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TEŞEKKÜR

Bu kitap birçok macera yaşadı. Kitabın fikri ilk kez, Shirley 
Strum ve onun Kenya’daki babunlarından primat sosyolojisi öğren-
me şansına sahip olduğumda, bundan yaklaşık otuz yıl önce ortaya 
çıkmıştı. Shirley’le olan o proje sürüncemede kalmış olsa da daha 
sonra Paris’te Mines Üniversitesi’ndeki genç mühendislere öğretti-
ğim sosyolojinin hammaddesi haline geldi. 1996 yılında Louva-
in-la-Neuve’de Leclerc konferanslarını vermem istendiğinde, Mic-
hel Callon, John Law, Madeleine Akrich, Andy Barry, Annemarie 
Mol, Antoine Hennion ve daha nicesinden öğrendiklerimi, o zaman-
dan beri “aktör-ağ teorisi” olarak bilinen şeyde sentezleme vaktinin 
geldiğine karar vermiştim. Okurların bilimsel pratik ve başka çeşitli 
konular üzerine görüşlerimizden çok, “toplumsal” ve “toplumsal 
açıklamalar” sözcüklerine verdiğimiz olağandışı anlam nedeniyle 
kafalarının karıştığına defalarca şahit oldum. Gelgelelim bu alterna-
tif toplumsal teori asla sistematik bir girizgâhın konusu olmamıştır. 
Söz konusu küçük düşünce okulunun Frankenstein’vari yaratıcıları-
nın elinden kaçan bir canavara dönüştüğünden yakınmak yerine, il-
gilenen okurlara entelektüel mimarisini sunmanın daha doğru ola-
cağına karar verdim.

Eksiksiz bir taslak kaleme almaya ancak 1999 yılında, Barbara 
Czarniawska “örgütlenme çalışmalarının gereksinimleriyle uyumlu” 
yoğunlaştırılmış bir sosyal teori dersi vermemi istediğinde başladım. 
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Mevcut metin her ne kadar Barbara’nın büyük bir incelikle hazırla-
dığı ders dökümünden faydalanmamış olsa da 1999, 2000 ve 2001 kış 
dönemlerinde London School of Economics’in Bilgi Sistemleri Bö-
lümü’nde tekrarlanan malzemenin düzenlenmesinde ona ve Göte-
borg’daki öğrencilerine çok şey borçluyum. Eski dostum Steve Wo-
olgar, Saïd Business School himayesinde 2002 Güz döneminde Cla-
rendon derslerini vermemi istediğinde, o dönemden bu yana Andrew 
Barry, Howie Becker, Geof Bowker, François Cooren, Didier Deba-
ise, Gerard de Vries, Emilie Gomart, Fabian Muniesa, Noortje Mar-
res, Shirley Strum, Albena Yaneva, Benedikte Zitouni ve Edgar 
Whitley tarafından farklı düzeylerde tartışılmış olan ve bu yeni ver-
siyonla sonuçlanan başka bir taslak kaleme almıştım. Son olarak 
ikinci tur eleştiriler için taslak Michael Flower, Jean-Toussaint Leca, 
Michael Lynch, Paolo Quattrone, Isabelle Stengers ve Eduardo Var-
gas’a gönderildi. Kalan tüm kusurların bana değil onlara ait olduğu-
nu söyleyebilsem keşke.

Bununla birlikte en çok yıllar boyunca “tez yazma atölyeleri”me 
katılmış doktora öğrencilerime minnettarım. Asla eğitimini alma-
mış olduğum, fakat katkıda bulunmakta hiçbir zaman ümitsizliğe 
kapılmadığım bir disiplinde onlar, en iyi ve sabırlı öğretmenlerim 
oldular.

