tineti yol se,enekleridir ki 
onlarm da tlkannn~hgl a~masl mtimktin degildir. Yapllmasl gereken farkh 
tasavvurlara kapI aralamak olmalzdlr. Bu da aneak batl dl~l ontolojik 
anlaYI~lann yeniden kendi bilimsel ,er,evelerini kurmalan ile mtimktindtir.8 Bu 

Marshall Berman, Katl Olan Her $ey Buharla~lyor: Mo4ernite DFileyimi, istanbul: ileti$im Yaymevi, 
2004. 
ismail CO$kun, Utopya ve Kent, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 9. SaYI, 2004, s. 185-193. 

Bu konulan bilgi uretiminde ycrli perspektiflerin onemi baktmmdan den bir yakla$tm ivin bkz. Korkut 
Tuna, Bablt Bilginin Ele$tirisi Ozerine, istanbul, LO. Edebiyat Fak.Baslmevi, 1993. 
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~er~evede 1970'lerin ba~mda ortaya ~lkan ve ball dli~lincesinin temel 
karakteristigini, ontolojik yamlgllanm batl dl~l tecrlibelerden de faydalanarak 
sorgulayan Roy Bhaskar ve onun ele~tirel realizm felsefesi dikkate degerdir. 

Roy Bhaskar ve Ele~tirel Realizmin Dogu~u 

Roy Bhaskar akademik hayatma Oxford'da ekonomi ~ah~arak ba~lad!. Blitlin 
dlinyada insanhgm kar~l kar~lya oldugu onemli bir sorun olan fakirlik 
konusuyla ilgilenmek istedigini soylliyordu. Tezini yazarken iktisattan 
ba~layarak diger sosyal bilimlerde epistemolojik sorunlar oldugunu mli~ahade 
etti. Bunun neticesinde kar~lla~llgl sorunlan sosyal bilimler felsefesi konulanm, 
daha temelde de bilim felsefesi konulanm ~ah~arak a~abilecegini dii~iindii. 

Boylece sosyal bilimler felsefesi alanmda pozitivizm ile hermenotik arasmda 
siiregelen bir tartl~mamn egemen oldugunu, bu ikisinin de deneyselci bilim 
felsefesinin tahakkiimii altmda oldugunu gordii. 

Kendi ifadesiyle "0 zamanlar Kuhn, Feyerabend, Lakatos ve digerleri 
tarafmdan ba~lat!lan ~ok canh bir kuramsal tartl~ma yard!. Bu son derece 
faydah, uyarlcl bir tarll~mayd!. Bu kuramcllar benim bilimin epistemolojik veya 
ge~i~li boyutu diye tammladlglm alanmdaki standart deneyselci ortodoksiyi 
sorguluyorlardl.,,9 Fakat biitiin bu tartl~malar deneyselci ontolojik gorii~lere 
dayamyordu. Zira sorunun ontolojik yonlerini tartl$lmyorlardl. Bhaskar'a gore 
ise bilim felsefesinin metodolojik ve temel sorunlan yanh~ ontolojik 
temellerden kaynaklamyordu. 

Bhaskar, Rom Harre'nin dii~iincelerinde deneyselci olmayan altematif bir 
ontoloji iiretme imkamm gordii. Bu ~ah~malardan realist bir yone dogru kayd!. 
Bhaskar bu ontolojinin yeterliligini sorgulamaktansa zorunlulugunu 
sorgulamaYI se~tigini soyliiyor. Kendi ifadesiyle dolayh yoldan Hume, Hegel ve 
Popper'dan beslenen ortodoksinin yeterliligini sorgulaml~ oluyordu. A Realist 
Theory of Science (Realist Bilim Kuraml) isimli ilk kitabmda hem 
deneyselcilige, hem de anti-deneyselcilige kar~l ~lktl ve bu ikisinin hakim 

, 
Roy Bhaskar, "Roy Bhaskar Interviewed". Christopher Norris'in roportajt, The Philosophers' Magazine, 
Issue 8, Autumn 1999 
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oldugu kurarnlann gerekliligini reddetti. Boyleee ontolojiyi yeniden 
tammlayarak yeni bir i~erik, yeni bir ~ekil verdi. Bu noktadan sonra Bhaskar'm 
felsefesi bu ontolojik temel Uzerine oturdu, 

