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Ümit TATLICAN l Beriaan gİNaY

HAYATİ VE ESERLERİ

.| 8 Ocak 1938'de, Edmonton, Londra'da diinyaya gelerç Londra Ula-
l şım'da çalışan bir kAtibin oğlu olan Giddens bir orta sıruf ailenin çocu-

ğu olarak büyüdü. Giddens 't959'da Hull Üniversitesi Sosyoloji ve Psiko-
loji Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Hull Üniversitesi'nde ta-

mamladıktan sonıa, LSE'de Çağda§ Britanya'da Spor ue Toplum adlı bir tez
hazırladı. İk makalesi 1960'da "Bir Üniversite Salonunun Toplumsal Ya-

pısı" adıyla yayınlandı. 196].'de Leicester Üniversitesi Sosyoloji Bölümü-
ne atandı.

1964-L968 arasında diğer ülkelerdeki bazı araştırmacılarla birlikte
empirik intihar sosyolojisi araşhrmalan sürdürdü. Fransız tllusal Bilimsel
Araşhrma Merkezi tarafindan destek]enen bu çalışm,ııırn sonuçlan İntihar
Sosyolojisi adıyla 197'l"de basıldı. Giddens Bah Avrupa ülkeleri üzerine
demografik materyallerden yararlanarak karşılaşhrmalı bir araşbrma
gerçekleştirdi ve bu araşhıTnııIıın sonuçlarını L973'te yayınlanarıİteriTop-
lumların Sınıf Yapısı'nda kullandı (Birey Yayıncılık, 1999, Çev. Ömer Bal-
dık). \970'de "Marx, Weber ve Kapitalizmin Gelişrnesi" makalesi,197L'de
Marx, Durkheim ve Weber'in görüşlerini kapitalizm karşrsındaki konum-
lan bağlamında ele aldığı Kapitalizm ae Modern Sosyal Teori adlı kitabı ya-
yınlandı (İletişim Yayınlan,2a09, Çev. Ümit Tatlıcan). Giddens |97'l,-76

yılları arasında İngiliz Sosyoloji Derneği'ne ait olan Macmillan'ın yayın-
ladığı 11 kitaplık Sosyolo|ide Araşhrmalar serisinin editörlüğtinü yaph.
1972'de Max Weber'in Düşüncesinde Siyaset ae Sosyoloji'yi yayınladı (Vadi
Yayınları, 1992, Çev. Ahmet Çiğdem) ve Durkheim'ın yazılarından oluş-



{ birlncibölüm

turduğu, seçtiği ve editörlüğünü yaphğı seçkisi Durklıeim: Seçme Yazılar

adıyla basıldı.

7972-7976 yılları arasında Cambridge Üniversitesi Uygulamatı İkti-

sat Bölümünde Britanya Sosyal Bilim Araşhrmaları Merkezi'nin desteğin-

de Cambridge Seçkinler Araşhrması Projesi'ni başlattr ve Müdürlüğünü
üstlendi. Bu projenin bir ürünü, editörlüğünü P.H. Stanworth ile birlikte
yaptığı İııgiliz Topluıtıuııda Seçkinler ae İktidar adıyla 1974'te yayınlandı.
1975-7978 yılları arasında Hutchinson Sosyoloji serisinden yayınlanan 10

kitabın editorltlğünü üstlendi.

1976'da kendi'yapılaşma teorisi'nin temel çerçevesini ortaya koy-
duğu Sosy oloj ik Y öntemin Yeni Kur alları' nı (Paradigma Yayınları, 2003, Çev.
Ümit Tatlıcan, Bekir Balkız) ve işlevselciliğe en keskin ve kapsamlı eleşti-

rilerden biri otan "İşlevselcilik: Toz Duman DağıIdıktan Sonra" isimli maka-

lesini yayınladı (Sosyal Teorinin Temel Problemlerf içinde, Paradigma Yayın-
[arı, 2005, Çer. Ümit Tatlıcan) .7997'de editörlüğünü yaptığı Macmillan'da
50'nin üzerinde kitap yaynlandı.

Ağırlıklı olarak yapısalcı ve post-yapısalcı yaklaşımların ele alrndı-

ğı Sosyal Teorinin Teınel ProblenıIeri'ni yayınladığı L979'da Theory and Soci-

ety dergisine baş editör olarak atandı. 198].'de üç ciltlik bir çalışma olarak
tasarladığı, kapitalizm ve sosyalizm arasında bir ara yol arayışırun ilk ba-

samağı o|anTarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi'ni yayınladı (Paradig-

ma Yayınları, 200O Çev. Ümit Tatlıcan). 1982'de editörlüğünü yaphğı, ilki
kendi yazıl.arından oluşan üç kitap yayınlandı: SosyalTeoride Şahsiyetler ae

Eleştiriler; Sınıflar, Çatışma ae İktidar (Davih Held'le birlikte) ve Sınıflar ae

İşbölümü (G.G.N. McKenzie'yle birlikte).

1983'te İngiliz Sosyoloji Demeği'nin Yönetim Kuruluna seçildi.
1984'te bazı arkadaşlanyla birlikte Poliry Press'i kurdu. 1984'te kendi ya-

pılaşma teorisini en sistematik biçimde sunduğuToplunıun İnşası'ru yayın-
ladı (Bilim ve Sanat yayınlan,1999, Çev. Hüseyin Özel). ].985'te Cambrid-
ge Üniversitesi'ne Sosyoloji Profesörü olarak atanan Giddens, aynı yıl 7a-

rihsel Materyaliznıin Çağdaş Eleştirisi serisinin ikinci kitabı Ulus-Devlet ae

Şiddet'i yayınladı (Devin Kitap Yayın Dağıtım, 2005, Çev. Cumhur Atay).
Cambridge Üniversite'sinde 1985'da "Sosyologlar Ne Yaparlar?" adlı, bir
açılış dersi verdi. 1997'de yazı|arı ve bazı derslerinden oluşan (bu aglış
dersi dahil) Sosyal Teori ae Modern Sosyoloji adlı derleme çalrşmasını bastır-
dı. 1989'da daha sonra birçok kez basılacak olan (6 baskı) ders kitabı Sos-

yoloji'yi yayınladı (Ayraç Yayınevi, 2000, Yay.Haz. Cemal GüzeI, Hüseyin).
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Daha sonra modernite teorisine yoğuniaşan Giddens, 1990'da Mo-
dernliğin Sonuçları'nı (Ayrınh Yayınlan, 1994, Çev. Esin Kuşdil), 1991'de
Modernite ae Bireysel Kimlik (Vintage) ve 1993'te Mahrenıiyetin Dönüşümii:
Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ae Erotizm'i (Ayrıntı Yayınları ,'1,994, Çev.
İdris Şahin) yayınladı.

1997-2003 yıllan arasında LSE'nin Müdürlüğü.ü yapan Giddens'ın
son dönem eserleri, eleştirel sosyolojisinin bir uzantısı olarak, geleceğin
modern veya (kendi deyimiyle) gerçek anlamda post-modern toplumun
aynntılarının tasarlanmasıyla ilgilidir. Bu girişimin başlangıç çalışması
Sağ ae Solun Ötesinde: Radikal Politikaların Geleceği'dir (Metis Yayınlan,
2002, Çev. Müge Sözen). Bu kitap aslında "Tarihsel Materyalizmin Çağdaş
Eleştirisi" adlı üç ciltlik kitabın sonuncusudur ve burada bir'hayat politi-
kası', yani yeni bir hayat tarzıkurmarun temelleri araşhrılır. Bu kitapla be-
raber "Üçüncü Yol Tezi"ne odaklanmaya başlayan Giddens Elimizden Ka-

çıp Gideıı Dünya: Küreselleşme Hayatımızı Nasıl Yeniden Şekillendiriyor? (A|-

fa Basım Yayım Dağtım, 2000, Çev. Osman Akıınh ay), Üçüncü Yol-Sosyal
Demokrasiııin Yeniden Dirilişi (Birey Yayınolık, Çev. Mehmet Özay), Üçün-
cü Yol ae Eleştirileri (Phoenix Yayınevi, 200L, Çev. Nihad Şad), Üçüncü YoI

Sosyal Demokrasiniıı Yeniden Dirilişi (Birey YayıncıIık, 2000 Çev. Mehmet
Özay), Risk Toplumu: Yeni Bir Moderniteye Doğru (Ulrich Beck'le birlikte,
Polity Press, 7999), İIerlemeci Manifesto: Merkez Sot için Yeni Fikirler (Black-

well, 2003), Küresel Üçüncü Yol Tartışması (ed. Polity Press, 200'l.), Yeni Emek

Artık Nereye (Polity Press, 2002), Yeni Eşitlikçilik (ed. Patrick Diamond'la
birlikte, Polity Press, 2005), Küresel Çağda Aarupa (Polity Presş 2006), Ken-
dinizi Aşın Bay Brown: İşçi Partisi Nasıt Yeniden Kazanabilir? (Po|ity Press,
2007), İlclim Değişimi Politikası (Polity Presş 2009) gibi çahşmaları yayınla-
mışhr.

Anthony Giddens'ın hem sosyolojisini hem de felsefi anlayışını da-
ha iyi kavrayabilmek için özellikle 1970'lerde hem ana-akım sosyolojide
(onun deyimiyle, 'ortodoks konsensüs'te) hem de ana-akım bilim anlayı-

şı pozitivizmde yaşanan krizi göz önünde bulundurmamız gerekir. Aslın-
da Giddens'ın bütun çabaları bu krizin yhrathğı boşluğu doldurma ve
(tek ve egemen değilse de) bir alternatif s-unma amacırun ürünüdür. Gid-
dens bir yandan yaklaşımtrun felsefi temellerini (özellikle pozitivizm eleş-
tirisi ve pozitivizm-hermeneutik tarhşması bağlarnında) ortaya koymaya

çalışırken, öte yandan bu felsefi temellerden (ve eleştirilerinden hareket-
le) kendi sosyolojisini, daha doğru bir ifadeyle sosyal teorisini inşa etme-
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ye çalışır. Bu kapsamlı girişim, tamamen sisternatik bir tarzda değil de,

birçok farklı yazıda yapıldığı, daha sonra bazıyazılarda ekler ve düzelt-
meler yapıldığr, hatta bazı if,adeler farklı münasebetlerle tekrar tekrar yer
aldığı için, onun görüşlerini sistematik olarak sunmak zordur. Ancak Gid-
dens'ın niyetini, yani projesini anlamak istiyorsak yapılması gereken tam
da budur. Bu yazıda Giddens'ın sosyolojisi ve (zorunlu olarak) felsefesi
mümkün olduğu kadar tekrara düşmemeye çalışarak sistemleştirilmeye

çalışılacaktır.

A) Ortodoks Konsensüsün Krizi ve Giddens'ın Çözüm Önerisi

20. y:dlzyıl, sosyoloji açısından oldukça önemli gelişmelere sahne olmuş-
tur. 19. yüzyılın ilk yarısında filizlenen sosyoloji, bir disiplin olarak ku-
rumlaşmaslru 20. ynzyılda gerçekleştirmiştir. Öte yandan akademik bir
disiplin olarak yerleşen sosyoloji, yine bu yüzyıl içersinde kendi konumu-
nun temel kabullerini sorgulamaya başlamışhr. Bu sorgulama alanrrun en
stratejik kodlarından biri sosyolojideki kriz tezidir. George Steinmetz ve
Ou-Byung Chae'ye göre, 1920 yılında Siegfried Kracauer ve diğerleri böy-
lesi bir krizden büsetmişlerdir (2002:113). Bu yıllarda f.az|a rağbet gör-
meyen kriz tezi, uzun bir araoan sonra 1970 yılında Alvin W. Gouldner ta-

rafindan Batı Sosyolajisinin Yaklaşan Krizi'nde ifade edilmiştir. Yaklaşık
olarak 1.970 yıLından sonra yazılan birçok makale de sosyolojideki krizle
ilgilidir (Boudon; Holmwood'dan akt. Steinmetz and Chae, 2002: 113).

Kriz konusunda çeşitli yaklaşımlar mevcutfur. Örneğin John K. Roads
(1972) ve Michel Wieviorka (1996) gibi bazı sosyologlar böyle bir krizin
yaşandığru reddederken (Steinmea; Chae, 2002: 11.3), Randall Collins
(1981), Stephen P. Turner (199612008) ve Anthony Giddens gibi bazı sos-
yologlar da şu veya bu şekilde kriz tezini benimserler. Ancak, bu düşü-
nürler arasında en kapsamlı kriz tezi Giddens'a aittir.