Böylesine sürüncemeli ve kendine has bir doğuş sürecinin, bu 
çalışmanın dik kafalı doğasını bir parça açıklayabileceğini umuyo-
rum. Bu alternatif sosyal teori, derli toplu bir şekilde sunulduğuna 
göre, okurlar onu değerlendirmeye, tanınmayacak kadar değiştirme-
ye ya da en muhtemeli tamamen bir kenara atmaya –ama artık bile-
rek– karar verebilirler. Bense bu kitabı yazarken sonunda bir sosyo-
log diye adlandırılmaktan gurur duyabileceğim koşulları keşfetmiş 
oldum.  



GİRİŞ:

ORTAKLIKLARIN İZİNİ SÜRME GÖREVİ 
BIRAKILDIĞI YERDEN NASIL SÜRDÜRÜLÜR1

Bu1kitabın argümanı çok basit bir şekilde ifade edilebilir: Sosyal 
bilimciler bazı fenomenlere “toplumsal/sosyal” sıfatını eklediklerin-
de, daha sonra gerekirse başka bir fenomeni açıklamak amacıyla baş-
vurabilecekleri bir ilişkiler derlemesini, istikrara kavuşmuş bir duru-
mu tayin ederler. Halihazırda bir araya toplanmış olanı gösterdiği ve 
bir araya toplanan şeyin doğasına dair gereksiz hiçbir varsayımı içer-
mediği sürece kelimenin bu kullanımında yanlış bir şey yoktur. Bu-
nunla birlikte “toplumsal” kelimesi, “ahşap”, “çelik”, “biyolojik”, 
“eko nomik”, “zihinsel”, “örgütsel” veya “dilbilimsel” gibi diğer sıfat-
larla kıyaslanabilen belirli bir malzeme türü anlamına gelmeye baş-
ladığı anda sorunlar baş gösterir. O noktada artık büsbütün farklı iki 
şeyi belirttiği için kelimenin anlamı bozulur: Birincisi, bir toplama 

1 Notlarda kısaltılmış referans formatı kullanılmıştır; kaynakça en sonda verilmektedir. 
Bir nebze zor olan bu kitap, çok daha hafif olan ve bir dizi fotoğraflı denemeyle aynı 
alanı ele almaya çalışan Bruno Latour ve Emilie Hermant’ın, Paris ville invisible,1998 
çalışmasıyla birlikte okunabilir. Bu çalışmaya İngilizce (Paris the Invisible City) olarak 
http://bruno.latour.name adresinden ulaşabilirsiniz.
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süreci sırasındaki bir hareketi ve ikincisi, diğer malzemelerden farklı 
olduğu farz edilen özel bir bileşen türünü belirtir.

İşbu çalışmada benim yapmak istediğim, toplumsalın neden bir 
tür malzeme veya alan olarak yorumlanamayacağını göstermek ve 
başka herhangi bir duruma “toplumsal bir açıklama” sağlama proje-
sini tartışmak. Bu daha evvelki proje, geçmişte üretken ve muhteme-
len zorunlu olduysa da, kısmen sosyal bilimlerin başarısı sayesinde 
artık büyük ölçüde öyle değildir. Gelişimlerinin mevcut safhasında 
toplumsal alanın bileşimine giren kesin bileşenleri incelemek artık 
mümkün değil. Yapmak istediğim, başlangıçtaki anlamına dönerek 
ve tekrar bağlantıları izleyebilmesini sağlayarak toplumsal nosyonu-
nu yeniden tanımlamak. Böylelikle toplumsal bilimlerin geleneksel 
amacına, bu görev için daha iyi uyarlanmış araçlarla devam etmek 
mümkün olacak. Doğanın “toparlanış”ları üzerinde kapsamlı çalış-
ma yaptıktan sonra, bir toplum şemsiyesi altında “toplanan” şeyin 
tam içeriğini daha ayrıntılı bir biçimde incelemenin gerekli olduğuna 
inanıyorum. Bana göre bu, sosyolojinin, “birlikte yaşama bilimi”nin2 
eski ödevlerine sadık olmanın yegâne yolu gibi görünüyor.