'Bununla beraber, hiikim sosyal kuramlara kar~l ~lktlgl l~m, kendi ifadesiyle 
'kendisi ve kendisiyle aym fikirleri savunan insanlar akademik hayatm kenanna 
itildiler'. Bir roportajmda soyledigi gibi, e\e~tirel realistler ele~tirel realist 
makalelerini bastlrmakta mUthi~ zorluk ~ekiyorlard[. Ted Benton, Russell Keat 
ve John Urry'nin kitaplanmn bastlmasl dl~mda kendi fikirlerine ~ok az destek 
g~ldigini soyliiyor. 1O "Bununla beraber, hala bir yahttlml~hk ve par~alannu~hk 
vardl. Sonra dordiimiiz -ben, Ted Benton, Andrew Collier ve William 
Outhwaite- 1980'lerin ba~lannda bir araya geldik ve felsefedeki onernli 
konulardan girip siyasette neyin yanh~ gittiginden ~lkllglnuz bir~ok tartl~malar 
yapllk." Il 

Ele~tirel realizm giiniimiizde degi~ik fiziksel, sosyal ve insani bilimler 
alanlannda temsileileri olan hayli geni~ ol~ekli ve disiplinlerarasl bir dii~iinee 
hareketi olsa da radikal ve marjinalle~tirilmi~ bir hareket olarak kalnu~llr. 

Bhaskar, maddele~tirme, yabanetla~ma ve efendi-kole ili~kileri sonueu toplum 
ara~sal aklm tahakkiimii altmda oldugu i~in bunun dogal oldugunu dii~iiniir, 
bOyle bir toplumun kategorik yaplsl irrealist nitelikte olaeaktlr. Bhaskar bugiin 
bizzat sosyal ger~ekligin dogasl sonueu ele~tirel realizmin marjinalle~tigini de 
ekler. 

Daha sonra 'Realizm ve insan Bilimleri' ba~hgml verdigi konferanslar serisiyle 
fikirlerini akademide yaymaya ba~lad[. Ele~tirel realizm bu konferanslar sonueu 
birhareket haline geldi. Bu ~abalanm ger~egi aramak olarak tammlayan 
Bhaskar'm ifadesiyle "Konferanslar zamanla biiyiidii ve ele~tirel realizm biitiin 
diinyada degi~ik disiplinler -sosyoloji, ekonomi, biyoloji ve hatta fizik- arasmda 
yaytlmaya ba~ladl"12. Bhaskar bunuu kariyer hedefleri, pozisyon alma, 

10 Bu kitaplardan en onemlisi TUrkr;e'ye de r;evrilen Russel Keat ve John Urry'nin "Social Theory as 
Science" (1975) isimli kitabldlr. (BWm Olarak Sosyal Teori, r;ev. Nilgiln <;elebi, Ankara: imge Kitabevi 
Yaymctltk,2001) 

II Roy Bhaskar. "Roy Bhaskar Interviewed". Christopher Norris'in r6portajl, The Philosophers' Magazine, 
SaYI 8. Sonbahar 1999 

12 A.g.e. 
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gruP9uluk gibi kayg!lardan uzak, sadece sarnirni bir yolda~hk duygusu ile 
gergegi arama fikri tizerinden geli~en bir hareket oldugunu belirtir. 1995'te 
ele~tirel realizm konusunda 9ah~malar ve yaymlar yapmak tizere 'Ele~tirel 

Realizm Dernegi' (Critical Realism Association) tarafmdan bir merkez kuruldu. 
Bu merkezin bugtin kendi internet sitesi tizerinde ytirtiyen ve 30000 tiyenin 
kallhm[yla 90k canh tartl~malann yap!ld[g[ bir tart[~ma platformu var. [3 

Bhaskar'm Kitaplanmn Temel i~erigi ve Kavramlan 

A Realist Theory of Science (Realist Bilim Kuranu)[4 isimli kitabmda Bhaskar 
ontoloji tizerine fikirlerini tammladl. Roy Bhaskar'm dti~tincesinde ontoloji 
onemli bir yer tutar. Ball epistemolojisinde ontolojinin yanh~ 

konumlandmlmasmm gergeklik ve hakikat konusunda yanh~ fikirlere yol 
a9llgm[ dti~tintir. Bu kitapta Bhaskar bilimin (veya bilim insamnm) bilgiyi 
varhk a9[smdan inceleyebilecegi ve bilim insammn bilgisinin fiziksel varhg[ ve 
sosyal varhg[ tammlay[p bunlann dogalan ve gergekligi hakkmda 
konu~abilecegi ~eklindeki fikri epistemolojik bir manllk hatas[ olarak tammlar. 
'Varhk'm ozde indirgenemez bir kategori oldugunu savunur. 