Giddens, büyük ölçüde Gouldner'rn tezine benzer şekilde, İIeriTop-

Iumların Sınıf Yapısı'nda (L973l1999), sosyolojide bir 'kriz' durumu oldu-

ğ.n, Gouldner'ın da adını anarak ifade eder. O, itk temel kitabı Kapita-
lizmae Modern SosyalTbori'nin(197| l2009') önsöztinde de, kitabı sosyolog-
lar arasında yaygın bir karu olan çağdaş sosyal teorinin köktü bir revizyo-
na ihtiyacı olduğu görüşü etrafrnda yazdıSru belirtir.

Giddens'a göre, II. Dünya Savaşından sonra uzu.nca bir dönem,
özellikle İngilizce konuşulan dünyada, sosyal bilimlerde yaygın bir fikir
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birliği vardı (Giddens,1984: xiv xv). Giddens tarafından kimi zaman ana-
akım sosyal bilim kimi zaman da ortodoks konsensüs terimiyle ifade edi-
len bu fikir birliği 1950'lann sonlan ve 1970'lerin başlannda bozulmaya
başlamıştır. Sosyal teorideki kriz de, ona göre, söz konusu fikir birliğinin
bozulmasıyla ortaya çıkmışhr.

Giddens'ın ortodoks konsensüs olarak kavramsallaşhrdığ bu fikir
birliği esas itibariyle 79. yizyıl Avrupa sosyal biliminin mirasgsıdır. Bu
yıİzyıIdan kalan geleneğin kurumsallaşması Giddens'ın ortodoks kon-
sensüs olarak adlandırdığı şeyle sonuçlanmışhr (Hekman, 1990: 156). Or-
todoks konsensüs terimi genelde Amerikan Sosyolojisine, özelde Par-
sons'ıçı çalışmalarına işaret eder. Giddens'a göre, Parsons'ın düşüncesinin
kaynaklarrnı Avrupa sosyal teorisinde bulmaya çalışması da gerçekte
Amerikan Sosyolojisinin egemen konumunu pekiştirmiştir. Dolayısıyla,
sosyolojinin asıl teorik kaynakları Avrupa'da olsa bile, alarun daha faz|a

gelişmesi büyük ölçüde Amerikan Sosyolojisi üzerinden mümkün olmuş-
tur (Giddens, 1984: xiv).

Giddens çeşitli yazılarında ortodoks konsensüsün ön pl6na çıkan
-tümü Avrupa kökenli- bazı öze|liklerinden bahseder. Giddeııs, \97l'de
Kapitaliznı ae Modern Sosyal Teori'de, 1973'de İleri Toptumların Sınıf Yapı-

sı'nda kısaca söz ettiği sosyolojideki kriz tezini ilk olarak L979'dayapnla-
dığı Sosyal Teorinin Temel Probleınlerf'nde ayrınhlı olarak ele alır. Kitabın
"Günümüzde Sosyal Teorinin Genel Görünümü" başlıklı bölümtinde
konsensüsün iki temel eğiliminden bahsedilir. Bunlardan ilki, sanayi top-
lum teorisi, ikincisi söz konusu teoriyle ilişkili işlevselcilik ve natiiralizm-
dir. Giddens "Sosyal Teoride Zaman ve Mekin: İşlevselcilik Üzerine Eleş-
tirel Sözler" (1981 lZOOS'I başlıklı makalesinde de konsensüsün felsefi tara-
fını nattiralizmin, metodolojik tarafiru işlevselciliğin ve toplumsal değiş-
me tarafiru evrimcilik ve sanayi toplumu teorisinin karakterize ettiğini
ifade eder. Bir başka makalesi "Sosyal Bilim Nedir?"de (1996) konsensü-
sün özellikleri nahiralizm, işlevselcilik ve toplurşsal nedensellik fikri ola-
rak belirtilir. Son olarak Giddenş Toplumun İnşası'nda (198a) nesnelciliS
konsensüsün bir başka "-izm"i olarak ifade eder.

Pozitivist eğilimli ortodoks konsensüste sosyoloji doğa bilimlerine
benzer bir model olarak tasarlarur. Bu tasarrmda Carnap, Hempel ve Na-
gel tarafindan geliştirilen'manhkçı pozitivizm' doğrudan etkili olmuştur.
Bu gelenek, felsefeyi bilimsel alandan dışlayarak, mantıkçı ampirist te-
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melde bir doğa bilim modeli geliştirir. Giddens'a göre, bu etki alhndaki
ortodoks konsensüs taraftarları, sosyal bilimin amaçlannı belirli bir doğa
bilim modeliyle ilişki içinde anlamışlardır. Giddens, manhkçı ampirizm-
de geliştirilen doğa bilim modelinin çoğu kez'kriter model' olarak alınü-
ğını, hatta çoğu sosyal bilimcinin bu modeli oldukça dikkatsiz bir biçim-
de kullandığıru belirtir. Aynca, ona göre, günümüzde bilim felsefecileri-
nin büyük bir çoğunluğu kriter modeli büyük ölçüde terk etse de, sosyo-
lojide tortuları varlığıru sürdürmektedir ve "biı ölçüde paradoksal olarak,
mantıkçı ampirist bilim modelinin naif bir kabulü en özelde sosyal bilim-
lerde 'metodoloji' açıklamaları olarak ele alınan metinlerde hAlen ortaya

çıkma eğilimindedir" (Giddens, 1987b: il-55).
Giddens konsensüsün bu niteliğini ifade etmek için (kendi aktarı-

mıyla, Durkheim'ın yaptığı gibi, ancak farklı kayglarla[1977a:38]) pozi-
tivizm terimi yerine natiiralizmi tercih eder. Bununla berabeç pozitivist
sosyolojide nattiralizmin tiim doğa bilimleri içinde daha ziyade genelde
biyolojiyle, özelde evrimci teoriyle ilişkiyi anlathğıru belirten Giddens'a
göre, Comte'un sosyal fizik fikrinin etkisiyle hziği sosyal bilim için bir
model olarak almak çok yaygrn olsa da, daha yaygın bir perspektif tipi
sosyal bilimleri biyolojiyle ilişkilendirmektir. Başka deyişle, sosyal bilim-
lerde işlevselcilik savunusuyla yakınlaşan natüralist bir perspektif, biyo-
lojik sistemlerin mekaniklerinin sosyal sistemlerin işleyişiyle yakın ilişki
içinde olduğu düşüncesi tarafindan biçimlendirilmiştir. Dolayısıyla, sos-
yoloji doğa bilimleri içinde biyolojiye daha yakındıç fakat buna rağmery
sosyoloji ve biyoloji arasında simetrik değil, biyolojinin egemen olduğu
bir ilişki vardrr. Giddens'a göre, bu eşitsiz ilişkiyi Comte'un bilimler hiye-
rarşisi ayrımı çok net olarak açıklar. Comte'un bilimler hiyerarşisinde sos-
yoloji, en tepede, en son ortaya çıkan ve henüz gelişimini tamamlamamrş
disiplindir. Bu teze göre, doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasında evren-
sel nitelikte yasalar geliştirme konusunda farklılıklar varsa, bunun nede-
ni sosyolojinin bilimsel bir temel üzerine kurulma süresinin nispeten ye-
ni başlamış olmasıdır. Dolayısıyla, henüz gelişimini tamamlamamrş bir
disiplin olarak sosyolojinin kendine'kriter model' olarak genelde doğa
bilimlerini, özelde biyolojiyi alması doğaldır. Bu da, bilimler hiyerarşisin-
de disiplinler arasındaki ilişkinin yatay değil dikey olduğunu gösterir
(Giddens, 7979l20a5: 425, 426). Bununla berabet Giddens natüralist ka-
nattan bazı yazarların, diğer belirli doğa bilimi alanlarnda yerleşik yasa-
lar var gibi görünse de, biyolojide işlevselci-tarzda kavramların yaygınlı-
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ğı yasa-benzeri genellemeleri formüle etmeyi engelleme eğiliminde oldu-
ğ, için, sosyoloji ve biyoloji arasında yakın bir benzerlik olduğu iddiasın-
dan rahatsız olduklarıru belirtir. Neticede, onun ifadesiyle, arada tama-
men sorunsuz bir ittifak asla olmamışsa da, nahiralizm ve işlevselcilik
arasındaki ilişki uzunta bir süre -hem savunanlar hem de eleştirenler ta-
rafından- sosyal bilimlerde egemen yorum olarak alınmışhr (Giddens,
1987b:55).

Öte yandan, sosyoloji ve biyoloji arasındaki dikey ilişkide Darwin
ve Comte'un katkılan, Giddens'a göre, özel bir anlam taşır. Darwin'in ev-
rim teorisi ve Comte'un "düzen içinde ilerleme" temalr sosyal statik kav-
ramı, Spencer ve Durkheim (özellikle Durkheim'ın yöntem üzerine Com-
te yorumları) aracılığıyla işlevselci yaklaşımların gelişiminde etkili ol-
muşfur. Tüm bu yazarların çalışmalarında işlev kavramı şu veya bu şekil-
de evrim kavramıyla birlikte arulmrştır (Giddens, L977 12005: 512). Bura_
da Comte ve Spencer'ın çalışmalarından ilhAm alan Durkheim'ın çalışma_
larırun özel bir konumu vardır. 'İşlevsel açıklama'yla ilgili tek önemli açık
tarhşma Durkheim tarafından Sosyolojik Yöntemin Kuralları'nda sadece
birkaç sayfada yapılsa da, onun çalışmaları Giddens'a göre işlevselciliğin
gelişiminde kesinlikle tek önemli güçhir (Giddens , 1977 l2005: 513). Spen-
cer'dan biyolojik organizma benzetmesini alan Durkheim, toplumu, her
özel parçası kendine ait bir yere sahip olan ve kendini yeniden üretebile-
cek biçimde özel bir işlev yüklenen bir organizma olarak düşünür (Kas-
persen, 2000: 15). Bununla beraber, Durkheim'rn özellikle mekanik ve or-
ganik dayaruşma kavramlaşhrmasında evrim vurgusunu görmek müm-
kündür. Ancak Giddens'a göre bu vurgu, Durkheim'ın sonraki çalışmala-
rında soyut bir tipolojiye dönüşerek önemini yitirmiştir. İşlev kavramryla
evrim teorisinin birbirinden açıkça aynlması ise esas itibariyle Radcliffe-
Brown ve Malinowski aracılığıyla gerçekleşmiştir. Giddens'a göre, işlev
kavramrrun bu yazar|arın çalışmaları aracıIığıyla antropolojiye girmesiy-
le evrimci teorilerin reddi arasında dolaysız bir ilişki vardır. Zira gerek
Malinowski gerekse Radcliffe-Brown özellikle farklı toplumlardaki diıı
evlilik vb. toplumsal kurumlann kökenlerinin toplumsal bağlamları dik-
kate alınmadan spekülatif bir biçimde genel olarak açıklanmaslna karşı
çıkmışhr. Ancak evrim ve işlev terimini birbirinden ayır;ın bu yazarlann
çalışmalarında işlev kavramı yapı kavramıyla birlikte yer almaya başlar.
Ayrıca bu kavramlar Amerikan Sosyolojisine yine bu yazarlar sayesinde
girer. Gerek Radcliffe-Brown'un Chicago'da eğitimci olarak bulunması,
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gerekse Parsons'rn İngiltere'de Malinowski'nin daruşmanlığnda çalışma-
sı, işlevselciliğin Amerikan sosyolojisine girişinde etkili olmuşfur (Gid-
dens, 7977 12005: 5t3; 1977b: 37-4|r. Kuşkusuz bu noktada Parsons'rn
Radcliffe-Brown ve Malinoswki gibi evrim teorisinden uzaklaşmadığru
da eklemek gerekir. Parsons kendi evrimci teorisini, Tönnies'in Gemens-

chgftlGesellschaft ayrımından hareketle'kalıp değişkenler' kavramlaşhr-
masr etrafında geliştirir (Giddens, 1,981b l 2005: 550). Ortodoks konsensü-
sün Parsons'la birlikte bir diğer önemli temsilcisi Merton da, işlevselcili-