Bununla birlikte böyle bir proje, söz konusu disiplinden yaygın 
olarak anlaşılan şeyin baştan tanımlanmasını zorunlu kılar. Hem 
Latince hem de Yunancadan nakledilmiş olan “sosyo-loji”, “toplum-
salın bilimi” anlamına gelir. “Toplumsal” ve “bilim” kelimeleri gibi 
iki kusuru olmasaydı mükemmel bir ifade olabilirdi bu. Bilimsel ve 
teknik teşebbüslere günümüzde bahşetmeye hazır olduğumuz er-
demlerin, toplumsal bilimlerin kurucularının disiplinlerini icat 
ederken aklında olanlarla pek az ilişkisi vardır. Modernleşme en civ-
civli zamanlarındayken bilim, ilerleyişini yavaşlatacak hiçbir vehim 
olmadan süresiz olarak sürdürülecek güçlü bir itkiydi. Öncellerimiz, 

2 Bu ifade Laurent Thévenot tarafından açıklanır, “Dünyada birlikte yaşama dair bir bi-
lim”, 2004. Bu mantıksal sıra –doğanın toplanmalarından sonra toplumun toplanması– 
düşüncemin geçtiği yolun zıddıdır. Bruno Latour, Pandora’s Hope: Essays on the reality 
of science studies, 1999 ve Bruno Latour, Politics of Nature: How to Bring the Sciences into 
Democracy?, 2004 adlı iki kitap, meslektaşlarım ve ben, bilim ve teknolojide saha çalış-
malarımızın sonucunda açığa çıkardığımız yeni bulmacaları ele almak için alternatif bir 
sosyal teori geliştirdikten çok sonra yazılmıştı. 
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bilimlerin genişlemesinin, onları toplumsal münasebetin geri kala-
nıyla neredeyse birlikte genişler hale getirebileceğini öngörememiş-
ti. “Toplum” kelimesinden kastettikleri şey, büyük oranda bilim ve 
teknoloji ürünlerinin genişlemesi sayesinde, radikallik bakımından 
aşağı kalmayan bir dönüşümden geçti. Artık “toplumsal” olarak ad-
landırılmaya yetecek kadar özel olan ve “bir toplum” gibi işleyecek 
özel bir alanı oluşturmada birlikte gruplandırılabilecek ilişkilerin var 
olup olmadığı açık değildir. Toplumsal, her yerde seyrelmiş gibidir 
ve bununla birlikte özel olarak hiçbir yerde de değildir. Dolayısıyla 
ne bilim ne de toplum, güçlü bir “sosyo-loji” vaatlerini yerine getir-
meye yetecek kadar sabit kalmıştır.

Bu ikili metamorfoza rağmen çok az sosyal bilimci, sosyal bi-
limlerin yöntembiliminin yanı sıra nesnesinin de buna uygun şekilde 
değiştirilmesi gerektiği yönünde uç bir sonuç çıkarmıştır. Sık sık ya-
şanan hüsranlardan sonra, bir gün gerçek bir toplumsal dünyanın 
hakiki biliminin vaat edilmiş topraklarına ulaşmayı hâlâ umuyorlar. 
Hiçbir biliminsanı, “bilim sosyolojisi” denen bu oksimoronu uygula-
mak için benim kadar uzun yıllar harcayanlardan daha fazla bu zah-
metli tereddüdün farkında değildir. Bu yaşam dolu, ama azımsanma-
yacak düzeyde sapkın alt alanın tetiklediği birçok paradoks ve “bi-
lim”in anlamındaki sayısız değişim nedeniyle “toplumsal”ın anlamı-
nı değiştirmenin bence vakti geldi. Dolayısıyla bu faydalı etiketi 
muhafaza ederek ve geleneksel amacına –umarım– sadık kalarak, 
“sosyoloji” için alternatif bir tanım icat etmeyi arzuluyorum.