The Possibility of Naturalism (Nattiralizmin imkam)[S Ele~tirel Realizm 
felsefesinin temel kitaplanndan biridir. Bu kitapta bir90k temel kavram ve 
argtiman tart[~maya a9!lm[~t[r. Bhaskar bu kitapta 9agda~ insani bilimlere 
egemen olan ikilikleri ve bOltinmeleri ele~tirir. Bhaskar'a gore ball felsefesi 
Aristo ve Eflatun'dan beri keskin kutupla~malar ve ikilikler tizerine 
kurulmu~tur. Bu gtin 9agda~ bilim dti~tincesinin tamanunda gortilen me~hur 
ikilikler 'pozitivisim ile hermenotik', 'toplumculuk ile bireycilik', 'yapl ile 
aktor', 'ama, ile sebep', 'zihin ile beden', 'olgu ile deger' arasmdaki ikiliklerdi. 
Bhaskar' m geli~tirdigi ele~tirel realizm felsefesi kutupla~malan olu~turan 

ikilikler arasmdan yeni bir yol bularak a~may[ ama"lamaktad[r. ikiligin oldugu 

13 Demege ve tartt~ma platformuna ~u adresten ula~liabilir: http://www.criticairealism.demon.co.ukl 

14 Roy Bhaskar, A Realist Theory ojScience, Loudra: Verso, 1975. {Kitap aynca ~u adresten de okunabilir: 
(http://www.raggedciaws.com/criticairealism/archive/rtslrts.html» 

15 Roy Bhaskar, The POS~'ibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human 
Sciences, Brighton: Harvester Pres, 1979. 
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her yerde ele~tirel realizm ii9iincii bir pozisyona (senkronizasyon) ula~maYI 
hedeflemektedir. Bu ii9iincii pozisyonda keskin kutuplann ve zlthklann arasl 
bulunmaya ve u9 gorii~ler bir kapta eritilmeye 9ah~lhyordu, bu da bilime tarihin 
penceresinden ele§tirel bir bakI~la bakmak demekti. 

Boylece ele~tirel realizm, pozitivizm ve hennenotige kaf§1 9lkarak, realist bilim 
felsefesi temelli ele~tirel bir natiiralizm oneriyordu. Toplumculuk ve bireycilige 
kar~1 toplumun ozde ili§kisel bir karaktere sahip oldugunu kabul etmek olan 
ili§kiselligi (relationism) oneriyordu. Buna gore toplum birey topluluklan veya 
bireylerden olu§madlgl i9in, bireyler arasmdaki ili~kilerden miitqekkildir. Yapl 
ve aktOr ikiligine kar~1 Bhaskar donii§tiiriicii sosyaZ aktivite modelini onerir. Bu 
ifade yaplyl veya aktOrii degil, Giddens'm da yaplla§ma (structuration) 
kuramlyla ortaya koydugu aylrt edici ozelliklerini ve aralanndaki kar~lhkll 

bagl1nhhk ili~kisini anlatlr. Fakat Bhaskar'a gore Giddens'm modelinde yapl 
daima aktOre donii§me riskiyle kar§1 kar§lya iken kendi modelinde aktOrler 
sosya yaplya indirgenemez bir dogal ve belki de a~km igerige sahiptir. Bu 
kitapta tartl§Ilan dordiincii ikilik ise ama9-sebep ikiligidir. Materyalizm ve 
idealizm kutuplanna kaf§1 Bhaskar bu ikisinin beraberce kavramsalla~tmlmaslm 
onerir. Son olarak da 9agda§ bilimsel dii~iincede bir ba§ka derin kutupla~ma 
alam olan olgular-degerler kutupla§masma deginilir. Bhaskar ele§tirel realist bir 
baglamda degerler ile olgular arasmda diyalektik bir ili§ki oldugunu dii§iiniir ve 
kimsenin. dii§iincelerini degerden anndmlml§ bir baglama yerle§tiremeyecegini 
soyler. Degerler her zaman sosyal baglaml ve durumu belli bir oranda belirler. 

