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I. I. ÖÖzgzgüürlerleşştirici Sosyal Bilim Nedir?tirici Sosyal Bilim Nedir?

TanTanıım:m:
ÖÖzgzgüürlerleşştirici Sosyal Bilim detirici Sosyal Bilim değğiişşik ik 
baskbaskıılara karlara karşışı koyabilmesi ve insan koyabilmesi ve insan 
yayaşşamamıınnıın serpilme kon serpilme koşşullarullarıı
yaratyaratıılabilmesi ilabilmesi iççin gerekli kolektif in gerekli kolektif 
projelere iliprojelere ilişşkin bilimsel bilgi kin bilimsel bilgi üüretmeyi retmeyi 
amaamaççlar.lar.



ÖÖzgzgüürlerleşştiricitirici: bilgi : bilgi üüretiminde merkezi bir ahlaki retiminde merkezi bir ahlaki 
amaamaçç belirler. Bu amabelirler. Bu amaçç baskbaskıınnıın yokedilmesi n yokedilmesi 
ve insan yave insan yaşşamamıınnıın serpilmesinin kon serpilmesinin koşşullarullarıınnıın n 
yaratmaktyaratmaktıır.r.

BilimBilim: D: Düünyannyanıın nasn nasııl il işşledilediğğine iliine ilişşkin yalnkin yalnıızca zca 
felsefi veya sosyal elefelsefi veya sosyal eleşştirel dtirel düüşşüüncenin degili ncenin degili 
dedeğğil sistematik bilimsel bilginin il sistematik bilimsel bilginin öönemini kabul nemini kabul 
eder. eder. 

SoSosyalsyal: insanin : insanin öözgzgüürlerleşşmesinin yalnmesinin yalnıızca kizca kişşilerin ilerin 
iiçç ddüünyalarnyalarıınnıın den değğil, toplumsal dil, toplumsal düünyannyanıın n 
ddöönnüüşşmesine bamesine bağğllıı olduolduğğuna iuna işşaret eder.aret eder.



II. II. ‘Ö‘Özgzgüürlerleşştirici Sosyal Bilimtirici Sosyal Bilim’’inin ÜçÜç
VazifesiVazifesi

1.1. TeTeşşhis ve Elehis ve Eleşştiritiri

2.2.Alternatiflerin TahayyAlternatiflerin Tahayyüüllüü

3.3.DDöönnüüşşüüm Kuramm Kuramıı



Vazife 1. TeVazife 1. Teşşhis ve Elehis ve Eleşştiritiri

Normatif Temelleri: ENormatif Temelleri: Eşşitlikitlikççi Radikal i Radikal 
DemokrasiDemokrasi

Toplumsal AdaletToplumsal Adalet: Toplumsal olarak adil bir : Toplumsal olarak adil bir 
ddüünyada, tnyada, tüüm insanlar insan yam insanlar insan yaşşamamıınnıın n 
serpilebilmesi iserpilebilmesi iççin gerekli olan tin gerekli olan tüüm maddi ve m maddi ve 
toplumsal ihtiyatoplumsal ihtiyaççlara elara eşşit olarak eriit olarak erişşebilirler.ebilirler.

Siyasal AdaletSiyasal Adalet: Siyasi olarak adil bir d: Siyasi olarak adil bir düünyada, tnyada, tüüm m 
insanlar kendi kaderlerini etkileyecek kararlarinsanlar kendi kaderlerini etkileyecek kararlarıı
ve kove koşşullarullarıı kolektif olarak kontrol kolektif olarak kontrol 
edebilecekleri gerekli siyasi araedebilecekleri gerekli siyasi araççlara elara eşşit olarak it olarak 
erierişşebilirler. ebilirler. 



Vazife 1. Vazife 1. 
Temel Kapitalizm EleTemel Kapitalizm Eleşştirileritirileri

KapitalizmKapitalizm,, bir yandan insanin serpilmesi ve bir yandan insanin serpilmesi ve 
demokrasinin yaydemokrasinin yayıılmaslmasıı iiççin potansiyeller in potansiyeller 
yaratyaratıırken aynrken aynıı zamanda bu potansiyelin tam zamanda bu potansiyelin tam 
anlamanlamııyla geryla gerççekleekleşşebilmesinin ebilmesinin öönnüünnüü
ttııkamaktadkamaktadıır.r.