Bir toplum nedir? “Toplumsal” kelimesi ne anlama gelir? Ne-
den bazı faaliyetlerin “toplumsal bir boyut”u olduğu söylenir? İşler 
halde olan “toplumsal faktörler”in mevcudiyeti nasıl gösterilir? Top-
lum veya diğer toplumsal yığınlar üzerine bir inceleme ne zaman iyi 
bir inceleme olur? Bir toplumun gittiği yol nasıl değiştirilebilir? Bu 
soruları yanıtlamak için büyük ölçüde farklı iki yaklaşım kullanıl-
mıştır. Bunlardan yalnızca biri sağduyu haline gelmiştir; ötekiyse 
elinizdeki çalışmanın konusudur.

Birinci çözüm duruma göre “toplum”, “toplumsal düzen”, “top-
lumsal pratik”, “toplumsal boyut” veya “toplumsal yapı” olarak ad-
landırılan özel bir fenomen türünün varlığını koyutlamak olmuştur. 
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Sosyal teorilerin geliştirildiği son asır süresince, bu gerçeklik alanını 
ekonomi, coğrafya, biyoloji, psikoloji, hukuk, bilim ve siyaset gibi 
diğer alanlardan ayırt etmek önemliydi. Belirli bir niteliğin, bazıları 
–“salt” biyolojik, dilbilimsel, ekonomik, doğal olmaması gereken– 
negatif bazıları da –toplumsal düzeni meydana çıkarması, pekiştir-
mesi, ifade etmesi, sürdürmesi, yeniden üretmesi veya devirmesi ge-
reken– pozitif, belirli özellikler atanarak tanımlanabildiği andan iti-
baren “toplumsal” veya “toplumla ilgili” olduğu söylenmişti. Ne ka-
dar müphem bir şekilde olursa olsun bu alan bir kez tanımlandıktan 
sonra, özellikle toplumsal fenomenlere biraz ışık tutmak ve diğer 
alanların izah edemeyeceği şeylere dair belirli bir tür açıklama sağla-
mak amacıyla kullanılabilirdi; yani birinci durumda toplumsal, top-
lumsal olanı, ikinci durumda “toplumsal faktörler”e müracaat, top-
lumsal olmayan fenomenlerin “toplumsal yönleri”ni açıklayabilirdi.

Bu bakış açısına göre örneğin hukukun kendi gücü kabul edilse 
dahi, ona “toplumsal bir boyut” eklendiğinde bazı yönleri daha iyi 
anlaşılacaktır; ekonomik kuvvetler kendi mantıklarına göre gelişiyor 
olsalar bile çıkarcı faillerin bir parça sapkın davranışlarını açıklaya-
bilecek toplumsal öğeler de bulunur; psikoloji kendi içsel dürtülerine 
göre gelişiyor olsa da daha kafa karıştırıcı bazı yönlerinin “toplumsal 
etki”yle ilgili olduğu söylenebilir; bilim kendi itici gücüne sahip olsa 
bile, soruşturması zorunlu olarak “kendi çağlarının toplumsal bağla-
mı içinde olan” biliminsanlarının “toplumsal kısıtları”yla “sınırlan-
mıştır”; sanat büyük oranda “özerk” olsa dahi, aynı zamanda en ünlü 
başyapıtlarının bazı yönlerini izah edebilecek toplumsal ve siyasal 
“hususlar”dan da “etkilenir” ve yönetim bilimi kendi kurallarına tabi 
olsa bile bazı sağlam örgütlenme ilkelerinin neden pratikte hiç uygu-
lanmadığını açıklayabilecek “toplumsal, kültürel ve siyasi yönleri” de 
düşünmek önerilebilir.