ğin sonraki gelişmeleri adına önemli katkılarda bulunmuşfur. Merton'ın
açık ve gizlıi, olumlu ve olumsuz işlev ayrımı işlevselciliği revizyondan
geçirmeye dönük bir girişimdir. Ancak gerek Durkheim ve Parsons'ın ge-

rekse Merton'rn çalışmaları Giddens tarafindan şiddetle eleştirilir. Gid-
dens, 7976'da işlevselciliğe karşı ilk kapsamlı eleştirisinde ("İşlevselcilik:
Toz Duman Dağıldıktan Sonra") işlevselciliğe karşı mücadelenin kazanıl-
ması, aksi takdirde kesinlikle tartışmaya kapahlması gerektiğini vurgular.
Ona göre, işlevselciliğin zayıflığı kullanışlı bir sosyolojik teori oluştura-
mayacak kadar ciddidir. 1980'1erde işlevselcilikteki rönesansla Giddens
bu konudaki görüşünü değiştirir. Ancak işlevselcilik yeni, daha sofistike
bir kıhkta yeniden ortaya çıksa da Giddens temel eleştirisini sürdürür"
(Kaspersen, 2000: 16). Bu doğrultııda Giddens en azından Durkheim ve
Parsons'rn temsil ettiği şekliyle işlevselciliğin esas itibariyle dört temel
noktada yetersiz kaldığını ifade eder:

İlki, insan failliğin'değerlerin içselleştirilmesi'ne indirgenmesidir.
İkincisi: toplumsal hayatı, onu meydana getiren bireylerin eylemleri
vasıtasıyl a aktif olarak inşa edilnıiş bir şry olarak ele almamasıdır. Üçu.,-
cüsü: toplumsal etkinliğin ve dolayısıyla sosyal teorinin asli özelliği
olan norm veya'değer'i bağlamından soyutlayarak, gücü ikincil önem-

debir olgu olarak almadır. Dördüncıisü: normların -toplumdaki farklı
ve çatışan çıkarlarla bağlantılı farklı ve çatışan'yorumlar'a açık olma
anl amınd a- nıüzakerey e açık niteliklerini kavramsal olarak öne çıkarma-
daki başarısızlıktır (Giddens, 197 6 l 2003: 34).

Giddens'a göre, bu başarısızlıklar aynı zamanda işlevselciliği fark-
lı türden perspektiflerle uzlaştırarak kurtarma yönünde herhangi bir giri-
şimi baltalayacak denli olumsuzdur (Giddens, 1976 l 2003: 34). Bununla
beraber, Giddens'ın işlevselciliğe eleştirilerinden ilk ikisi özellikle önem-
lidir. Kaspersen'e göre, Giddens burada işlevselci düşüncenin Durkhe-



anthony giddens ll

im'dan Parsons ve Merton'a kadar genel bir eleştirisini sunar (Kaspersen,

2000: 17). Ona göre:

Giddens, işlevselcilerin insan aktörleri kültiirel aptallar olarak gördük-
lerini düşünür: insanlar sosyal sistemin kontrolündeki bağımsız bir
iradeden yoksun kuklalar olarak görülür. Başka tiirlü ifade edilirse, iş-
levselcilik, aktörlerin geniş becerileri ve bilgililikleri pahasına, sistem-

ci ve organizmacı perspektifleri vurgular. İnsanların.eylemleri ve bi-
reylerin iradeleri sistem içinde kaybolur (Kaspersen,2000: 17).

Giddens'ın işlevselcilik üzerine eleştirilerinde de açıkça görüldüğü
gibi, bu geleneğin en önemli özelliklerinden bir toplumsal nesnenin birey
fail üzerindeki önceliğidir. Durkheim'ın çalışmalan bu noktada da özel
bir önem taşır. "Durkheim, bazen toplumun özelliklerini doğadaki ele-

mentlerin bileşimiyle karşılaştırır. Suyu meydana getiren hidğen ve ok-
sijen ilişkisi bu elementlerde bulunmayan veya onlardan tiireyebilen özel-

likler yaratır; aynı ilke toplum ve onu oluşfuran bireyler için de geçerlidir.

Dolayısıyla, Durkheim için toplum onu oluşturan unsurların -bireylerin-
toplamından daha f,az|a bir şeyi ifade eder" (Giddens,1979l2005: 188).

Başta Durkheim olmak üzere konsensüsün nerdeyse ttim temsilcileri için
geçerli olan bu vurgu, ayru zamanda konsensüsün bir başka özelliğine
işaret eder. Konsensüsün üç özelliğiyle -natiira|izm, evrimci teori, işlev-
selcilik- ilişkili bu özellik nesnelciliktir (Giddens,1984: xx). Giddens nes-

nelcilik ile toplumsal nesnenin -toplumun- birey fail üzerinde önceliğe
sahip olduğunu düşünen ve temel ilgi alaru olarak toplumsal kurumlann
analizini alan sosyal teorileri anlahr. Her ne kadar sosyal teori adına nes-

nelciliğin cazip yanları olsa da, Giddens onu özellikle eylem konusunda
zayıf olması sebebiyle eleştirir (Giddenş |986l2005:576, 577).

Konsensüsün bir başka özelliği'toplumsal nedensellik' fikridir. Bu-
rada da doğa bilimlerindekine benzer ttirden bir nedensellik anlayışından
hareket edilir. Bu düşünceye 8öre insan failleç sözde doğadaki nesneler-
miş gibi, gerçekte farkında olmadan hareket ederler. Sosyal bilimcilerin,
bireylerin davraruşlarını onlardan daha iyi bildiklerinin varsayıldığı bu
yaklaşıma göre, sosyal bilimlerin rolü, aktörlerin haberinde olmadıklan
toplumsal nedensellik biçimlerini ortaya çıkarmakhr (Giddens, 1995: 65).

Bu anlayışta, gerçekleştirdiği eylemlerin farl.ı,ında olan birey yerine, yapı
tarafından Lısıtlanan ve yönlendirilen bir birey anlayışı söz konusudur.

Son ve diğerleriyle ilişkili bir özellik de sanayi toplumu teorisidir.
Toplumsal nedensellik, natiiralizm, evrimci teori ve işlevselcilik, temelde,
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evrensel ilkeler olarak parçaırın bütiinle uyumlu işlevsel birlikteliğine,

düzene ve bu düzen içinde ilerleme fikrine işaret eder. 1950 ve 1.960'larda

Batı kapitalizmi nispeten istikrarlı bir ekonomik gelişme süreci içindedir
ve sosyal teorideki him bu kavramlar ayru zamanda çatışmanırç kargaşa-

nın olmadığı bir refah toplumunu temsil eder. Böylesi bir toplumsal at-

mosferde ortaya çıkan sanayi toplumu teorisi de sanayi düzeyinin olgun-
laşmasıyla srnıfsal çatışmaların gücünü yitireceği tezi etrafinda gelişmiş-
tir (Giddens, 7979 l2005: 423).

Giddens, yukarıda ifade edilen özelliklerin karakter\ze ettiği kon-
sensüsün yetersizliklerinin belirlenmesi gerektiğini, böylece onun ihmAl
ettiği problemlerin teorileştirilmesinin mümkün olabileceğini düşünür.
Bu doğrultuda Giddens konsensüsün beş temel yetersizliğinden bahseder
(Giddenş L979 l20a5 429).

İlk yetersiz|ik, konsensüsüry sosyolojinin kökenlerine yönelik yo-
rumlarıyla ilgilidir. Giddens'a göre, ana-eğilim sosyoloji doğa bilimleri
karşısında kendi kökenleriyle ilgili yanlış bir yoruma sahiptir. Bu yorum iki bo-
yutludur. İlki, sosyal bilimlerin geçmişteki gelişimiyle itgili iddialan, ikin-
cisi, sosyal bilimler ve doğa bilimler arasındaki karşıtlıklarla ilişkili geliş-
melerden çıkarhlabilecek sonuçlarr içerir. İlk boyut, Comte'un bitimler hi-
yerarşisinde de açıkça ifade ettiği gibi, sosyolojinin doğa bilimlerinden
daha genç bir bilim olduğu düşüncesine karşılık gelir. İklnclboyut ise sos-

yolojinin gençliği anlayışıru savunarak sosyal bilimin doğa bilimlerine
göre görünüşte ilkel gelişim düzeyini açıklayan çıkanmlar yapılmasıdır.
Giddens, sosyal bilimler ve doğa bilimlerin fark]ı kesimlerinin eşit dizey-
de gel§mediğini kabul etmekle berabeç sosyal bilimlerin doğa bilimleri-
ne göre daha genç bir bilim olduğu görüşiine ve bu görüşten hareketle ya-
pılan çrkarımlara karşı çıkar. Ona göre, sosyal bilimler doğa bilimleri ka-
dar eskidir. İkisi de kabul edilebilir'modern'haliyle Avrupa'da Rönesans
sonrası döneme kadar götürülebilir. Sosyal bilimin sonradan gelen bir bi-
lim olduğu tezini reddeden Giddenş ayru zamanda doğa bilimi ve sosyal
bilim arasındaki farl.un bir'gecikme' göstergesi olduğunu reddeder. ona
göre, doğa bilimi ve sosyal bilim arasrndaki en belirgin fark sosyal bilim-
lerde doğa bilimlerindeki gibi kesin yasalann olmayışıdır (Giddens,

1979 l 2005: 429-437).

Giddens' a göre konsensüsün ikinci yetersiz|iği, çağı geçmiş ae kusur -

lu bir dil felsefesine dayanmasıdır. Başta Russel ve genç Wittgenstein olmak
üzere manhkçı pozitivizmin etkisi altındaki ortodoks sosyoloji, Giddens'a
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göre, eski yerleşik dil anlayışını sorgulamadan benimsemiştir. Bu anlayı-

şa göre dil, fiziksel ve toplumsal dünyayı betimleme aracıdır ve dilin ya-
pısal biçimi veya belirli temel özellikleri ile ele aldığı nesne dünyası ara-

sında bir eşbiçimlilik vardır. Ay* zamanda konsensüsteki yerleşik dil an-

layışı gündelik dili önemli bulmayarak, onunla sosyal bilimlerin teknik
üst-dilleri arasındaki ilişkiyi göz ardı etmiştir (Giddens, 1979l2005: 434,

435). Giddens, özellikle konsensüsün dil anlayışını gündelik dil ve sosyal
bilimlerin teknik dili arasındaki ilişkiyi vurgulayarak eleştirir.

Konsensüsün üçüncü yeters izliği na ttiralist ön-kabullere bağl I aşırı
basitleştirici bir sosyal biliııı modeline dayanması (Giddens, 1979 l2005: 438),

dördüncü yetersizliği bir eylem teorisinin olmayışıdır. Giddens'a göre, kon-
sensüste kendi eylem koşullarırun krsmen farkında olan toplumsal aktör-
lerin davranışlarıru temel alan bir yaklaşımın eksik]iği söz konusudur
(Giddens , L979 l2005: 444).

Son olarak beşinci yetersizlik, ortodoks konsensüsün pozitiuist bir
doğa bilim modeliyle yakın ilişki içinde olmasıdır (Giddens, 7979l2a05: 448).

Giddens'ın konsensüsün yetersizliklerine yönelik tespitlerinden dördün-
cüsü Eylern Sosyolojisi, diğerleri Bilim Anlayışı başlığı altında daha de-

taylı olarak ele alınacaktır.