Dialectic: The Pulse of Freedom (Diyalektik: Ozgiirliigiin Nabzl)16 isimli kitap 
iki kavraml tartl§maya a,ar: Yokluk (absence) ve varhk (presence). Bhaskar'm 
dii§iincesinde, ah§ageldigimiz bilgi felsefesinden farkll olarak, yokluk ontolojik 
olarak, mantlki olarak ve epistemolojik olarak varhktan once gelir. Bhaskar'a 
gore (1993:38) negatif varhk olmadan pozitif varhk olamaz. Her insan 
faaliyetinde iyi bir toplum irnkanmm ontolojik olarak bulundugunu ve sosyal 
varhk ile bireysel varhk arasmdaki diyalektik siire9te bireyin iyiye ula§mak i9in 
onemli bir pozisyon kazandlgml soyler. Kitaptaki ikinci onemli kavram ise 
hakikattir. ilk olarak Bhaskar'm dii§iincesinde bilimsel faaliyette hakikatin 

[6 Roy Bhaskar. Dialectic: The Pulse of Freedom, Londra: Verso, 1993. 
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mutlak oldugu kadar ontolojik oldugunu anlanz. Hakikat ontik diializmin 
epistemolojik bir ifadesidir. Bhaskar kitabm ba~mda Hegelci olmadan da 
diyalektik dii~iinmenin ve davranmanm miimkiin oldugunu ve bunun tersinin de 
gegerli oldugunu gastennek istedigini sayler. (Bhaskar: 1993:3) Bhaskar bilinen 
iki formdan yeni bir diyalektik icat etmek istemektedir. 

Plato Etc.: The Problems of Philosophy and Their Resolution (Eflatun vs.: 
Fe1sefenin Sorunlan ve Sorunlann <;;:aziimii)17 isimli kitap Bhaskar'm 
dii~iincesinin temellerini verir. Ele~tirel realizm Michel Foucault'nun 
yanteminden etkilenmi~ti. Felsefe tarihine bakarken Bhaskar Foucault'nun 
arkeoloji metodunu kullanmaktadlr. Felsefe tarihindeki bazl kavramlann 
temellerini bu yolla saptamaya 9ah~lyordu. Bu kitapta batI felsefesinin, 
kullandlgl ontik ikilikler sebebiyle ontolojik bir tekdegerlilikle ve epistemolojik 
bir mantIk hataslyla malul oldugunu gastermektedir. Eflatun'la ba~layan, batl 
felsefesinin tarihi boyunca devam eden ve modem bilimin de temelini olu~turan 
bu analitik problem sonucu, batl felsefesinin mutlak idealizm ile kokten 
pozitivizm arasmda salman epistemolojisi hakikate ula~ma yolunda en biiyiik 
engeli olu~turmaktadlr. Felsefedeki bu sorunu 9azmek i9in Bhaskar herkesi 
temel kategoriler iizerine dii~iinmeye 9aglrmaktadlr. 

Roy Bhaskar'm bunlann dl~mda Reclaiming Reality: A Critical Introduction to 
Contemporary Philosophy (Gergekligi Geri istemek: <;;:agda~ Felsefeye Ele~tirel 
Bir Giri~)18, Scientific Realism and Human Emancipation (Bilimse1 Realizm 
ve insamn bzgiirle~imi)19, Harre and His Critics: Essays in Honour of Rom 
Harre with his Commentary on Them (Harre ve Tenkit9ileri: Rom Harre'nin 
Amsma Makaleler ve Yorumu)20 isimli kitaplan da vardlr. Biitiin bu kitaplarda 
Bhaskar fikirlerini a91klamaya ve felsefede yaymaya 9ah~lr. 

Ele~tirel Realizmin Ana ve Genel Temalan 

17 Roy Bhaskar, Plato Etc.: The Problems oj Philosophy and Their Resolution, Londra: Verso, 1994. 

IS Roy Bhaskar, Reclaiming Reality: A Cri/ieallntroduction to Contemporary Philosophy, Londea: Verso, 
1989. 

19 Roy Bhaskar, Scientific Realism and Human Emancipation, London: Verso, 1986. 

20 Bhaskar, Roy, (der.) Harre and His Critics: Essays in Honour of Rom Harre Witl! His Commentary 011 

Them, Oxford: Blackwell, 1990. 
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Gerfeklik Nedir? 

Bhaskar bir ~eyleri a,lklama iddiasmda alan cari bilimsel yontemlerin ve bu 
araCl kullanan bilim insanlarmm -bu bilim insanlanmn kendilerini Tann yerine 
koyduklanm dii~iiniir- sosyal ve dogal ger,ekligi anlayamayacagml soyler. 
Ger,eklik epistemolojiler veya felsefi tezlerle anla~ilamaz. Ele~tirel realizmin 
ii, temel ozelligi vardlr: A~km ve diyalektik yaplSl; tezlerinin i,erigi ve bizzat 
ger,ekligin dogasma ele~tirel yakla~mas1. 