1.1. Kapitalizm engellenebilir insan eziyeti yaratKapitalizm engellenebilir insan eziyeti yaratıır ve r ve 
insaninsanıın serpilmesinin evrensellen serpilmesinin evrenselleşşmesini mesini 
engeller.engeller.

2.2. Kapitalizm demokrasinin gerKapitalizm demokrasinin gerççekleekleşşmesini mesini 
engeller.engeller.



(5)
Ulaşılabilir 

Alternatifler

(4)
Ulaşılamaz 
Alternatifler

(2)
Gerçekleştiri

lemez 
Alternatifler

(1)
Arzu edilen 
Alternatifler

(3)
Gerçekleştiril

ebilir 
Alternatifler

II. II. GerGerççekleekleşştirtir--
ilebilirlikilebilirlik

II. Arzu . Arzu 
EdilebilirlikEdilebilirlik

IIIIII. Ula. Ulaşışılabilirliklabilirlik

Vazife 2. Alternatiflerin TahayyVazife 2. Alternatiflerin Tahayyüüllüü



DDöönnüüşşüümmüün Stratejik Mantn Stratejik Mantığıığı
1.1. KopuKopuşş (Kurumlarda Radikal Kopu(Kurumlarda Radikal Kopuşşlar): lar): 

Devrimci Sosyalist GelenekDevrimci Sosyalist Gelenek

2.2. ÇÇatlaklararasatlaklararasıı (Sistemin (Sistemin ÇÇatlaklaratlaklarıı arasarasıında nda 
yeni kurumlaryeni kurumlarıın inn inşşasasıı): Anar): Anarşşist Gelenekist Gelenek

3.3. SimbiotikSimbiotik (Sorunlar(Sorunlarıın n çöçözzüülebilmesi ilebilmesi iççin in 
mevcut kurumlarmevcut kurumlarıın kullann kullanıılmaslmasıı ve bu yolla ve bu yolla 
kurumlarkurumlarıın dn döönnüüşşttüürrüülmesi): Sosyal lmesi): Sosyal 
Demokrat GelenekDemokrat Gelenek



III. GerIII. Gerççekleekleşştirilebilir Alternatiflere tirilebilir Alternatiflere 
Bir YaklaBir Yaklaşışım: Sosyalizm'in 'Sosyal' m: Sosyalizm'in 'Sosyal' 

OlanOlanıınnıı ÖÖnemsemeknemsemek



Kavramsal yapKavramsal yapıı tataşşlarlarıı
1.1. İİktidarktidar

2.2. İİktidar Tktidar Tüürlerirleri

3.3. Ekonomik YapEkonomik Yapıı TTüürlerirleri

4.4. HibritlerHibritler



İİktidarktidarıın n ÜçÜç TTüürrüü
1.1. Ekonomik Ekonomik İİktidar: Maddi kaynaklarktidar: Maddi kaynaklarıın n 

koltrolkoltrolüünden kaynaklanan iktidarnden kaynaklanan iktidar

2.2. Devlet iktidari: yasa yapDevlet iktidari: yasa yapıımmıı ve ve 
yasalaryasalarıın uygulamasn uygulamasıınnıın kontroln kontrolüündennden
kaynaklanan iktidar.kaynaklanan iktidar.

3.3. Toplumsal/Sosyal Toplumsal/Sosyal İİktidar: gktidar: göönnüüllllüü
iişşbirlibirliğği ve kolektif hareketin i ve kolektif hareketin 
öörgrgüütlenme kapasitesinden tlenme kapasitesinden 
kaynaklanan iktidar.kaynaklanan iktidar.



ÜçÜç Ekonomik YapEkonomik Yapıı: Kapitalizm, Devlet: Kapitalizm, Devletççilik ve Sosyalizmilik ve Sosyalizm

KapitalizmKapitalizm:: ÜÜretim araretim araççlarlarıınnıın n öözel mzel müülkiyetine dayallkiyetine dayalıı ve bve bööylece ylece 
kaynaklarkaynaklarıın kullann kullanıımmıı ve dave dağığıllıımmıınnıın den değğiişşik amaik amaççlarla ekonomik larla ekonomik 
iktidar yoluyla yapiktidar yoluyla yapııldldığıığı ekonomik yapekonomik yapııddıır. Bu yapr. Bu yapııda yatda yatıırrıımlarmlarıın ve n ve 
üüretimin kontrolretimin kontrolüü sermaye sahiplerinin ekonomik iktidarsermaye sahiplerinin ekonomik iktidarıınnıı
uygulanmasuygulanmasıınnıın sonucudur.n sonucudur.