Kolaylıkla birçok başka örnek de bulunabilir zira bu sosyal teori 
versiyonu zihinsel yazılımımızın varsayılan konumu haline gelmiş-
tir. Bu varsayılan ayarlar aşağıdakileri dikkate alır: Toplumsal olma-
yan faaliyetlerin içinde gerçekleştiği bir toplumsal “bağlam” vardır; 
bu, özel bir gerçeklik alanıdır; diğer alanların (psikoloji, hukuk, eko-
nomi, vs.) tamamen üstesinden gelemediği artık yönleri izah etmek 
için özel bir nedensellik türü olarak kullanılabilir; sosyolog veya (“x” 
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çeşitli disiplinlerin yer tutucusu olmak üzere) sosyo-(x) diye adlandı-
rılan uzmanlaşmış araştırmacılar tarafından incelenir; sıradan failler 
daima kendilerini kapsayan toplumsal bir dünya “içinde” olduğu 
için, en iyi ihtimalle bu dünyaya dair “bilgi kaynakları”, en kötü ihti-
malle o dünyanın varlığına körleşmiş olabilirler ve bu körlüğün etki-
leri yalnızca sosyal bilimcinin daha iyi eğitilmiş gözleriyle görülebi-
lir; bu çalışmaları yürütmek ne kadar güç olursa olsun niceliksel 
araçların kullanımı sayesinde en az diğer biliminsanları kadar nesnel 
biçimde doğal bilimlerin başarılarını kabaca taklit etmeleri müm-
kündür; şayet bu imkânsızsa bilimin değerler sistemini bir kenara 
bırakmaksızın söz konusu alanların “insani”, “niyetsel” veya “yo-
rumbilgisel” yönlerini dikkate alan alternatif yöntemler tasarlanma-
lıdır; ve sosyal bilimcilerden toplumsal mühendisliğe dair uzman 
tavsiyesi vermeleri veya toplumsal değişime eşlik etmeleri istendi-
ğinde, bu çalışmalar –ancak yeterli bilgi biriktirildikten sonra– siya-
si bakımdan bir anlam taşıyabilirler.

Bu varsayılan konum sırf toplum bilimciler için değil, aynı za-
manda gazeteler, üniversite eğitimi, parti siyaseti, bar sohbetleri, aşk 
hikâyeleri, moda dergileri, vs. üzerinden sıradan aktörler için de sağ-
duyuya dönüşmüştür.3 Kamu hizmeti şirketleri elektrik ve telefon 
hizmetlerini sağlamada ne kadar etkiliyse sosyal bilimler de toplum 
tanımlarını yaymada o kadar etkili olmuştur. Bizim ve diğerlerinin 
“toplumda” yaptıklarının kaçınılmaz “toplumsal boyut”u hakkında 
yorumlar sunmak –en azından gelişmiş dünyada– cep telefonu kul-
lanmak, bira sipariş etmek veya Oedipus karmaşasını anmak kadar 
olağan hale gelmiştir.

Diğer yaklaşım, birincisinin temel öğretisini sorgusuz sualsiz 
kabul etmez. Toplumsal düzene özgü hiçbir şey olmadığını; “top-
lumsal” veya “toplum” etiketinin isnat edilebileceği herhangi bir tür-
den toplumsal boyut, “toplumsal bağlam”, ayırt edilebilir bir gerçek-
lik alanı olmadığını; diğer alanların izah edemediği artık nitelikleri 
“açıklayacak” hiçbir “toplumsal kuvvet” bulunmadığını; toplumun 