Bhaskar'm felsefesinde degerlerin onemli bir yeri Vardlf. Bhaskar'm 
dii~iincesinde ger,eklik ile degerler arasmda kar~lhkh bir baglmhhk ili~kisi 

Vardlf. Olgularm degerlerden flkanlabilecegini dii~iiniir. Bu yiizden ahlak ile 
siyaseti beraber dii~iiniir; buradan da ahlakm ve siyaset de dilhil olmak iizere 
moral bilimlerin bazl ge,i~siz boyutlara sahip aldugu dii~iincesine ula~lr. "Bu 
ge,i~siz boyutlar oncelikle biIimsel bilginin nesneleri alamndadlr; ama kavram 
biIinen-bilinmeyen, bilinebilir-bilinemez her ~eyi -ozde ge,i~siz olmalan 
ko~uluyla- i,erecek ~ekilde geni~letilebilir."21 

Marksivn ve Ele~tirel Realizm 

Ele~tirel Realizm Marksist gelenegin bir par,asl olarak kabul edilebilir. 
Marksist Sosyal Kuram gelenegi genellikle sosyal bilimlerin metodolojik ve 
epistemolojik sorunlarlyla ilgilenrni~tir, Ele~tirel Realizmin yaptlgl da budur. 
"Bir,ok Marksist Marksizmin her ~eyden once belli bir metodolojik prensipler 
dizisi ile tammlandlgl konusunda lsrar eder: Marksizm, diyalektik olmayan, 
idealist ve pozitivist burjuva sosyal biliminin aksine diyalektik, materyalist ve 
anti-pozitivisttir. Hatta bazl Marksistler, Marksizmin aylft edici ozelliginin 
i,erik degil, tamamen yontemle ilgili oldugunu soyleyecek kadar ileri gider?2 

Bhaskar'm fikirleri kavramsal temeller a,lsmdan Marksist gelenekten beslenir. 
Bhaskar kendisini yeni solun ve insani bilimlerin'" yeni epistemeolojik 

21 Bhaskar Plato Etc. 

22 Erik Olin Wright, Class. State and Ideology: An Introduction to Social Science In the Marxist Tradition, 
tkinci BoIUm: "Knowledge and Reality: The Logic and Tasks of "Critical Realism" As a Stance ill Sodal 
Science", http://www.ssc.wisc.edul-wrightlG21-2001.pdf 

23 Bhaskar sosyal bilimler yerine inSOlli bilimler tabirini kullanmaktadlr. 
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paradigmasmm kurucusu olarak tammlar. Ele§tirel insani bilimler24 deney ve 
gozlemle varhgl bilinen ger~ekligin dl~llldaki daglhmm da her zaman dikkate 
aimmasllll i~erir. Mesela, Habermas'lll ele~tirel ileti~im kurammda ileti§im 
ili§kileri degi~keninin bir degeri de tahakkiim iqermeyen ileti§imdir; ele~tirel 

toplumsal cinsiyet kuraml, toplumsal cinsiyet degi~keninin bir degeri olarak 
toplumsal cinsiyette e§itlik dii~iincesini i~erir; ele~tirel -Marksist - smif ili§kileri 
kuramt iiretimin sosyal organizasyonu degi~keninin bir degeri olarak komiinizmi 
i~erir. Bu, ele~tirel kuramlann deney ve gozleme de dayanmadlgl anlamma 
gelmez -zira diinyadaki deliller degeriendirilerek kurulmu~ ve gozden 
ge~irilmi~lerdir- ama bu kuramlann gozlemlenebilir daglhmdan ~lkanlan basit 
ampirik genellemeler olmadlgl anlamma gelir. 

'Bilim'in Statiisii 

Bhaskar'm ele~tirel kurammda en ~ok tartl~tlan konulardan biri bizzat 'bilim'in 
statiisiiniin ne oldugudur. Bu fikrin 'objektif' sosyal bilimin imkanslz oldugunu 
savunan 'post-modernizm' dii~iincesiyle de gii~lii bagl vardlr. Postmodern 
kuram sadece sebep-sonu~ ili~kilerini reddetmekle kalmaz, ger~ege uygun 
tasvirin de miirnkiin olmadlglm savunur. Foucault'nun kavramsalla~tlrmaslllda 
oldugu gibi biitiin bilgi soylemler yoluyla kurulmak zorunda oldugu i~in, 