Gerek Giddens'ın belirlediği yetersizliklerden gerekse toplumsal
hayattaki değişimler sonucunda, başta Parsons olmak üzere Merton ve
Lipset gibi düşünürlerin de içinde bulundukları ve 1950'lerin başlarından
itibaren hllktlm süren konsensüs, 1960'larrn sonlarıve |970'lerin başların-
da bozulmaya başlamıştır. Dolayısıyla, nahiralist sosyal bilim anlayışları-
nın etkisini yitirmeye başlamasıyla.şaşırhcı çeşitlilikte rakip teorik göniş-
leç sosyal teori okullan ortaya çıkmışhr. Hiçbiri konsensüstin hAkimiyeti-
ne benzer bir üstiinlük elde edemese de, sembolik etkileşimcilik, günde-
tik dil felsefesi, fenomenolojik ve hermeneutik sosyolojiler gibi teoriler ön
plAna çıkar (Giddens, |984: xv). Öne çıkan düşünce tarzlarından bir kısmı
doğrudan fetsefi kaynaklıdu ve Kıta düşiinürleri kadar İh$lizce yazan
düşünürleri de içerir. Gerçekte doğma büyüme Anglo-Sakson bir düşü-
nür olmayan Wittgenstein'ın fikirleri Anglo-Sakson dünyada oldukça et-

kili olur. Wittgensteincı temalar Austin'in gündelik dil felsefesiyle bir ara-
ya gelerek sosyal teoride kuvvetli bir biçimde su yüztine çıkar. Giddens'a
göre, burada Windı etkili olsa da, Wittgenstein'rn etkisi Winch'in özelıyo-
rumunun yarathğı etkiden çok daha kapsamlıdır. Wittgensteincr kavram-
ların en etkili kullarum biçimlerinden bazılarırun kaynağı gerçekte Krtalı
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toplum teorisyenleridir. İngilizce yazan düşünürler ve Kıtalı çağdaşlan
arasında diğer tarafin yazılarınr fazla ciddiye almama eğilimine rağınen,

Habermas ve Apel Wittgenstein'rn çalışmasından ve daha genel olarak
analitik felsefeden yararlanır ve bilinçli olarak diğer düşünce akımlanyla
ilişki içinde bir sosyal teori inşa etmeye çalışır. 'Hermeneutik' arhk İngi.
|izce yazan sosyal bilimciler için sıradan bir terim hAline gelir ve herme-
neutik geleneğin yeniden keşfi yakın gelişme eğilimleri içindeki en önem-
li oluşumlardan biridir. Giddens'a göre, uzun vadede arhk Habermas'ın
eleştirel teorisi, farklı Marksizm yorumları ve neo-Marksizm dahil, birçok
farklı düşünce okulu öne çıkmıştır ve bunlara Kuhn ve diğerleriyle ilişki-
li yeni bilim felsefesinin etkisi de eklenmelidiı Burada ayrlca, örneğin
Bachelard ve Canguilhem gibi 'Kıta ilişkisi' de vardır (Giddens ,1987b:56-
57). Konsensüsün egemen konumunu yitirmesiyle ortaya çıkan bu görüş-
leç farklıhklarına rağmen, birçok bakımdan konsensüstin ihmal ettiği bir-

çok konuda ortak bir zemine sahiptir. Örneğin, birçoğunda insan davra-
nrşı, konsensüsün vurgusunun aksine, etkin, refleksif bir karaktere süip-
tir. Birçoğu dile ve bilişsel özelliklere temel bir rol atfeder. Aynca konsen-
süsün empirist doğa bilimleri felsefesine tanıdığı ayrıcalık bu teorik gö-
rüşler için geçerli değildir (Giddens, 1984: xvi).

Öte yandan, konsensüsteki bozulma ve beraberinde ortaya çıkan
sayslz çeşitlikte teori sosyal bilimler alarunda göninüşte bir kargaşarun,
ciddi bir kafa karışıklığırun ortaya çrkmasına sebep olur. Zira Giddens'a
göre, bu teorik perspektifler karşısrnda sosyal bilimcinin kendini nerede
konumlandıracağı tam bir muammaya dönüşür ve bu kargaşa ve belirsiz-
lik sosyal bilimlerde iki ttir tepkiye yol açar. İlki, ortodoks konsensüsün

çözülmesiyle ortaya çıkan teorik perspektifler çokluğuna olumsuz bakan
gönişlerden oluşur. Giddens bu olumsuz görüşlerin iki tepkisini ayırt
eder. İlki, mutsuzluk ve büyü-bozumudur. Buradaki tepki daha ziyade
felsefenin ve felsefi problemlerin sosyolojiye girişine yöneliktir. Buna gö-
re, konsensüsün bozulmasıyla ortaya çıkan teoriler en temel meselelerde
bile bir fikir birliğine sahip değillerdir. Bu tepki, sosyal teoriyle itişkili bir-
çok meselenin sosyolojik değil felsefi olduğuna inanarak empirik sosyal
araşhrmalarrn sürdürülmesini vurgular. Ancak, empirik çalışmalann ko-
numlandırılabileceği net teorik yönelimler olmadığı içın, bu durum onla-
ra basitçe empirik çalışmarun sürdünilmesi karşısında bir engel olarak
görünür ve sosyal teoriye ilgilerini sürdürdüklerinde onu eski nahiralist
tipte bir şey olarak tercih ederler. Teorik girişimlere bir şekilde kuşkuyla
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bakanlaç kendi görüşlerinin, kayda değer tek sosyal bilim tiirünün kesin-
likle sürekli empirik çalışma yaparak korunabileceği görüşüyle teyit edil-
diğini ve bu fikir ayrıIıkları engellenemiyorsa, sosyal teorinin daha teorik
yanlarının tamamen ihmal edilebileceğini düşünürler. Giddens'ın belirle-
diği ikinci olumsuz tepki, konsensüsün yarattığı güven duygusunun ko-
runması talebini içerir. Giddens'a göre, dogmatizme dönüşü içeren bu
tepki içinde ortodoks Marksizm'e dönen bazı düşünürler bulunmaktadır.
Onlara göre, ortaya çıkan yeni teoriler de konsensüs gibi aynı ölçüde kı-
sırdır (Giddens,1979l2005: 427; 7987b: 57).

Sosyal teorideki'e8elnen-eğilim'in çözülmesine olumsuz tepkinin
yanı sıra, sosyal teoride çalışanların oldukça sık benimsediği karşıt, bu
durumu olumlu karşılayan bir hareket noktası vardu. Bu ikinci gruba dA-

hil olanlar için, görünüşte çok sayıda teorik geleneğin varlığı sosyal bilim-
de hoş karşılanması gereken bir çoğulculuğun göstergesidir. Onlar, farklı
perspektiflerin kapanma girişimlerini dogmatizmin yeniden canlanmasr

olarak görü1, teoriler çokluğunun tek bir teorik hdkimiyetten doğan dog-
matizmden çok daha arzu edilir bir şey olduğunu vurgularlar ve Gid-
dens, ortodoks konsensüsün savunucusu Merton'rn da sosyolojide reka-

bet hanndeki perspektifler çeşitliliğine, gönülsüz de olsa, olumlu bakhğı-
nı öne sürer (Giddens, 1996:56) ve bu gönişün ortaya çıkarthğı sorunla-
nn sosyal teoride (ve doğa bilim felsefesinde) yeni ortaya çıkan felsefi ko-
numlarrn yol açhğı tartışmaların temel unsurunu oluşfurduğunu belirtir
(Giddens , '|987b: 57).

Giddens'ın sosyolojisi, sosyal teorisi ve sosyal bilim felsefesi en iyi
şekilde bu kriz sonucunda ortaya çıkan olumlu ve olumsuz tavrrlar karşr-
sında kendini nasıl konumlandırdığına bakrlarak anlaşılabilir.

Tüm bu tepkiler karşında Giddenş olumlu kutba daha yakın gö-
rünmekle beraber, iki tepkiyi de reddedeı "Sosyal Bilim Nedir?"de olum-
lu tepkiye daha yakın olduğunu açıkça dile getirir. Ancak iki tepkinin de
yetersiz kaldığı noktalar olduğunu ekler. Giddens, söz konusu iki tepkiye
yönelik tutumunu şöyle ifade eder. Bu tepkilerden teorik perspektifler

çokluğunu olumlu karşılayan ilki,

teorileri değerlendirecek rasyonel kriterlerin bulunması ihtimalini göz
ardı ettiği için kusurludur. Onlarınbu tespitine katılmıyorum. Zira,ba-
zı teoriler diğerlerinden daha iyi ve bazı perspektifler diğerlerinden

çok daha verimlidir (Giddens, 1996: 67\.



I5 birincibölüm

Gönildügti iizere, Giddens teoriler çokluğuna olumlu bakan görüş-
leri kah rölativizme sürükleyebileceği için reddeder. Ancak bu reddetme,
sosyal teoride mutlak bir fikir birliği anlamına da gelmez:

insan toplumsal davranışıntn nasıl ele alınabileceği konusunda sonu
gelmeyen tartışmalar ve sürekli anlaşmazlıklar, mantıken, aslında insan
toplumsal davranışının doğasıyla ilgili şeyin ifadesidir; insan davranı-

şınrn doğası hakkında derinlere kök salmış fikir uyuşmazlıklarının kay-
nağıbizzat bu davranışlardır ve onlar, bu yüzdery zorunlu olarak felse-
fi ve sosyal teorik söylemin merkezini işgal eder. Ancak, bunun önemi-
ni kabul etmeh insan toplumsal davranışı hakkında mümkün olduğu
kadar değişik soyut perspektif oluşfurmanın uygun olduğunu savun-
mayı gerektirmez. Farklı yaklaşımlar arasında ilişkiler kurmanrn ve
onu aşmaya çalışmanrn önemini vurgularken... fikir ayrılıklarının de-
vam edebileceği ihtimalini kabul etmeliyiz (Giddens, L979 l 2ü5- 428\.

Öte yandan, Giddens felsefe ve sosyal teoriyi sosyolo;'iden dışlaya-
rak empirik araşhrmayı rsrarla sürdürmeye çalışan tepkileri de reddeder:

İkinci görüş sorguya açıktır, zira teorik tarhşmaların empirik araşhr-
mada bir fark yarattığı kolayca karutlanabiliı. C. Wright Mills'in'akıl-
sız empirizm' o|arak adlandırdığ şey girişimci ve kümülatif olmayan
bir çalışmaya yol açar. En iyi empirik araştırma tiirü teorik olarak bi-

çimlendirilmiş empirik araştırmadır. Teori ve araştırma arasında göre-
li bir özerklik vardır; ikisi birleştirilemez. Fakat, hpkı teorisyenlerin
empirik araştırma problemlerine duyarlı olmaları gerektiği gibi empi-
rik araşhrmacıların da teorik tarhşmalara duyarlı olmalan gerekir
(Giddens, t996:67).

Tüm bunlarla berabeç Giddens, Sosyal Teorinin Temel Problemle-
ri'nde kendi konumunu açıkça şöyle ifade eder:

söz konusu teorik keşmekeş karşısındaki bu tepkileri tamamen redde-
diyor ve sosyal teoriyi sistematik olarak yeniden kurmayı öneriyorum.
Bu girişimi, eskisinin yerine yeni bir ortodoks anlayışı geçirme beklen-
tisi içinde değil, sosyal teorideki temel problemlerin tarbşılması için
eski konsensüsün sağladığından veya -mevgut teorik yaklaşımlar çe-
şitliliği içinde yer alma eğilimindeki- hermeneutik tecridin izin verdi-

ğinden daha doyurucu bir zemin oluşturmak umuduyla öneriyorum
(Giddens, 1979 l 2005: 428).
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Giddens, ne ortodoks konsensüs olarak adlandırdığı teorik yöneli-
me ne de konsensüsün bozulmasıyla ortaya çıkan sayısız teoriye sıcak ba-
kar. Bu nedenle Giddens'ı belirli bir teorik gelenek içinde konumlandır-
mak mümkün değildir. O kendi teorik konumunıı, daha ziyade söz ko-
nusu teorilerle eleştirel diyalogla inşa etmeye çalışır. Giddens teorilerle
diyalogunu Sosyolojik Yöntemiıı Yeni Kuralları'nın "İkinci Basl«ya Giriş"
}usmında şöyle ifade eder:

Bu kitabı yazarkery onu, ele aldığı toplumsal ve felsefi düşünce biçim-
lerinin'diyaloga dayalı eleştiri'si olarak düşünmüşhim -bugün de ay-
nı düşüncedeyim. Yani bu çalışma, temel önemde gördüğı.im, ancak şu
veya bu nedenle, ilk doğdukları perspektifler içinde yeterince açımlan-
mayan düşüncelerle eleştirel bir hesaplaşmadır. Bazıları böyle bir stra-
tejiyi yanlış konumlandırıImış bir eklektizm olarak gördü; ancak ben,
diyaloga dayalı bu ttir bir eleştirinin sosyal teorideki verimli kavram-
sal açılımlar için hayati önemde olduğunu düşünüyorum (Giddens,
799312003:3).