DevletDevletççilik:ilik: ÜÜretim araretim araççlarlarıınnıın devlet mn devlet müülkiyetine dayallkiyetine dayalıı ve bve bööylece ylece 
kaynaklarkaynaklarıın kullann kullanıımmıı ve dave dağığıllıımmıınnıın den değğiişşik amaik amaççlarla devlet iktidarlarla devlet iktidarıı
yoluyla yapyoluyla yapııldldığıığı ekonomik yapekonomik yapııddıır. Bu yapr. Bu yapııda devlet gda devlet göörevlileri revlileri 
yatyatıırrıımlarmlarıı ve ve üüretimi devletretimi devlet--idare mekanizmalaridare mekanizmalarıı yoluyla kontrol yoluyla kontrol 
ederler.ederler.

SosyalizmSosyalizm:: ÜÜretim araretim araççlarlarıınnıın n ‘‘toplumsal mtoplumsal müülkiyetilkiyeti’’ne dayalne dayalıı ve ve 
bbööylece kaynaklarylece kaynaklarıın kullann kullanıımmıı ve dave dağığıllıımmıınnıın den değğiişşik toplumsal ik toplumsal 
amaamaççlarla larla ‘‘toplumsal iktidartoplumsal iktidar’’ yoluyla yapyoluyla yapııldldığıığı ekonomik yapekonomik yapııddıır. r. 
‘‘Toplumsal iktidarToplumsal iktidar’’ insanlarinsanlarıın in işşbirlibirliğği ve sivil toplumdaki dernek i ve sivil toplumdaki dernek 
faaliyetlerinin kapasitesinden kaynaklanan bir iktidardfaaliyetlerinin kapasitesinden kaynaklanan bir iktidardıır. Sosyalizmde r. Sosyalizmde 
yatyatıırrıımlar ve mlar ve üüretim toplumsal gretim toplumsal güçüçlenmenin farkllenmenin farklıı mekanizmalarmekanizmalarıınnıın n 
uygulanmasuygulanmasıınnıın sonucudur.n sonucudur.



ÜçÜç Ekonomik YapEkonomik Yapıı: Kapitalizm, Devlet: Kapitalizm, Devletççilik ve Sosyalizmilik ve Sosyalizm

KapitalizmKapitalizm:: ÜÜretim araretim araççlarlarıınnıın n öözel mzel müülkiyetine dayallkiyetine dayalıı ve bve bööylece ylece 
kaynaklarkaynaklarıın kullann kullanıımmıı ve dave dağığıllıımmıınnıın den değğiişşik amaik amaççlarla ekonomik larla ekonomik 
iktidar yoluyla yapiktidar yoluyla yapııldldığıığı ekonomik yapekonomik yapııddıır. Bu yapr. Bu yapııda yatda yatıırrıımlarmlarıın ve n ve 
üüretimin kontrolretimin kontrolüü sermaye sahiplerinin ekonomik iktidarsermaye sahiplerinin ekonomik iktidarıınnıı
uygulanmasuygulanmasıınnıın sonucudur.n sonucudur.

DevletDevletççilik:ilik: ÜÜretim araretim araççlarlarıınnıın devlet mn devlet müülkiyetine dayallkiyetine dayalıı ve bve bööylece ylece 
kaynaklarkaynaklarıın kullann kullanıımmıı ve dave dağığıllıımmıınnıın den değğiişşik amaik amaççlarla devlet iktidarlarla devlet iktidarıı
yoluyla yapyoluyla yapııldldığıığı ekonomik yapekonomik yapııddıır. Bu yapr. Bu yapııda devlet gda devlet göörevlileri revlileri 
yatyatıırrıımlarmlarıı ve ve üüretimi devletretimi devlet--idare mekanizmalaridare mekanizmalarıı yoluyla kontrol yoluyla kontrol 
ederler.ederler.