postmodernistler bilginin hi~bir zaman hi~bir ~eyi 'temsil edemeyecegini' veya 
'yansltamayacagml' savunuriar. Ele~tirel realizm ise mevcut bilgi iiretimini 
gormezden gelmektense ona bir alternatif olu~turur. Ele~tirel ins ani bilimlerde 
'bilimsel realizm' ~er~evesi i~inde bilgi elde etme imkam vardlr. Bhaskar'lll 
ele~tirel realizmi bOylece diinya hakklllda bilgi edinmenin miirnkiin oldugunu 
soyleyerek postmodernizmin radikal perspektif~iligini, goreceliligini reddeder. 
Ama kavramlann dogrudan kuramdan baglmslz olan gozlemden ~lkanlabilecegi 
kabul eden ve kavramlar arsllldaki sebep-sonu<; ili~kilerinin gozlem nesneleri 
arasmdaki gozlemlenebilir ili~kilere birebir kar~lhk geldigi varsayan 
deneyselciligin ve pozitivizmin ~er~evesini de kabul etmez. Aksine, realist bir 
bilim anlayl~lyla, gerqek ili§kilerin ve sebeplerin her zaman gozlemlenebilir 

24 Mevcut dtinyanm altematifi hakkmda ne djj~lindijklerine gore ii~ farkh ele$tirel kuram tlieU oldugu 
soylenebilir. Sadece mOfal altematifler (Utopik ele~tirel kuram); yapilabilir, ama genrekle~me ihtimali 
mutlaka yUksek aimasl gerekmeyen altematifler; li9iinoii oIarak da mevcut dlinyadaki etkenlerin hali 
hazlrda aktif olarak meydana getirmekte oldugu ir;kin altematifler. 
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olmayabilecegini, dolaYlslyla ger,ekligi anlamak i,in gerekli kavramlarm basil 
gazlem yoluyla elde edilemeyecegini kabul eder. Kuram asia kuram-oncesi 
gozlemden ~Ikan bir genelleme degildir. C;:linkii ger~ek anlamlyla kuram-oncesi 
gozlem diye bir ~ey yoktur. Oyleyse kuramm i~i diinyada deney ve gozlem 
yoluyla varhglm ogrendigimiz genellemeleri bir diizene sokmak degildir, 
gozlemledigimiz bu genellemeleri iireten ger~ek mekanizmalan ve siire,leri 
tutarh bir ~ekilde a~lklamaktIr. Bhaskar'm dii~iincesinde "bilim, [dl~ diinyaYI 
a,lkiayabilen] hareket halinde bir siire," olarak goriilmii~tiir. 

Bhaskar'a gore Ele~tirel Realizmi diger realist epistemolojilerden ve bilim 
felsefelerinden aylrt eden ozelligi "argiimanlanm ileri siirerken kullandlgl -ve 
bilim felsefelerinin ~ogunca kullamlmayan- a~kIn yontemi ve bu a~km 

yontemin diyalektik kullannmdlr. Buna ek olarak [diger epistemolojilerin] 
ontoloji hakkInda, ontolojinin gerekiiligi hakkmda, ontolojinin yeri ve aldlgl 
~ekil hakkInda -diinyamn dogasmm bilim tarafmdan onceden varsayIimasl
a,lk~a ortaya koydugu tezleri yard!. Rakip bilim felsefelerinin gizledikleri veya 
dolayh olarak varsaydlklarl, genelde Hume'dan aldlklan ve varhgm ger,ek 
dogasma ve bilimin ger~ek yaplSlna uygun olmayan ontolojileri vard!.,,25 
Bhaskar ise kendi kullandlgl ontoloji kavramml tammlamak i,in farkbla§ml§ ve 
degi§en ifadesini kullamr. Boylece radikal bir ~ekilde yeni olan bir diinya 
gorii~ii ortaya ,Ikar ve bu diinya gorii~ii sosyal bilim felsefesine, ahlak alanma, 
belli bir oranda siyasete, felsefenin diger dallanna, felsefe tarihine, ve 
hepsinden onemlisi diyalektik alamna ta~md!. 