3 Şu an için bilerek bulanık bırakacağım “aktör” kelimesinin –bkz. s. 71– yayılması, bu 
tesirin birçok işaretinden biridir. 
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üyelerinin, gözlemcileri tatmin edecek şekilde ifade etmeseler bile ne 
yaptıklarını gayet iyi bildiklerini; aktörlerin hiçbir zaman toplumsal 
bir bağlama gömülü olmadığını ve daima “salt bilgi kaynakları”ndan 
daha fazlası olduklarını; dolayısıyla diğer bilimsel uzmanlıklara bazı 
“toplumsal faktörler” eklemenin hiçbir anlamı olmadığını; bir “top-
lum bilimi” üzerinden elde edilen siyasi uygunluğun illa arzu edile-
bilir olmadığını; ve her şeyin “içinde” çerçevelendiği bağlam olmak 
şöyle dursun, “toplum”un minik kanallar içinde dolaşan birçok bağ-
lantı öğesinden biri olarak yorumlanması gerektiğini ileri sürer. Bu 
ikinci düşünce okulu, biraz kışkırtıcı bir şekilde slogan olarak Bayan 
Thatcher’ın meşhur, “Toplum diye bir şey yoktur,” ifadesini (fakat 
çok farklı nedenlerle!) kullanabilir.

Bu kadar farklılarsa nasıl olur da ikisi de toplumun bilimi oldu-
ğunu iddia edebilir ve aynı “sosyoloji” etiketini kullanmaya heves 
edebilir? Görünüşe göre, bunlar tamamen kıyaslanamaz olmalıdır-
lar, zira birinci yaklaşımın kendi çözümü olarak aldığı şeyi, yani 
bazı özel toplumsal kuvvetlerin gizli mevcudiyetini ortaya çıkaran 
özel toplumsal bağların varlığını, ikincisi çözülmesi gereken ana 
bulmaca olarak ele almaktadır. Alternatif görüşe göre “toplumsal”, 
diğerlerinin yapıştıramadıkları da dahil her şeyi yapıştırabilecek bir 
tür tutkal değildir; birçok diğer derleyici türleriyle birbirine yapıştı-
rılan şeydir. Sosyologlar (veya sosyo-ekonomistler, sosyal-dilbilimci-
ler, sosyal-psikologlar, vs.) toplumsal kümelenmeleri ekonomi, dil-
bilim, psikoloji, yönetimin artık yönleri üzerine ışık tutabilecek ve-
rili şeyler olarak görürken bu diğer araştırmacılar, tam tersine, top-
lumsal kümelenmeleri ekonomi, dilbilim, psikoloji, hukuk, yöneti-
min, vb. sağladığı özel ortaklıklarla açıklanması gereken şeyler ola-
rak düşünür.4

Bununla birlikte şayet “toplumsal” kelimesinin etimolojisi akıl-

4 “Toplum veya diğer toplumsal kümelenmeler” ifadesini daha sonra toplumsal grupla-
rın doğasıyla ilgili olan “birinci belirsizlik kaynağı” olarak adlandıracağım şeye sunulan 
çözümler yelpazesini belirtmek için kullanıyorum. İleride göreceğimiz gibi “bireyci” 
veya “biyolojik” tanımlar da bir o kadar geçerli olduğu için burada özellikle “bütüncü” 
tanımları hedeflemiyorum. Bkz. s. 47.
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da tutulacak olursa iki yaklaşım arasındaki benzerlik daha net görü-
lür. Birçok sosyal bilimcinin “toplumsal” [social] diye adlandırdığı 
homojen bir şey olsa da aynı sözcükle heterojen öğeler arasında bir 
ortaklıklar [associations] dizisini isimlendirmek de tamamen makul-
dür. Her iki durumda da sözcüğün kökeni –Latince socius kökünden– 
aynı olduğu için, sosyolojiyi “toplumsalın bilimi” değil, ortaklıkların 
izinin sürülmesi olarak tekrar tanımlayarak sosyal bilimlerin başlan-
gıçtaki sezgilerine sadık kalmak mümkündür. Sözün bu anlamında 
toplumsal, beyaz koyunlar arasındaki bir kara koyun gibi diğer şey-
ler arasında bir şeyi değil, kendileri toplumsal olmayan şeyler arasın-
daki bir bağlantı türünü belirtir.