SosyalizmSosyalizm:: ÜÜretim araretim araççlarlarıınnıın n ‘‘toplumsal mtoplumsal müülkiyetilkiyeti’’ne dayalne dayalıı ve ve 
bbööylece kaynaklarylece kaynaklarıın kullann kullanıımmıı ve dave dağığıllıımmıınnıın den değğiişşik toplumsal ik toplumsal 
amaamaççlarla larla ‘‘toplumsal iktidartoplumsal iktidar’’ yoluyla yapyoluyla yapııldldığıığı ekonomik yapekonomik yapııddıır. r. 
‘‘Toplumsal iktidarToplumsal iktidar’’ insanlarinsanlarıın in işşbirlibirliğği ve sivil toplumdaki dernek i ve sivil toplumdaki dernek 
faaliyetlerinin kapasitesinden kaynaklanan bir iktidardfaaliyetlerinin kapasitesinden kaynaklanan bir iktidardıır. Sosyalizmde r. Sosyalizmde 
yatyatıırrıımlar ve mlar ve üüretim toplumsal gretim toplumsal güçüçlenmenin farkllenmenin farklıı mekanizmalarmekanizmalarıınnıın n 
uygulanmasuygulanmasıınnıın sonucudur.n sonucudur.



ÜçÜç Ekonomik YapEkonomik Yapıı: Kapitalizm, Devlet: Kapitalizm, Devletççilik ve Sosyalizmilik ve Sosyalizm

KapitalizmKapitalizm:: ÜÜretim araretim araççlarlarıınnıın n öözel mzel müülkiyetine dayallkiyetine dayalıı ve bve bööylece ylece 
kaynaklarkaynaklarıın kullann kullanıımmıı ve dave dağığıllıımmıınnıın den değğiişşik amaik amaççlarla ekonomik larla ekonomik 
iktidar yoluyla yapiktidar yoluyla yapııldldığıığı ekonomik yapekonomik yapııddıır. Bu yapr. Bu yapııda yatda yatıırrıımlarmlarıın ve n ve 
üüretimin kontrolretimin kontrolüü sermaye sahiplerinin ekonomik iktidarsermaye sahiplerinin ekonomik iktidarıınnıı
uygulanmasuygulanmasıınnıın sonucudur.n sonucudur.

DevletDevletççilik:ilik: ÜÜretim araretim araççlarlarıınnıın devlet mn devlet müülkiyetine dayallkiyetine dayalıı ve bve bööylece ylece 
kaynaklarkaynaklarıın kullann kullanıımmıı ve dave dağığıllıımmıınnıın den değğiişşik amaik amaççlarla devlet iktidarlarla devlet iktidarıı
yoluyla yapyoluyla yapııldldığıığı ekonomik yapekonomik yapııddıır. Bu yapr. Bu yapııda devlet gda devlet göörevlileri revlileri 
yatyatıırrıımlarmlarıı ve ve üüretimi devletretimi devlet--idare mekanizmalaridare mekanizmalarıı yoluyla kontrol yoluyla kontrol 
ederler.ederler.

SosyalizmSosyalizm:: ÜÜretim araretim araççlarlarıınnıın n ‘‘toplumsal mtoplumsal müülkiyetilkiyeti’’ne dayalne dayalıı ve ve 
bbööylece kaynaklarylece kaynaklarıın kullann kullanıımmıı ve dave dağığıllıımmıınnıın den değğiişşik toplumsal ik toplumsal 
amaamaççlarla larla ‘‘toplumsal iktidartoplumsal iktidar’’ yoluyla yapyoluyla yapııldldığıığı ekonomik yapekonomik yapııddıır. r. 
‘‘Toplumsal iktidarToplumsal iktidar’’ insanlarinsanlarıın in işşbirlibirliğği ve sivil toplumdaki dernek i ve sivil toplumdaki dernek 
faaliyetlerinin kapasitesinden kaynaklanan bir iktidardfaaliyetlerinin kapasitesinden kaynaklanan bir iktidardıır. Sosyalizmde r. Sosyalizmde 
yatyatıırrıımlar ve mlar ve üüretim toplumsal gretim toplumsal güçüçlenmenin farkllenmenin farklıı mekanizmalarmekanizmalarıınnıın n 
uygulanmasuygulanmasıınnıın sonucudur.n sonucudur.