Bilginin T abakala$masl ve insamn Ozgiirliigii 

Tabakala~ma kavraml ele~tirel realizm kurammda son derece onemli bir yere 
sahiptir. Tabakala~ma ele~tiri fikrini siirdiirebilmek i~in zaten gerekli olan bir 
kavramdlr. Ele~tirel realizmde sosyal ger,ekiik de dilhil olmak iizere ger,ekligin 
dogasml anlama ele~tirisi -yanh~ tasvir edilmesi anlammda- bilgj kullammmm 
ele~tirisi fikri i,in onemlidir. Buna ek olarak, Bhaskar'a gore "bilim adamlan 
ger,ekligin gittik,e daha geni§ ve daha derin tabakalanm yakalamaya 
,ab§tlk,a bilimin geli§imi bilginin siirekli olarak tabakalG§masml getirdi. 
Bilimsel siirecin dogasl hakkmdaki bu apapk olgu sadece diinyanm kendisinin 

25 Bhaskar,"Roy Bhaskar Interviewed' 



98 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, IS. SaYI 

de tabakala$mz$ olarak goriildiigii elqtirel realist bir ontoloji ile 
savunulabilir. ,,26 

Bhaskar, ele~tirel realizmin ozgiirliik fikrini buradan ~lkanr. Bilimdeki ve insan 
ozgiirliigiindeki ele~tirel giidiiyii bir araya getirerek, insamn ozgUrliigiiniin 
ancak ger~ekligin hakikatini anlamak ve ona gore hareket etmekle 
ger~ekle~ebilecegini soyler. Ger~ekligi arama ve tammlama ~abasillda bilim ve 
felsefe insan hiirriyetini dikkate almahdlr. Buradan da Bhaskar bilimsel 
ara~tlrmada ahlak konusuna ge~er. Bilimsel ara~tJrmada etik ve ahlaki ili~kiler 
konusunda Bhaskar bilginin tabakala~maslllill bilim insamnda yabanczia~ma, 
slmfiandlrma, manipiilasyon ve yamlsamaya yol a~tJgllll, bunun sonucu olarak 
da ger~ekligin bulunamadlgllll, hakikati arama ~abaslllill siirdiirUlemedigini, 
boylece de ozgUrliige ula~llamadlgllli soyler. Bu yiizden Bhaskar i~in bilimsel 
geli~me daha ~ok ozgiirliik aniamilla gelmez. 

Sonu~: Yeni AraYl~lar Bir Degi~im Olu~turabilir mi? 

Makalenin giri~ bOlUmiinde soylendigi iizere bu giin Avrupa dii~Uncesinde 

mevcut olan teki;i ve tekelci bakl~ a~ISI ashnda aydlllianmacziann siirekli ortaya 
koyduklan bir iddia olmamn otesinde belli bir epistemolojiyi yansltmasl 
a~lsilldan onemli ipu~lan vermektedir. GiiniimUzde batlda bilim felsefesine yeni 
baki~lar kazandlrmak adilla pozitivizmin ve aydlllianma dii~iincesinin ele~tirisi 
iizerinden yiirUtiilmekte olan tartl~malarda yeni bir insan anlayl~l ortaya 
~lkmamakta ve bilginin ba~ka bilgilere gore konumlandmh~l tartl~llmaktadlr. 
Bu tartl~malar neticesinde elbette belirli farkllhklar ortaya ~lkmaktadlr. Yani 
pozitivistier ile Khun arasillda bilimsel bilginin iiretimi ve metodu a~lsilldan ~ok 
farkllhk vardlr; post-aydlllianmacilann pozitivistleri, post-modernlerin 
modernizmi, ele~tirel teorilerin hermenonitigi ele~tirrneleri belirli dUzeylerde 
farkllhklar ortaya ~lkarmaktadlr. Ama ~unu soyleyebiliriz ki biitiin bu a~lhmlar 
modern bah epistemolojisinden ortaya ~lkml~ oian degerler ve sistemlerin 
kisltian i~erisinde ger~ekle~mektedir; Burada tartl~ma daha alt bir diizlemde 
yontem ve Uretilen bilginin kullamml ile ilgilidir. Hlilbuki ontolojinin 
belirlendigi a~amada insamn kendi biitiinsel anlamlm beliriedigini ve bu 

" • A.g.e. 
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anlamm da btitiin hayatm ~ekilleni~ine htikmettigini gormekteyiz. Bu dtizlemde 
olu~an ~e~itlilik modem insana tann kar§lsmda, doga kar§lsmda, hilgi 
kar§lsmda ve kendi kar§lslnda yeni bir konumlkimlik in~a edememektedir, 
sadece onun belirlenmi~ kimligine farklI a~t1ardan bakrnaktadlr. Hllibuki 
farklIhk ancak ba~ka bir ontolojiden dogacak bilgi sistemi ve bu bilgi sistemi ile 
ona vticut veren varhk anlaYI~mm ili~kilerinden dogacak deger sistemi ile 
mtirnktindtir. 