Kimyasal bağlardan yasal ilişkilere, atomik kuvvetlerden tüzel 
kuruluşlara, fizyolojik düzeneklerden siyasal meclislere kadar her tür-
lü kümelenme anlamına gelmesine neden olarak sosyolojiyi seyreltme 
riski taşıdığı için, ilk başta bu tanım absürd görünür. Gelgelelim, be-
lirli bir durumda tüm bu heterojen öğeler yeni bir biçimde bir araya 
toplanabileceği için söz konusu alternatif sosyal teorinin amacı tam da 
budur. Akıllara durgunluk veren bir hipotez olmak şöyle dursun, bi-
lakis toplumsalın kafa karıştırıcı cephesiyle yüz yüze geldiğimizde en 
yaygın deneyimimizdir bu. Yeni bir aşı pazarlanır, yeni bir iş tanımı 
ileri sürülür, yeni bir siyasal hareket yaratılır, yeni bir gezegen sistemi 
keşfedilir, yeni bir yasa oylanır, yeni bir felaket vuku bulur. Her bir 
durumda bir araya toplanmış şeylere dair kavrayışımızı değiştirmek 
zorunda kalırız, çünkü önceki tanım artık bir şekilde alakasızdır. Ar-
tık “biz”in ne anlama geldiğinden emin değilizdir; sıradan toplumsal 
bağlar olarak görünmeyen “bağlar”la birbirimize bağlanmışız gibidir.

Toplumsalın gitgide daralan anlamı

“Toplumsal/sosyal” sözcük ailesinin ardışık varyasyonla-
rında, en genelden en yüzeysele doğru giden açık bir etimolo-
jik yönelimi vardır.5 “Sosyal” sözcüğünün etimolojisi de çok 

5 S. Strum ve B. Latour, “The Meanings of Social: from Baboons to Humans”, Informa-
tion sur les Sciences Sociales/Social Science Information, 26, 1987, s. 783-802.
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öğreticidir. Sözcüğün kökü seq-, sequi’dir ve ilk anlamı “takip 
etmek[tir].” Latince socius bir eşlikçiyi, bir ortağı belirtir. Fark-
lı dillerde, tabirin tarihsel şeceresi ilkin “birini takip etmek”, 
daha sonra üye olma veya katılma ve son olarak da ortak bir 
şeye sahip olma anlamını ortaya çıkarır. Sosyalin bir başka an-
lamı ticari bir taahhütte bir payı olmaktır. Toplumsal sözleşme 
anlamındaki “sosyal” Rousseau’nun bir icadıdır. Toplumsal 
sorunlar, toplumsal mesele anlamındaki “sosyal” 19. yüzyılın 
bir buluşudur. Toplumcul [sociable] gibi paralel sözcükler, bi-
reylerin toplumda dirlik içinde yaşamasını sağlayan becerilere 
gönderme yapar. Sözcüğün sürüklenişinden de görülebileceği 
gibi sosyal sözcüğünün anlamı zaman ilerledikçe daralır. Tüm 
ortaklıklarla eşkapsamlı olan bir tanımla başladığı halde, yay-
gın dilde siyaset, biyoloji, ekonomi, hukuk, psikoloji, yönetim, 
teknoloji, vs. ortaklıklardan kendi paylarına düşeni aldıktan 
sonra geriye kalanla kısıtlanmış bir kullanım kalır elimizde.

Anlamın sürekli daralması (toplumsal sözleşme, toplum-
sal mesele, sosyal hizmet uzmanı) nedeniyle toplumsalın ala-
nının daha kapsamlı olduğunu unutarak onu insanlar ve mo-
dern toplumlarla sınırlandırma eğilimindeyizdir. De Candol-
le bilim metriyi –bilimin faaliyetini ölçmek için istatistiğin 
kullanılması– yaratan ilk kişiydi ve babası gibi o da bir bitki 
sosyoloğuydu.6 Ona göre mercanlar, babunlar, ağaçlar, arılar, 
karıncalar ve balinalar da toplumsaldı. Toplumsalın bu geniş-
lemiş anlamı sosyo-biyoloji tarafından tamamen kabul edil-
mişti.7 Ne yazık ki bu teşebbüs, sosyal bilimcilerin toplumsa-
lın anlamını genişletmeye dair en kötü korkularını doğrula-
mıştır. Bununla birlikte, birçok sosyo-biyolojik panoramada 
organizmalara verilen pek kısıtlı fail tanımına fazla inanma-
dan bu kapsamı korumak gayet mümkündür.