Özetle, Giddens'a göre,

'Kör empirizm'e çekilmek kesinlikle onu takdir etmekten başka bir şey
değildir. Sosyal teorideki bazı tartışmaların sosyal araştırma pratiğini
fiilen değiştirmedikleri doğru olsa bile, sosyal teorideki problemlerin
çoğu kez empirik araşhrma yapanların üstlendikleri görevin doğasına
derinden sızdığı kanıtlanabilir. Kısıtlı teorik çoğulculuk öneren bir gö-
rüş de kesinlikle savunulamaz. Farklı hakikat-iddialanrun doğruluğu-
nu değerlendirecek kriterlerin olduğu, aksi takdirde tiim sosyal bilim-
sel girişimin ortadan kalkacağı kabul edilmelidir. Sosyal teoride kesin-
likle teoriler çeşitliliğine ihtiyaç olsa da, bu durum farklı bakış açılan-
nı ilişkilendirmekten ve onları bir ölçüde uzlaştırma girişimlerinden
vazgeçmek anlamına gelmez. HAlihazırda sosyal teorinin yeniden in-
şasına beıızer bir şey gerçekleşir göninmektedir ve onun temel gelişme
çizgilerinden bir l.usmı ortaya konulabilir. Natiiralizm ve işlevselciliği
terk etmek sosyal teoride ileri bir hareketti; ve daha doyurucu sentez-
ci bir yaklaşım hilihazırda gerçekleşme yolundadır. O, İngilizce konu-
şulan dünyadaki felsefe ile Kıta felsefesinden eğilirnleri birleştiren ye-
ni oluşan bir perspektiftir. Böyle bir sentezin ortodoks konsensüsün iş-
gal ettiği ara zemini tamamen ele geçiımesi mümkün değilse de, yine
de oldukça kapsamlı bir fikir birliğine ulaşmayı vaat etmektedir (Gid-
dens, 1987b:57-58).
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Sentez ve diyalog Giddens'ın sisteminde merkezi bir noktadan ha-
reketle kurulur. Ontolojik zeminde bu nokta onun sosyal teoriyi işgal et-

tiğini düşündüğü düalizmlerdir. Özne-nesne, yapı-fail, makro-mikro,
toplum-birey vb. karşıtlıklar sosyal teorinin her yaruna kökleşerek yayıl-
mışhr. Bu anlamda konsensüsün bozulmasıyla sayısız çeşitlikte teori or-
taya çıkmışsa da, Giddens için sosyal teorideki temel karşıtlık, işlevselci-
lik ve eylem yönelimli sosyoloji arasındadır (Kaspersen, 2000: 9). Bu kar-

şıtlık esas itibariyle yapısalcılık ve işlevselcilik gibi yapı kavramıru ön pli-
na çıkaran sosyal teori gelenekleri ile eylem kavramıru ön pl6na çıkaran
yorumcu sosyoloiilere işaret eder. Başka ifadeyle, karşıtlık genel anlamda
eylem ve yapı arasurdadrr. Bununla berabeı her iki teorik yönelim de bir-

çok anlamda sosyal teoriye olumlu katkılar sağlamışhr. Giddens, bu kat-
krları kabul etmekle beraber, ikisinin de toplumu açıklama konusunda
ciddi yetersizliklere sahip olduğunu düşünür. Temel amacı bu teorileri
açıklamaktan ziyade eleşürel analizlerini yaprnak olan Giddens'rn, bu te-

mel teorik geleneklerle eleştirel diyalogu ayru zamanda onun kendi teo-
rik alternatifini oluşturmasına yol açar. Söz konusu alternatif, yukarıda
ifade edildiği gibi, yeni egemen bir söylem geliştirme amacı taşrmaz. Bu,
daha ziyade sosyolojiye yeni kavramsal açılımlar kazandıracak bir aİter-

natif olarak kurgularur. Giddens'ın temeldeki arzusu da geleneksel düa-
list yaklaşımlardan kurfulmakhr (Laydeç 2006: 181).

Çağdaş bir sosyal teorinin esasen epistemolojiyle değil ontolojiyle
meşgul olması, yani araşhrma nesnesinin ne olduğunu tarumlayarak baş-
laması gerektiğini iddia ettiği için, Gladens'rn ontolojik anlayışıyla, top-
lumsal ontolojisiyle devam edeceğiz. Giddens kendi yapılaşma teorisini
(eleştirel) bir yorumcu sosyolojiler incelemesi temelinde eylem sosyoloji-
si olarak konumlandırmaya ve ardından yapısalcılık ve işlevselcilik, özel-
likle Parsons ve Durkheim eleştirisi temelinde bir toplumsal yapı teorisi
geliştirmeye çalıştığı için, ardından onun ayru gerçekliğin iki farklı boyu-
funu açıkladığını ve aralarında karşılıklı ilişkiler olduğunu düşündüğü
eylem sosyolojisine ve toplumun (toplumsal hayatın) üretimi ve yeniden-
üretimi yaklaşımma geçeceğ|z. Giddens, bu iki farklı boyutun nasıl temel-
lendirilmesi gerektiğini belirleyebilmek için bilim ve sosyal bilim felsefe_

sindeki bazı konuları seçici olarak tarhşır ve sosyolojik yöntemin dayan-
ması gereken temel ilkeleri belirlemeye çalışıç daha doğrusu karşı-poziti-
vist bir manifesto yazar. Bu yüzden sonraki durağımız onun sosyal bilim
ve yöntem anlayışı olacakhr. Aslında Giddens epistemolojiyi ikinci plina
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iter (hatta bashrır) gibi görünse de, dikkatli incelediğimizde ciddi bir bil-
gi teorisi, bir epistemoloji geliştirdiğini görebiliriz. Ancak Giddens bunu
'bilgi'nin sosyal bilimlerde hangi anlamlarda alınması gerektiğini araşh-
rarak.ve böylece egemen pozitivist (daha ziyade empirist) bilgi, bilme, bi-
lim ve yöntem anlayışıru sorgulayarak yapar. Normalde bir epistemoloji
tarhşmasının böyle bir incelemede ontolojinin ardından gelmesi gerekse
de, eleştirel sosyolojisini epistemolojisinden hareketle temellendirdiği
için, Giddens'n bu konudaki görüşlerini sona almayı uygun bulduk. Za-
ten okuyucu Giddens'ın benzer temalar ve kavramları teorisinin farklı
yönleriyle ilişki içinde farklı yerlerde tekrar tekrar ele aldığıru fark ede-

cektir. Bu tekrarlardan mümkün olduğu kadar kaçınmaya, en aza indir-
meye çalışsak ve bunu büyük ölçüde becersek de Giddens'ın kendi yapı-
laşma teorisini sunuş tarzıbazı tekrarları kaçmılmaz krlacaktır.

B) Sosyoloiik Bir Zaman-MekAn Ontolojisi

Heidegger'inVarlık ae Zaman'da tekrar tekrar vurguladığı gibi, felsefe,

Batılı düşüncenin epistemolojiyle ısrarlı uğraşı nedeniyle çapraşık hi-
le gelmiş olan Varlık sorununa geri dönnıelidir. Bu uğraşıya hem özne-
den'yola çıkanlarda' hem de nesneden'yola çıkanlarda' rastlanır. Ni-
tekim, Kartezyen cogito bilen öznenin temeli olarak varsayılan "Ben va-
rım"ln 'var'ını araştırmadı. Aksine, 'nesneler' veya 'şeyler'in doğasıy-
la ilgilenen felsefeler ise, Heidegger'in deyimiyle,'ontolojik' olana nü-
fuz etmekten daha çok, nispeten yüzeysel bir'ontik' düzeyinde kaldı-
lar (Giddens, ].981 l2O00:32\.

Sosyal teorinin esasen epistemolojiden ziyade ontolojiye odaklan-
ması ve bİı çerçevede'insan', 'insan davraruşı', 'toplumsal yeniden-üre-
tim' ve 'toplumsal dönüşüm' sorunlarıru yeniden ele alması gerektiğini
vurgulayan Giddens, sosyal teorinin merkezi ilgi alanlarından birini oluş-
furmasr gerektiğini düşündüğ" zaman-mek6n ilişkilerine Sosyolojik Yön-

temin Yeni Kuralları'nda sırurlı düzeyde değinir. Bu konudaki görüşlerini
Sosyal Teorinin Temel Problemleri'nde daha ayrıntılı olarak geliştirmeye
başlar ve bunlarıTarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirısi'nde genel biı top-
lumlar tipolojisi, özellikle kapitalist toplum analizi bağlamında uygula-
maya çalışır. Giddens bu konudaki görüşlerini en derli toplu biçimde lbp-
Iumun İnşası'nda ortaya koyar ve fark]ı yazılannda tamamlayıcı nitelikte
katkılarda bulunur.
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Bir yanlış anlamay4 daha doğrusu belirli bir dönemin (ulus-dev-
letler çağırun) yaygn toplum tipinin tiim tarihe genelleştirilmesine daya-
lı'toplum' kavramının yeniden tanımlanması (yapı-bozumuna uğratıl-
ması) gerektiğini düşünen Giddens, Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları'nda
ontolojiye iki yerde değinir: Gadamer'in, bugün ve geçmiş arasında onto-
lojik bir boşluk bulunduğu, varlığın zaman içinde yer alması ve zamansal
mesafe varlıkta bir farklılaşma anlamına geldiği içiry'bir yazarır. iletme-
yi amaçladığı şey' tekrar ele geçirilemez iddiasında bulunurken büyük öl-

çüde Heidegger'e dayandığını ue etkileşimin zamansal ve mekdnsal ola-
rak konumlandığını, aktörlerin etkileşim esnasında bu konumlanmrşlığa
tipik olarak başvurduk]annr veya ondan y ar arlandıklarırubelirtirken. Gid-
dens burada etnometodolojinin kurucusu Garfinkel'in'bağlama-gönde-
rimlilik', yani hiçbir eylem veya anlamın bağlamdan-bağımsız olamaya-
cağı fikrine 'zamansallrk' çerçevesinde değinir. Zira ona göre, "Başkaları-
nın tepkileriyle ilgili beklentiler her aktörün belirli bir andaki etkinliğine
aracılık eder ve önceden yapılanlar sonraki tecrübeler ışığında gözden ge-

çirilir. [Ve] Bu bakımdan, Gadamer'in de vurguladıS gibi, somut toplum-
sal hayat, ontolojik olarak, 'hermeneutik daire'nin özelliklerini sergiler"
(Giddens, 797 6 l 2003: 92-93, 74a-747). Nitekim, onun ifadesiyle,'zaman'ın
etkileşim içindeki konumunun asrl ilgi merkezi haline geldiği etnometo-
doloji, eylemin zamansal ve bağlamsal konumunu aydınlatmaya katkıda
bulunur. Sözgelimi bir konuşma sırasrnda, konuşmada yer alanların ko-
nuşmayı tipik bir biçimde 'söylenilen'i refleksif olarak nitelendirmekte
kullandıklarrru ve ayrrca, 'söylenilen'i nitelendirmek için bu konuşmanın
gidiş yönünü tahmine çalıştıklanru vurgulayan etnometodoloji, anlamla-
rın etkileşim içindeki bağlam-bağımlı veya bağlama-gönderimli karakte-
rinin zamanın yanı stra başka unsurlarr da gerektirdiğini anlamaya yar-
dımcı olur (Giddens, 1977c: 769; 1996: 246).

Giddens ayrıca Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları'run 2. Baskısırun
önsöziinde ontolojik olarak toplumun yeniden tanrmlanmasr sürecinde
farklılık, bağlam ve tarihin temel öneminin hesaba kahlması gerektiğini
öne sürer. Zira onun ifadesiyle:

Somut toplumsal yeniden-üretim süreçleri -zamansal-mekAnsal
'genişlemeler'ine, gücün oluşumu ve dağılıruna ve kurumsal refleksivi-
teye göre- birbirleriyle oldukça farklı şekillerde kesişirler. Toplumsal ye-
niden-üretime ilişkin bir incelemenin asıl odak noktası etkileşimin doğru-
dan kurulma sürecidir, zira him toplumsal hayat aktif bir icradır; ve top-
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lumsal hayatın her aru bütiinli.iğiin izlerini taşır. Ne var ki, 'bütünlük' ku-

şahcı, sınrrları belirli toplum değil, aksine büttinlük kazandrrıcı farklı hir-
den düzen ve krıvvetlerin bir bileşkesidir (Giddens,199312003: 12-1,3).

Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları'nda etkileşimci, mikro sosyolojilere
odaklanan ve Sosyal Teorinin Temel Problemleri'nde yapısalo ve post-ya-
pısalcı teorilere yönelen Giddens, "eylem ve yapının karşılıklı bağım-
lılığını göstermek içirç her toplumsal etkileşime içkinbir özellik olan zaman-

mek6n ilişkileriru kavramamız gerekti$.i" (Giddens, 7979 l 2a05: 123)

öne sürer. Burada asıl amacı, daha sonra belirttiği gibi, sosyal teori ve
felsefedeki üç temel düşünce geleneğini, yani'yorumcu sosyolojiler'
ile işlevselcilik ve yapısalcılığı tamamen göz ardı etmeden aşmaya ça-
lışmaktır (Giddens , 1987 l2000:27\.