Bu noktada Bhaskar'm balI dti~tince tarihini ontolojiden hareketle incelemesi ve 
onun i~leyi~ temellerini ve mantlgml ke~fetmesi onemlidir. Bhaskar'm farkh 
ontolojik zeminlerin farkh bilim anlayl~lannm temeli oldugunu soylemesi ve 
BalI dti~tincesindeki temel sorunun yon tern sorunu olmadlglm ve epistemolojik 
tartl~malarla a~llamayacaglm belirtmi~ olmasl bugUn BalI'da bilimsel alanda 
yapJlan tartl~malann a~Jlmasl ve bir tist dtizlemde yeni bir tartl~ma ba~hgmm 
a~t1masl anlamma gelmektedir. Bu bala~ a~lsmdan baklldlgmda pek ~ok 
tartl~ma ge~ersizlqmekte ve yeni ufuklar a~acakml~ gibi gorUnen pek ~ok 
tartl~manm sahte ve sonu~suz oldugu ortaya ~Ikmaktadlr. 

DolaYlslyla ontolojiden hareketle epistemolojinin nasll olu~tugunu ve belli bir 
ontolojik temel tizerine kurulan epistemoloji i~erisinde farkhhklann ne 
kadanyla olu~abilecegini ve bu farkhla~malann ne anlama geldigini tartl~mak 
gerekmektedir. Artlk ~unu biliyoruz ki herhangi bir epistemoloji bir ontolojik 
konunIlam~a baghdlr ve farkh ontolojik anlaYI~lardan ayn epistemolojiler 
olu~ur. Her bilgi tiretiminin arka plamnda bir varhk anlaYI~1 mevcuttur. Evrende 
insamn kendine bi~mi~ oldugu konum onun bilgi tiretme tarzlm ve Urettigi 
bilginin kullammlm da belirlemektedir. DolaYlslyla insan merkezli ontik 
dtizlem tizerine bina edilen modem batl epistemolojisi tek ve biricik degildir. 

Bu noktada Bhaskar'm en onenIli yamlglsl ise tartl~maslm modem balIh bilgi 
tizerine bina etmesi ve batl dl~1 ~er~eveleri sonu~ onermeleri baglammda 
yeterince dikkate almamasldlr. Hllibuki bu bala~ ona yeni bir temel 
saglayabilecek ve dti~tindtigti ontolojik temelli ele~tiriyi saglamla~tlrmasma ve 
idealizm ve realizm arasmda ti~tincti bir pozisyondan daha fazlas1ll1 elde 
etmesine yarayacaktlr. Zira kendisinin de belirttigi gibi batl dU~Uncesi i~inde 
yeni bir ontolojik konumlam~ Platon'dan beri neredeyse imkllnslz hale 
gelmi~tir. Hele ontolojinin tamamen gormezden gelindigi modem donemde bu 
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miimkiin degildir. Bu noktada Bhaskar'l mevcut ele~tirel pozisyona ta~lyan ve 
bakJ~lm besleyen de Hint dii~iincesi ile girmi~ oldugu ili~kidir. Ozellikle 
ger~ekligin a~km dogasl hakkmdaki onermeleri onun Hint dii~iincesi ile girdigi 
ili~kiden kaynaklanmaktadlr. Fakat elqtiriler diizeyinde girdigi bu ili~ki ve 
faydalanmaYl Bhaskar, oneriler diizeyinde geli~tirmemektedir. DolaYlslyla 
ele~tirilerinde SOGuna kadar gidememekte ve kendi dii~iincesinin muhtemel 
sonu~lanna gitmemektedir. 

Sonu~ olarak ~u soylenebilir ki, Bhaskar' m ele~tirileri dile getirilemeyen pek 
~ok ~eyi dile getirmesi, mevcut IIkamkhklan a~mak iizere temelden bir ele~tiri 
getirmesi ve giiniimiizde pek de makbul olmayan varhk iizerine dii~iinmeye 
~aglrmasl onu pek ~ok noktada ozgiin kIlmaktadlr. Ozellikle varhk anlaYl~lm 
bilimsel dii~iincenin temeline yerle~tirilmesi a~lsmdan Bhaskar farkh ve yeni bir 
~ey onermektedir. DolaYlslyla giiniimiizde her ne kadar marjinalle~tirilmi~ bir 
akIm olsa da oniimiizdeki Ylllarda Bhaskar'm ele~tirileri ve onerileri Batl 
dii~iincesindeki yeni araYl~lann a~Iidlgl bir nokta olabilir. 