6 Alphonse de Candolle, Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles d’après l’opinion 
des principales académies ou sociétés scientifiques, Fayard, Corpus des Oeuvres de Philoso-
phie, Paris, 1873 [1987].

7 Edward O. Wilson, Sociobiology, the New Synthesis, Harvard University Press, The Belk-
nap Press, Cambridge, MA, 1975.
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Bundan dolayı, birlikte ne yapmamız gerektiğine dair projenin 
tamamı şüpheli hale gelir. Ait olma duygusu bir krize girmiştir. Fa-
kat bu kriz hissini kaydetmek ve yeni bağlantıları takip etmek için 
başka bir toplumsal nosyonunun icat edilmesi gerekir. Genellikle, bu 
adla adlandırılandan çok daha geniş olmalı ama kesin surette yeni or-
taklıkların izinin sürülmesiyle ve bunların toparlanışlarının tasar-
lanmasıyla kısıtlı olmalıdır. Bu nedenle, toplumsal olanı özel bir alan, 
belirli bir âlem veya tikel bir tür şey olarak değil, yalnızca hayli ken-
dine özgü bir yeniden ortaklık kurma ve yeniden bir araya toplama 
hareketi olarak tanımlayacağım.

Böyle bir görüşe göre, örneğin hukuk, içsel mantığına ek olarak 
“toplumsal yapı”yla da açıklanması gereken şey olarak görülmemeli-
dir; bilakis, bir ortaklığın daha kalıcı olmasını ve genişlemesini sağ-
layan şeyin bazı özelliklerini içsel mantığı açıklayabilir. İçtihatların 
bir vakayla genel bir kural arasında bağlantı kurma kabiliyeti olma-
dan bir meseleyi “daha büyük bir bağlama” yerleştirme hakkında ne 
bilebiliriz ki?8 Bilim, kendi nesnelliğinin yanı sıra “toplumsal kuv-
vetlerle şekillendirilen” “toplumsal çerçeve”si ile ikame edilmemeli-
dir; çünkü bizzat bilimin nesneleri, araştırma laboratuvarlarının ön-
görülemeyen tarzlarda bir araya getirdiği yabancı öğeler üzerinden 
herhangi bir verili bağlamı altüst etmektedir. SARS virüsü nedeniyle 
karantinaya alınanlar, varlığı muazzam epidemiyoloji ve viroloji ku-
rumu tarafından su yüzüne çıkarılan bu küçük yaratığın mutasyonu 
nedeniyle, artık aileleri ve eşleriyle aynı şekilde “bir araya gelemeye-
cekleri”ni güç yoldan öğrenmişlerdi.9 Din, kendi tanımında –aslına 
bakılırsa adında– bile toplumsal düzenin parçası olmayan kendilikle-
ri birbirine bağladığından, toplumsal kuvvetlerle “izah edilmemeli-
dir.” Kreon gibi politikacılara indirgenemeyecek tanrıların emriyle 
harekete geçirilmenin ne demek olduğunu Antigone’nin çağından 

8 Patricia Ewick ve Susan S. Silbey, The Common Place of Law, 1998 ve Bruno Latour 
ve Peter Weibel’in Making Things Public: Atmospheres of Democracy kitabına Silbey’in 
katkısı.

9 Bilimsel pratik üzerine çalışmalar, toplumsala dair bu alternatif tanım için ana saiki sağ-
lamış olmasına rağmen, ancak dördüncü belirsizlik tanımlandıktan sonra ele alınacak, 
bkz. s. 125.
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