1. Giddens'ın Zaman (ve Mekin) Anlayışrnın Felsefi Temeli

Giddens kendi yapılaşma teorisine temel teşkil eden zamuın-mekin anla-
ylşınln Heidegger'in varlık ve zaman anlayrşından büyük ölçtide etkilen-
diğini, ancak ondan "daha ziyade, ontoloji olarak değil, sosyal sistemlerin
zamansal-mekAnsal inşasıru kavramlaşhrmayı sağlayacak felsefi bir kay-
nak olarak" yararlandığını belirtir (7979l2005:724). Zamarun, daha doğ-
nısu zamansallığm (hem doğada, hem toplumda, hem de birey düzeyin-
de) bir akış (dur6e), bir süreç olduğunu, onu zamanda sabit bir şey olarak
almarun yanlış olduğunu düşünen Giddens, özellikle Kant'rn zam;ul ve
uzay anlayışıru eleştirerek, kendi anlayışrnda rehLer olarak fames'in tes-

pitini, Heidegger ve Leibniz'in görüşlerini ve post-Newtoncu f:;zikteki za-
man-uzay ana|iz|erini dikkate alır. Ona göre, William James zamandan
söz ederken Heidegger'in görüşünü yansrhr:

Tam anlamıyla mevcut an sadece sözel bir varsayrmdır, yoksa bir du-
rum değil; tek mevcut, zamarun daima somut bir biçimde sona ererek
geçmişte kalışı ve ufukta belirişinin sürekli birbirine karışhğı "akp gı-
den an" olarak gerçeklik kazarur (akt. Giddens,1979l20a5:124).

Dolayısıyla Giddens'a göre,

Doğa ve toplumun iç içe geçen zamansallrğr... sadece'temel' ve'ikin-
ci doğa'run sürekliliğindeki tek bağlantı noktası olan insanın, Dasein'in
sonluluğu ve olumsallığında ifadesini bulur. .. Dasein'in olumsallığı
sadece zaman-içinde-olmanın mekin-içinde-olmayla ilişkisinde değil,
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Heidegger'in gösterdiği gibi, aynı zamanda'varolanlar'ın inşasında
(sosyal teoride, yapılaşma içindeki toplumun inşasında) mevcuttur.

Onun belirttiği gibi, zaman sadece -mekAnda-bulunmayla olumsal
iIişki içindeki- bir şimdiler ardışıklığı olarak anlaşılırsa, zamanın niçin
geriye gitmediğini kavramak imkAnsız hale gelir: zamanın'ilerleme'si
zaman ancak'mümkünün olması' anJ.amına geldiği takdirde açıklanır
(Giddens, 7979 l 2005: |24).

Zamansallık ve eylem problemlerinin şimdiye kadar en açık biçim-
de HeideBger tarafından ifade edildiğini belirten Giddens'a göre, Heideg-
ger Kantçı apriori zaman ve varlığın karşılıklılığıru ima etmesine, bir şeyi
olduğu şey l,ulanrn ondan'önce-geldiği'ni belirtmesine rağmen, "Kantçı
felsefe KlAsik felsefenin temel teoremini -gerçek olan zaman ve uzaydır
tezini- görüııtişIer zamanda ve uzayda yer alırlar önermesine" dönüştür-
düğü için Leibniz'in görüşünün daha doyurucu olduğunu öne sürer. Zira
"zaman ve uzayln -aslında 'varolan şeyler' (existents) olmadıklan için-
sadece nesneler veya olaylarla ilişki içinde kavranabileceğine, nesneler ve
olaylar arasındaki ilişkilerin ifade tarzlarr olduklarına inanan Leibniz, on-
ların içlerinde deneyimleri barındıran, birbirleriyle ilişkisiz boş kaplar
olarak alrnamayacaklarrnı düşünür", zaırran ve ğzay| nesneler yahut
olayların'oluş' veya meydana gelme biçimleri olarak görür. Giddens'a
göre, zaman ve uzayın Kant tarafrndan zihinsel kategoriler olarak ko-

numlandırılrşı, zaman ve uzay şeyden, yanibizzat Varlıktan uzaklaştırıl-
dığı için kısmen geri bir adımdır (Giddens, L979l2a05:.192;1981/2000:
32).

Sosyal bilimlerde çalışanların zaman ve uzay üzerine felsefi tarhş-
maların farkında olmakJa kazançlı çıkabileceklerini düşünen Giddens'ın
Heidegger'e yönelmesinin önemli bir nedeni, Heidegger'in çoğu sosyal
analıiz geleneğinin sorgulanmadan kabullenilen bir temeli hAline geldiği-
ni ve yanlış olduğunu düşündüğü Kantçr zaman-uzay anlayışına yönelt-
tiği eleştirilerdir. Zlra, "Kant'ın zaman-uzay felsefesi, zaman ve uzaya öz-
gü tüm karakteristiklerin değil, modern Batılı gelişmeye özgü özelliklerin
bir ifadesidir". Ancak o, Heidegger'in zamanın doğası üzerine düşünce-
leri yeterince açık olmasa ve bir şekilde doğrudan sosyal teoriye dAhil edi-
lebilecek bir zaman felsefesi ortaya koymasa da, onun Varlık ve zaman
konusundaki görüşleri dikkate alınarak bunun başarılabileceğini düşü-
nür ve zaman coğrafyası üzerine bazı araşhrmalardan da yararlanarak
bunu gerçekleştirmeye çalışır (Giddens, 1987c: 141).
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Özetle ona göre, Kant'ın anlayışında zaman ve uzay gerçekliğin
düzenleyici boyutları olarak düşünülebilir. Kant için, uzay kadar zaman
da boş kategoridir. Örneğin, "bir nesneyi bir konumdan uzaklaştırabilir
ve bir başka konuma yerleştirebi|iriz, böylece terk edilen uzay boşalır".
Giddens'ın ifadesiy|e, zaman ve uzayın dünyaya biçim veya form kazan-
dıran sezgi aracılığıyla bağlantılı olduğunu düşünen Kant'a göre, "'Boş

zaman' hiçbir şeyin var olmadığı zamandır. Zaman ve lzay bölünemez
veya daha uygun bir ifadeyle, sonsuza kadar bölünebilir bir sürekliliğe
sahiptir" (Giddens, 1987 c: I40-I41).

Giddens'a göre, Kant'rn bu görüşünü tarhşmaya açan Heideggeç
zamanl ne içinde nesnelerin var olduğu bir çevre ne de zihnin bir görüsü
olarak düşünür. Varlıklarrn sadece "zamarıda" var olmakla kalmayıp, za-

manın nesneleri oluşfuran şeyin doğasını ifade ettiğini belirten Heideg-
ger, Leibniz'den farklı olarak, zamanı birbirini izleyen olaylar arasındaki
bir ilişki olarak almaz. Giddens bu noktada, özellikle yapısalcr ve işlevsel-
ci değişme anlayışlarrna eleştirilerinde asıl temel olarak aldığ Heideg-
ger'in bir görüşüne gelir: "Zaman değişme ile bir futulamaz, zirabir nes-
ne sadece'zaman içinde' bir sürek]iliğe,sahip olduğu sürece bir kimliğe
sahiptir". Zaman ttim varlığın ufku olduğu için, insan(Dasein) anlamıru
zamansallık içinde bulur (Giddens, 7987c: 741).

Sosyolojik bağlamda, evrimci, doğrusal zaman ve değişme anlayış-
larıru eleştiren, Weber gibi tarihsel ve toplumsal olayların bağlamsallığ
ve olumsallığıru vurgulayan Giddens'ı Heidegger'e çeken şey aslında
nıümkünün ontolojisi, daha doğrusu varlrk ve zamanın sabit bir şey olma-
yıp, muhtemel potansiyellerin açığa çıkması fikri olsa gerektir. Onun ifa-
desiyle:

Heidegger için seiend bir eylem formudur: her varlık zamansal bir ol-
uşfur (be-ing). Bir yorumcunun ifade ettiği gibi, "Yarlık zamanda ken-
dini bize Mümkünün Olması biçiminde gösterir... gelecek (fufurity)
olasılara göre görüş alanımıza girer... zaman problemi aşkın düzeyde
mümkünün ontolojisidir" (Giddens, L979, l 2005: 192-193).

İlişklsel bir varlık ve zaman anlayışı geliştirmeye çalışan Giddens
burada Heidegger'in 'bulunuşluk' veya 'mevcudiyet' fikrini zaman coğ-
rafyasına ve sosyal teoriye uyarlar. Ona göre, "Heidegger zamanrn'üç bo-
yutlu' (geçmiş bugün ve gelecek) değil, aksine'dört boyutlu' olarak dü-

şünülmesi gerektiğini öne sürer; dördüncü boyut, diğerlerini bir araya ge-
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tiren ve ayrı tutan'orada-bulunuşluk't|Jr" (1981 l2OO0:34). Hatta o, arala-
rında bazı keskin zıtlıklara rağmeru bu gönişün G.H. Mead'in'sembolik
etkileşimciler'in asla belirgin biçimde dikkate almadıklaıı,'ıJzayda yer-
alış'ın/'bulunuşluğun' gerçekliği tamamen açıkladığr*, geçmişin'mev-
cut içinde' daima sadece bellek olarak var olduğunu vurgulayan zaman
felsefesiyle dikkate değer bazı benzerlikler taşıdığıru düşünür (Giddens,
1987l2000: 34). (Geçmişin'mevcut içinde' daima sadece bellek olarak var
olduğu fikri aslında Giddens'ın yapı tarumının da bir özelliğidir.) Netice-
de, Giddens bütiin toplumlar'veya sosyal sistemlerin orada-bulunanlar
ve bulunmayanlar diyalektiğini içerdiğini, yani hem o-an-orada-bulunan-
lar arasındaki yıjzyuze ilişkileri hem de bizzat orada-bulunanlar ile ora-
da-bulunmayanlar arasındaki farklı dolayımlar ve iletişim araçlarryla ger-

çekleştirilen ilişkileri içerdiğini tekrar tekrar vurgular.

Giddens'ın Heide1ger etkisindeki (ve özellikle fenomenolojik sos-
yolojiyle, Schutz'un durğe kavramryla bağlanh]ı) ve kendi eylem tarumıru

şekillendiren bir başka görüşü de, onun'anlar've'zaman aralıklan' fikri-
ne ve dolayısıyla modern dünyayla bağlantılı olan 'ölçtilebilir zaman-
uzay'kavramrna eleştirisidir. Ne zamantn ne de zaman deneyiminin'an-
lar' toplamı olmadığıru belirten Giddens'a göre:

Bu vurgu farklı nedenlerle önemlidir. Doğrudan analitik felsefecilerin
eylem anlayışına dayanan [bir neden] eylemleç amaçlar, gerekçeler
vb.nin kavramsallaşhrılmasıyla ilgilidir. Gündelik İngilizce kullarum-
da bu son kavramlardan, sanki eylem içinde bir şekilde bir araya gel-

' miş veya dizilmiş bağımsrz birimler veya unsurlarmış gibi söz edilir.
Birçok İngiliz ve Amerikan eylem felsefecisi bu kullarum biçimini sor-
gulamadan benimser. Ancak onlaç bunu yaparken, farkrna varmadan
failliği zaman içindeki yerindery gündelik davranışrn zamansallığın-
dan soyutlarlar. Bu literatürde göz ardı edilen faktör, söylem içinde yer
alan ve insan öznelerin gündelik faaliyetlerini oluşfuran eylem akışına
zorunlu olarak karışan refleksif dikkat anıdrr. Bu dikkat anı 'bir' eylem
veya. edimin oluşumuna yaşanılan-tecrübenin süresinde (dur6e) bile
karışır (Giddenş 1979 l 2005: 193-194).