ÜçÜç Ekonomik YapEkonomik Yapıı: Kapitalizm, Devlet: Kapitalizm, Devletççilik ve Sosyalizmilik ve Sosyalizm

KapitalizmKapitalizm:: ÜÜretim araretim araççlarlarıınnıın n öözel mzel müülkiyetine dayallkiyetine dayalıı ve bve bööylece ylece 
kaynaklarkaynaklarıın kullann kullanıımmıı ve dave dağığıllıımmıınnıın den değğiişşik amaik amaççlarla ekonomik larla ekonomik 
iktidar yoluyla yapiktidar yoluyla yapııldldığıığı ekonomik yapekonomik yapııddıır. Bu yapr. Bu yapııda yatda yatıırrıımlarmlarıın ve n ve 
üüretimin kontrolretimin kontrolüü sermaye sahiplerinin ekonomik iktidarsermaye sahiplerinin ekonomik iktidarıınnıı
uygulanmasuygulanmasıınnıın sonucudur.n sonucudur.

DevletDevletççilik:ilik: ÜÜretim araretim araççlarlarıınnıın devlet mn devlet müülkiyetine dayallkiyetine dayalıı ve bve bööylece ylece 
kaynaklarkaynaklarıın kullann kullanıımmıı ve dave dağığıllıımmıınnıın den değğiişşik amaik amaççlarla devlet iktidarlarla devlet iktidarıı
yoluyla yapyoluyla yapııldldığıığı ekonomik yapekonomik yapııddıır. Bu yapr. Bu yapııda devlet gda devlet göörevlileri revlileri 
yatyatıırrıımlarmlarıı ve ve üüretimi devletretimi devlet--idare mekanizmalaridare mekanizmalarıı yoluyla kontrol yoluyla kontrol 
ederler.ederler.

SosyalizmSosyalizm:: ÜÜretim araretim araççlarlarıınnıın n ‘‘toplumsal mtoplumsal müülkiyetilkiyeti’’ne dayalne dayalıı ve ve 
bbööylece kaynaklarylece kaynaklarıın kullann kullanıımmıı ve dave dağığıllıımmıınnıın den değğiişşik toplumsal ik toplumsal 
amaamaççlarla larla ‘‘toplumsal iktidartoplumsal iktidar’’ yoluyla yapyoluyla yapııldldığıığı ekonomik yapekonomik yapııddıır. r. 
‘‘Toplumsal iktidarToplumsal iktidar’’ insanlarinsanlarıın in işşbirlibirliğği ve sivil toplumdaki dernek i ve sivil toplumdaki dernek 
faaliyetlerinin kapasitesinden kaynaklanan bir iktidardfaaliyetlerinin kapasitesinden kaynaklanan bir iktidardıır. Sosyalizmde r. Sosyalizmde 
yatyatıırrıımlar ve mlar ve üüretim toplumsal gretim toplumsal güçüçlenmenin farkllenmenin farklıı mekanizmalarmekanizmalarıınnıın n 
uygulanmasuygulanmasıınnıın sonucudur.n sonucudur.



HibritHibritlerler FikriFikri
TTüüm ekonomik sistemler kapitalizm, m ekonomik sistemler kapitalizm, 
devletdevletççilik ve sosyalizmin karmailik ve sosyalizmin karmaşışık bir k bir 
kombinasyonudur. kombinasyonudur. ‘‘KapitalistKapitalist’’ ekonomi ekonomi 
dedidediğğimiz kapitalizmin egemen olduimiz kapitalizmin egemen olduğğu u 
sistemdir. Sosyalizm ihtimali bu hibritteki sistemdir. Sosyalizm ihtimali bu hibritteki 
sosyalist bilesosyalist bileşşenlerin enlerin genigenişşlemesilemesi ve ve 
derinlederinleşşmesimesi ile gerile gerççekleekleşştirilebilir. Ben bu tirilebilir. Ben bu 
ssüürece sosyal grece sosyal güçüçlendirme izlekleri sorunu lendirme izlekleri sorunu 
diyorum.diyorum.