Heidegger'in "ölçülebilir zaman-uzay fikrinin Bah külhiründeki
zaman-mekAn ilişkilerinden ttiretildiği -yani, etnpoze edildiği- ve bu yiz-
den zaman-uzayrn asrl doğasıyla karışhrılmaması gerektiği" yargısrrun
büyük önem taşıdığını belirten Giddens'a göre,'anlar' kavramırun yerine
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'aralrklar' kavramırun geçirilmesi de bu anlayışın bir üninüdür ve dola_
yısıyla zamanın özüne, yani "bir akış olarak zaman" fikrine terstir. Bu
yüzden:

Böyle bir sıkıntının üstesinden gelmek için -Heidegger'in yolunu izle-
yerek- aralıklann anlar olmadıklarını ve ne de zaman-uzayın onlardan
'oluşmadığı'ru kabul etmemiz gerekir. Daha ziyade, aralıklar ister bir
kadrandaki saatleç ister bir müzik ritmindeki notalar veya isterse bir
ce tveldeki santimetreler olsury içeriğe biçim kazandıra n y ap ıl aşmı ş fark-
Iılıklardır. Bunu söyleme§ başka deyişle, zaman-uzayı nesnelerde va-
rolan'içeriksiz biçim' olarak almaktan ziy ade'orada-bulunuş' (presen-

cing) olarak yeniden teyit etmektir (Giddenş 1981/2000: 35).

Giddens bu arada, zamarun insanlar için sahip olduğu külhirel an-
lamların doğrudan Varlık ve zaman arasındaki ayrılmaz ilişkiden elde
edilemeyeceğini, insani varoluşu 'tarihsellik' karakterize etse de, bu varo-
luşun doğası gereği 'tarihsel' olmadığıru, başka deyişle, zaman deneyimi-
nin toplumsal kurumların çerçevesini düzenleyebilmesi ve ilişkilendire-
bilmesinin farklı yolları olduğunu belirtir. Örneğin o'$elenek'insan tari-
hinin çok uzun bir döneminde zaman-deneyimini ele geçirmenin başat
ancak'tarih'e riayet etmeyen bir yolu olsa da, Heidegger'in haklı olarak,
kökten tarfüsel olan bizimki gibi bir çağın insani varoluşun tarihselliğini
ihmal edemeyeceğini vurguladığıru belirtir (Giddens, 7987c: 141).

Modern külhirde, zamaru geçmişten geleceğe doğru ilerleyen bir yöne
sahip bir hir olaylar akışı olarak düşünme eğilimindeyiz. Hem z.unaru
hem de uzay| ölçtilebilir şeyler olarak ve hem nesnelerin mevcudiye-
tinden hem de etkinliklerimizin oluşumundan bağımsız olarak alma
eğilimindeyiz. Heidegger'i okumak, bu kabullerin -son iki-üç yüzyıl-
dır geliştiği şekliyle Batı külhlniyle sırurlı- spesifik bir zamansal ve
mekinsal ufukla sırurlr olabileceğini gösterir (Gid den s, 1987 c: 1,42).

2. Zaman ve 'Toplumsal Düzen Problem'i

'Düzen problemi' Parsons -ve birçok muhalifi- tarafindan bü)nik ölçü-
de bir itaat problemi, yani bireylerin ait oldukları toplumsal gruplann
normatif taleplerine nasıl bağlı kaldıkları problemi olarak gönilür. An-
cak,'dizen problemi'ni siireksizlikte siireklitik* olarak ifade etmek sos-

' İt"likl.. bize aittir



25 birıncıböıüm

yal teorideki daha temel sorunların değerlendirilmesine kapıyı açık bı_
ra}ırr: bana göre, bu son görüş, güdülenme ve norrnlar ilişkisi konu-
sunda Parsons'ın geliştirdiğinden daha farklı biı yaklaşım sağlar (Gid_
dens, 1981a l 2005: 510).

P arsons gibi,' dizen problemi' ni sosyoloj ik analizirç sosy al teorinin
problemi olarak gören Giddens, bu sorunu aynca 'zaman' kavramı etra-
fında temellendirmeye çalışır. Ancak ona göre, Parsonscı sosyolojide'dü-
zen' 'çözülme'nin antitezi olarak anlaşılır ve bu nedenle düzen problemi
bir sosyal kontrol problemi olarak alırur ve ayrıca sorular işlevselci terim-
ler içinde sorulur ve cevaplandırılırken, gerçekte düzenin kaos veya bi-
çimsizliğin antitezi olarak alınması gerekir. Bu yüzden Giddens'a göre,
"Sosyal teoride düzen problemi, toplumsal ilişkilerde formun nasıl mey-
dana geldiği veya... sosyal sistemlerin zaman ve mek6nr nasrl'birbirine
bağladığı' problemidir" (Giddens,'1,98'1,1Z0OO:31). Burada sosyal sistem-
lerin zaman ve mek6nı birbirine bağlamasıyla kastedilen şey, ilişkilerin
farklı yerler ve zamanlarda nasrl üretildiği, daha doğrusu belirli yerler ve
zamanlarda üretilen toplumsal ilişkilerin coğrafi ve tarihsel düzlemde
farklı yerler ve zam;ınlara nasıl yayıldığı, nasıl genişlediğidir. Mevcut bir
etkileşim kalıbırun zamanda yer aldığrnr, etkileşimlerin sadece zaman
içinde yaşandıklannda 'kalıplar'a dönüşttiğünü, bu olgunun en açık ha-
liyle, muhtemelerç bireylerin yüz-yiize karşılaşmalarrnda görülebileceği-
ni (Giddens, 1979 l 2005: 381) belirten Giddens, bir-arada-bulunulan or-
tamlarda oluşan ilişkilerin yayılma sürecini agklamak için 'zamansal-
alansal uzaklaşma' kavramıru geliştirir ve ona göre, "sosyal sistemlerin
zaman ve mekAnda genişlemesi insan toplumunun genel gelişiminin açık
bir özelliğidir ve etkileşimin zamanda genişlemesinin yolu... esasen yazı-
nın icadıyla açılmışhr" (Giddens, 7979 l2a05: 382-383). Giddens 'zaman-
sal-alansal uzak]aşma' kavramrru aslında Spenceç Durkheim gibi evrim-
ci sosyologların'farklılaşma' kavramlarına bir alternatif olarak geliştirir.
Yani, ona göre, toplumlann gelişmesinin nedeni, sözgelimi basitten kar-
maşığa doğru farklılaşmaları değil, belirli bir yer ve zamanda üretilen iliş-
kilerin (örneğin, günümüzde küreselleşmede olduğu gibi) ne kadar geniş
bir zaman ve mek6n dilimine yayıldığıdır.

Giddens aynca, zamansal-alansal uzaklaşma kavramıru kendi yapı
anlayışıyla Durkheim üzerinden şöyle ilişkilendirir. Ona göre, Durkheim,
toplumsal bütünlüklerin, kendi faaliyetleri içinde yeniden-ürettikleri bi_
reylerden önce gelmekle ve onlarrn yaşantılarından bağımsız olarak var
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olmakla kalmayıp, ayil zamanda tekil bir bireye göre daha geniş bir za-
man ve mekana yayıldıklannı vurgular ve bu anlamda sosyal sistemlerin
yapısal özellikleri kesinlikle bireyin etkinliklerinin'dışında'dır. İnsan top-
Iumlan veya sosyal sistemlerin insan eylemi olmadan var olamayacakla-
rını, ancak bunun aktörlerin sosyal sistemleri yarattıkları anlamına gel-
meyeceğini, gerçekte insanların praxisin sürekliliği içinde daha önceden
yapılanlan yeniden yaparak bu sistemleri yeniden-ürettikleri ve değiştir-
diklerini öne süren Giddens'a göre, zamansal-alansal uzaklaşmarun ge-

nişliği bununla ilişkilidir. Çünkü her zaman değilse de, genelde, zaman-
sal-alansal uzaklaşma derecesi arttıkça, yani kurumlar zamana-mekAna
yayıldıkça sosyal sistemlerin tekil bireyler tarafrndan yönlendirilme veya
değiştirilmesine karşı direnç de artar. Ancak bu zorlayıcılık kendi içinde
mümkün kılmayı da taşır, zira zamansal-alansal uzaklaşma insan yaşan-
hsıyla ilişkili bazı imkAnların yolunu kapahrken başka imkAnların yolu-
nu açar (Giddens, 7984: 770-771).

Giddens burada yapsalcı ve post-yapısalcı zamansallık analizle-
rinden ve özellikie Derrida'nın 'fark', 'erteleme olarak farklılık' kavram-
larından yararlanır. Sosyal teoride zaınansal-mekilnsal kesişmelerin esasen

tüm topluııısal aaroluşIa .ilintili olarak görüImesi gerektiğiru öne süren Gid-
dens'a göre, her toplumsal etkinlik ilişkili üç fark-yarahcı an içinde (i) za-
mansal olarak, (ii) paradigmatik olarak (sadece somutluk kazandığı an-

larda mevcut olan yapı sayesinde) ve (iii) mekAnsal olarak biçimlendirilir
ve bunların birlikteliği toplumsal pratiklerin durumsal karakteriri ifade eder
(Giddens , 1979 l2005 L92; 1,981 l2000 31,).

Bir insani faillik anlayışın:n zamansallığ içerdiğini, 'eylem' veya fa-
illiğin bir araya gelmiş bir dizi farklı fiile/edime değil, sürekli bir daaranış

akışına işaret ettiğini, eylemi fiziksel varlrkların dünya-içindeki-olaylara
fiili veya tasarlanmış sebepli müdahalelerinin seyri olarak tarumlayabile-
ceğimizi düşünen Giddens, daha genel bir eyleyen benlik teorisinden ba-

ğımsız olarak düşünülemeyecek bu faillik anlayışının şekillendirilmeye
açık bir nesneler-dünyasına 'müdahale'yi de içeren daha genel bir kav-
rampraxısle doğrudan ilişkili olduğunu kabul eder ve bu kabulden hare-
ketle, düzenli eylemleri durumsalpratikler olarak ve bu pratikleri de eylern
teorisi ve yapısa| arıaLiz arasındaki temel bir ilişki biçiminin ifadesi olarak
ahr (Giddens, 1979IZOOS:'|92, 794-195). Ona göre, hem bir eylem teorisi
hem de yapısal analiz toplumsalhğı üç zEunansallık düzlerninde ele alma-
lıdır.
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3. Zaman ve Sosyal Analiz

Giddens'a göre, zaman ve mekAn kavramlarınrn sosyal teoriyle ilişki için-
de (ve Heidegger'in vurgusuyla bağlanhlı olarak) yeniden ele alınmasl en
azından dört unsurun varlığıru kabul etmeyi gerektirir:

7) Zamarun, doğa nesneleri örneğinde olduğu gibi, toplumsal olay-
ların içinde ortaya çıktıkları ve 'ilerledikleri' bir ortam olarak değil, top-
lumsal etkinlik biçimlerinin kurucu unsuru olarak alınması. Toplumsal
unsurlar veya kurumlarrn zamansallığırury Marksist teorem "insanlar do-

ğaları gereği'tarihsel'dir" önerrnesine ilişkin genel yorumlarda öne sürü-
lenin aksine, bir tiir içkin değişme eğilimine sfip olmadığırun kabul edil-
mesi.

2) Farklı külhirlerin üyelerinin zarnanı farklı biçimlerde yaşadıkla-
nnın dikkate alınması. Bu durumun bir ölçüde zaman hesaplama biçim-
leri karşılaşhrılarak anlaşılabileceğini belirten Giddens, ancak zaman he-
saplama biçimlerini karşılaştırmanın zaman deneyimleri arasındaki fark-
lılıkları ttim boyutlarıyla ortaya koyabileceğini varsaymanrn etnosantrik
bir kabul olduğunu belirtir. Zira ona göre, zaman sadece ölçülebilir bir
şey olarak var olmayıp, toplumsal etkinliklerin doğasrndaki, külttirlere
göre değişen farklılıklarla ilişkilidir. Örneğin, "zamansallığın geçmiş ve
bugünün ayrılamazlığı biçiminde yaşandığı geleııeğe doymuş bir külttir
formel zaman hesaplama biçimlerinin yer aldığ bir kdhirden muhteme-
len tamamen oldukça farklrdrr".

3) Doğrusal zaman anlayışırun Ldvi-Strauss'un'tekrarlan abi|ir za-
man'adıru verdiği şeyle, yani tekıar olarak zaman,yeniden-üretim olarak
zamansallık fikriyle tamamlanması gerekliliği. Giderek daha faz|a külhir
kesin zaman düzenleme biçimlerinin hAkimiyeti altına girdiği için, gün-
delik hayatın olaylar ve etkinliklerin tekrarına ayarlr olarak kaldığırun gö-
rülmesi.