IV. IV. 
Toplumsal GToplumsal Güçüçlenmenin lenmenin 

BeBeşş İİzlezleğğii



Kaynakların 
dağıtımı ve 
üretimin ve gelir 
dağılımının 
kontrolü

Ekonomik
Iktidar

Sivil Toplum: 
Toplumsal

Iktidar

Devlet
Iktidari

Toplumsal GToplumsal Güçüçlenme lenme İİzlezleğğii



Kaynakların 
dağıtımı ve 
üretimin ve gelir 
dağılımının 
kontrolü

Ekonomik
Iktidar

Sivil Toplum: 
Toplumsal

Iktidar

Devlet
IktidariI. Devletçi Sosyalizm

Toplumsal GToplumsal Güçüçlenme lenme İİzlezleğğii



Kaynakların 
dağıtımı ve 
üretimin ve gelir 
dağılımının 
kontrolü

Ekonomik
Iktidar

Sivil Toplum: 
Toplumsal

Iktidar

Devlet
IktidariOtoriter Devletçilik

Toplumsal GToplumsal Güçüçlenme lenme İİzlezleğğii



Kaynakların 
dağıtımı ve 
üretimin ve gelir 
dağılımının 
kontrolü

Ekonomik
Iktidar

Sivil Toplum: 
Toplumsal

Iktidar

Devlet
Iktidari

II. Sosyal Demokratik Devletçi 
Düzenleme

Toplumsal GToplumsal Güçüçlenme lenme İİzlezleğğii



Kaynakların 
dağıtımı ve 
üretimin ve gelir 
dağılımının 
kontrolü

Ekonomik
Iktidar

Sivil Toplum: 
Toplumsal

Iktidar

Devlet
IktidariKapitalist Devletçi Düzenleme

Toplumsal GToplumsal Güçüçlenme lenme İİzlezleğğii



Kaynakların 
dağıtımı ve 
üretimin ve gelir 
dağılımının 
kontrolü

Ekonomik
Iktidar

Sivil Toplum: 
Toplumsal

Iktidar

Devlet
Iktidari

III. Dernekler Demokrasisi

Toplumsal GToplumsal Güçüçlenme lenme İİzlezleğğii



Kaynakların 
dağıtımı ve 
üretimin ve gelir 
dağılımının 
kontrolü

Ekonomik
Iktidar

Sivil Toplum: 
Toplumsal

Iktidar

Devlet
IktidariIV. Sosyal Kapitalizm

Toplumsal GToplumsal Güçüçlenme lenme İİzlezleğğii



Kaynakların 
dağıtımı ve 
üretimin ve gelir 
dağılımının 
kontrolü
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1.1. Topluca deTopluca değğerlendirildierlendirildiğğinde, bu beinde, bu beşş yol yol üüzerinde zerinde öönemli nemli 

hareketler topluca kapitalist shareketler topluca kapitalist sıınnııf ilif ilişşkilerinde kkilerinde kööklklüü bir bir 
dedeğğiişşime sebep olacaktime sebep olacaktıır.r.
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durumda oluruz.durumda oluruz.
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5.5. BBööylece, amacylece, amacıımmıız dz düünyaynyayıı yalnyalnıızca anlamaya dezca anlamaya değğil il 

ddöönnüüşşttüürmeye rmeye ççalalışışma ima işşinde bainde başşarmamarmamıız gereken z gereken üçüç
vazifeyi vazifeyi --teteşşhis ve elehis ve eleşştiri, alternatiflerin tahayytiri, alternatiflerin tahayyüüllüü, d, döönnüüşşüüm m 
KuramKuramıı-- yaparken sorduyaparken sorduğğumuz sorulara verdiumuz sorulara verdiğğimiz cevaplarimiz cevaplarıı
ssüürekli gelirekli gelişştirmektir.tirmektir.



The full text of book-in-progress,
Envisioning Real Utopias

can be found at:

www.ssc.wisc.edu/~wright



Vazife 3: DVazife 3: Döönnüüşşüüm Kuramm Kuramıınnıın Bilen Bileşşenlerienleri
1.1. Toplumsal Yeniden Toplumsal Yeniden ÜÜretim Kuramretim Kuramıı: : 

ÖÖzgzgüürlerleşştirici dtirici döönnüüşşüümmüün engellerin engelleri

2.2. Yeniden Yeniden üüretimdeki boretimdeki boşşluklar, kluklar, kııssııtltlııllııklar ve klar ve 
ççelielişşkiler Kuramkiler Kuramıı: : DDöönnüüşşüümmüün imkanln imkanlııllııklarklarıı

3.3. ÖÖngngöörrüülemeyen Toplumsal Delemeyen Toplumsal Değğiişşimin imin 
YYöörrüüngeleri Kuramngeleri Kuramıı: : Gelecekteki kGelecekteki kııssııtlar ve tlar ve 
imkanlimkanlııllııklar ihtimalleriklar ihtimalleri

4.4. DDöönnüüşşüüm stratejisi Stratejisi: m stratejisi Stratejisi: Ne yapmalNe yapmalıı??