4) Toplumsal etkinliklerin zaman-mekAn içinde arıa|iz edilmesi.
Ona göre, mekAry sosyal teorinin amaçlarr bakumından, en iyi şekilde, et-
kileşim ortamlarına işaret eden bir şey olarak anlaşılabilse de, ortamların
sadece etkinliklerin'dağılım'larını değil, ayru zamanda onların bu etkin-
liklerin gerçekleştirildiği mekAnların özellikleriyle koordinasyonunu içer-
diğinin, bu hir bir koordinasyonun daima mek6n kadar zamaru da kapsa-
dığının, bunlar arasrndaki bağlantının toplumsal etkinliklere belirli bir
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'biçim' kazandıran tekrartn aracı olduğunun kabulü (Giddens, 1987c:

L44).

Giddens'a göre, sosyal bilimciler yukarıdaki bilgiler ışığında top-
lumsal hayatın üretimi ve yeniden-üretimini üç 'zamansallık' düzlemin-
de ele almalıdır.

a. Üç Zamansallık Düzlemi

Toplumsal aktörlerin kurucu unsuru olarak bir zaman-mekAn ontoloji-
si zamansalhktan ve böylece bir anlamda 'tarih'ten yola çıkan yapılaş-
ma aıılayışı için temel önemdedir.

Bu yaklaşım, genelde birçok çağdaş Anglo-Amerikan yazarın 'eylem'
tanrmına dayalı analitik eylem felsefesinden ihtiyatlı bir biçimde ya-
rarlanabilir (Giddens, 1984: 3).

Her toplumsal yeniden-üretim aruyla ilgili örttişerç toplumsal ha-
yatın her anında devreye giren iç içe geçmiş üç zamansallık düzlemi bu-
lunduğunu belirten Giddens'ın sosyal teorisinin temel amaçlarrndan biri,
aslında bu düzlemler arasındaki bağlantılan kurmak, hangi şekillerde iç
içe geçtiklerini, yani dolayımlandıklanru ortaya koymak ve böylece sos-
yal teoriyi işgal ettiğini düşündüğü mikro/makro, faillik/yapı gibi düa-
lizmleri çözmektir. Ona göre, bu zamansallık düzlemleri veya katmanlan

şunlardan oluşur:

(1) Schutz'gn -Bergson'u izleyerek- etkiniiğın süresi (dur6e) adıru
verdiği, doğrııdan deneyimin (tekrarlanabilir zaman içinde ifadesini bulan)
zarnansallığı, gündelikhayatın sürekli akışı. Giddens'a göre, toplumsal aktör-
ler tarafından olumsal bir biçimde gerçekleştirilen doğrudan etkileşim ekse-
ni toplumsal yeniden-üretimin en temel biçimidir.

(2) D as ein' itı zamans allığı, or ganizm anın hay at- dön güsü, yaşayan in-
san organizması olarak varoluşu, ölüm karşrsında hayahn ve biyolojik y"-
niden-üretimin olumsallığı. Ona göre, "Ömrün süresi l akışı tekıarlanamaz
zaman olarah sabit bir kuanfuma sahip bir zaman olarak yaşanır".

(3) Braudel'in vurguladığı kurumsal zamarun uzun süresi (longue

dur6e), yani toplumsal kurumların uzun dönemli torfulaşm§üığl veya ge-
lişmesi; kurumların kuşaklar boyu uzun-süreli yeniden üretimi, dönü-

şüm/dolaylm ilişkilerinin sistem organizasyonu içinde yer alan olumsallı-

ğı (Giddens, 1981 l 2000: 20, 29; 7987c: 144-145).
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Giddens bu üç zamansalhk düzlemi arasındaki ilişkiyi özetle şöyle
aktarır:

Toplum olarak adlandırılmayı hak eden her şey, etkinlikleri belirli bir
anda onları inşa eden bireylerin yaşanhlarının ötesine uzanrr. Hem sü-
reklilik hem değişme örünhilerinin belirli bir bireyler kuşağının ömür-
lerinin çok ötesine taşındığı gözlenebilir. İnsan toplumsal hayatını^za-
mansal organizasyonunun bu yönlerinin birbirlerinden sadece analitik
olarak ayrılabileceği açıktır. Gündelik hayattaki karşılaşmalar kurum-
sal zamanın uzun dönemli yayılmalarından uzak göninebilir. Ancak,
kurumlar sadece gündelik hayat ortamlarında sürekli olarak üretildik-
leri ve yeniden-üretildikleri sürece bir forma sahip olabilirler. Öte yan-
dan, gündelik davraruş sadece kurumlaşmış etkinlik biçimlerine kah-
lımlarla süreklilik kazanır. İnsan organizmasının mevcudiyeti zaman-
sallığın diğer iki boyufunun önkoşuludur. Yine de, onlar kendilerinden

çrkarsanabilecek ömrün süresinden çıkarsanamaz (Giddens, L987c:
145).

Kısaca,'birey','gündelik hayat' ve'toplumsal kurumlar' biçiminde
adlandırabileceğimiz bu gerçeklik katmanları, belirli ölçüde Parsons'ın
sistem düzeylerini andırır biçimde, toplumsallığın birbiri üzerine kurulu,
birbirlerine karşılıklı olarak nüfuz eden tamamlayıcı boyutlarıru içerir.
Giddens aslında birçok çalışmasında bunlar arasrndaki ilişkileri özellikle
zamansallık boyufunda açıklamaya, ancak hiçbirine diğerleri üshinde ön-
celik tarumadan toplumsallığın dinamik ve bühincül bir resmini suruna-
ya çalışır. Bu üç boyut özellikle toplumsallığn üç temel varoluşsal boyu-
fu olarak görülebilir.

Toplum s al y ap ırıu:. bireylerin eylemleriyle üretildikleri an] a rın dı şın-
da var olmadıklarrnr düşünen, dolayısıyla Randall Collins gibi gündelik
etkileşim ekseninde, bireylerin karşılaşmalan, yıj^z yuze ilişkileri içinde
üretildiğini ve yeniden-üretildiğini düşünen Giddensl, bu süreçlerin
(kendi deyimiyle, düzenli eylemler olarak durumsal pratiklein) uzun va-
dede rutinleç tekrarlar temelinde nasıl gerçekleştiğini anlamak için sosyal
sistemlerin yeniden-üretiminde uzun zamansal-alansal mesafele rc' y ayı-
lan' pratikler olarak tarumladığı'kurumlar','kurumsal zamanın uzun-sü-

l Gidd"r,s'ın farklı yapı tanırnları hakkında kapsamlı ve ayrınhlı bir açıklama, bir yeniden sis_
temleştirme denemesi iÇn, bkz. Tatlıcan, 2005a.
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resi' temelinde bir açıklamaya gerek olduğunu düşünür. Zira ona göre,
"Sosyal sistemlerin yapısal pratikleri, gündelik-hayat-dünyasırun süresi-

nin (durğe) zamansallığını insan bireyin varoluşunun sonlu ömrünün
içinde yer aldığı kurumlar|n uzun süresine (longue dur6e) 'bağ|ar"' (Gid-

dens, 7987 12000: 30).

Giddens, büyük ölçüde yapısalcılık ve işlevselcilikteki eşzaman-
|ıf artzamanlı ayrımınln etkisiyle, zamanın insan aktönin süresi düzle-
minde bir kenara itilmesinin sosyal teoride toplumsal kurumlann zaman-
sallığının arka plAna itilmesine, bu ayrımm ayrıca yanlış ve katı disipliner
bir işbölümüne yol açhğıru düşünerek, zamansallık ekseninde bir kurum-
lar analizi gerçekleştirmeye çalışır. Özetle onun ifadesiyle:

...zaman ve mekArun toplumsal hayatın'ortamlar'rnı oluşfurdukları
fikri disipliner ayrışmaları pekiştirmeye hizmet etmiştir. Bu yüzden,
zaman tarihçilerin, uzay lmekAn coğrafyacıların önde gelen ilgisini
oluşfururken, diğer sosyal bilimlerde bu boyutların anlaşılması gereği
fiilen göz ardı edilmiştir (Giddens,1987c: L42).

Toplumsal ilişki 'kalıplar'ırun (Heidegger'in etkisiyle) sadece za-
marun akrşı içinde yeniden-üretilen sistemler olarak düzen kazandıkları
sürece var olduklarını (7979l2005: 202) belirtery kurumları, Radcliffe-
Brown gibi, sosyal sistemlerin zamansal-mekAnsal inşasında temel bir rol
oynayan'standart davranış biçimleri' olarak, Turner'rn ifadesiyle toplum-
lardaki zam;ın içinde varlığıru sürdüren ve insanlan belirli mekAnlara da-

ğıtan etkileşim sistemleri olarak (Turner, 1991: 527) düşünebileceğimizi
varsayan Giddens'a göre, davraruşın zaman-mekAn içinde standartlaşma-
sı bu sürecin olumsal yapıdaki gündelik toplumsal etkinlikkoşullarında sürek-
|i yeniden-inşasını gerektirir ve zamansallık sosyal sistemlerin yeniden-
üretiminde üç şekilde yer a[ır:

7. Yakın etkileşim ekseninde, toplumsal yeniden-üretim (en temel an-
lamında) aktörler tarafrndan koşullara bağlı olarak'başarılrr' veya ger-

çekleştirilirken.
2. Sosyal sistemler in elemanlarının (biyolojik yeniden-üreümin ak:ışı

içinde kök salmış sonlu bir ömre sahip varlrklar, Ölamll Varlıklar olarak)
yeniden-üretiıninde.

3. Tarihsel zamanrn uzun süresi (longue durğe) içinde çökelmiş kı-
r um lar ın y eni den -ür etiminde (1979 l 2005: 247 -248).
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Bu yüzdery

bir kurumsal formlar anlayışı, sadece, düzenli toplurnsal praükler ola-
rak kurumların akıp giden antnın süresi (dur6e) fle derinlere çökelmiş
zamansal-mekAnsal ilişkilerin uzun süresi (longue dur€e) arasındaki
bağlantı içinde nasıl inşa edildikleri ve yeniden-inşa edildikleri göste-
rildiğinde oluşfurulabilir (Giddens , 1979 l2a05: 264\.

5. Varoluşsal Bir Bileşen Olarak Mekin

...çoğu sosyal teoride sadece toplumsal dauranışın zaınansallığnın değil,

bu daaranışların ınekfrnla ilişkili özelliklerinin deyeterince dikkate alınma-
dığını iddia ediyorum (Giddenş |979 12005: 380).

Ne zamanın ne de mekArun sosyal teorinin merkezinde yer almadı-

ğını, onların çoğu kez (Kantçı zaman ve vzay anlayışırun etkisiyte) top-
lumsal etkinliklerin gerçekleştirildiği'ortamlar' olarak alındığrru vurgu-
layan Giddens'a göre, zaman konusundaki bu tufumun asrl nedeni eşza-
manlı / artzamanlı aynmırun etkisiyken, sosyal teoride mekArun bir kena-
ra itilmesinin bir nedeni sosyologların çalışmalarını coğrafi determinizm
suçlamasından uzak tutma kaygılarıdır (Giddens, 7979 l 2005: 380).

Bir varlık olarak Dasein'ınzamansallığırun varoluşsal, bireyse|l a|-

gısal, toplumsal boyutlarınln insanlann etkileşimlerinde, gündelik hayat-
ta önemli olduğunu, gerçek bir sosyal teorinin psikolojik, sosyal psikolo-
jik, etkileşimsel, kurumsal, yapısal (ve sistemsel) yanları bir araya getir-
mesi ve onları karşılıklı ilişkileri ve büttinlükleri içinde kavraması gerek-
tigini düşünen Giddens, ilişkilerimizi, içinde gerçekleştiği zamansal ve
mekAnsal ortamlar da ddhil, mikro ve makro bütün süreçler temelinde
dikkate alan bir teori geliştirmek ister. Bu nedenle Giddens, sosyal bilim-
sel araştırTnarun temel alanırun ne sadece birey aktörün deneyimi, ne de
sadece özel bir toplumsal bütünlük biçimi olmadığru, zaman ve mek6n-
da düzenlilik kazarunış toplumsal pratikler olduğunu vurgulama gereği
duyar (Giddens, 1984: 2).

Bu amaçla, Tbplumun İnşası'nda bireyler olarak insanlara ilişkin be-
lirli psikolo;'ik tespitler yaptıktan sonra kendi zaman coğrafyasırun (me-

kAn anlayışırun) da önemli bir parçaslru oluşfuran "bir-arada-bulunulan
konumlardaki etkileşimi" (özellikle Goffman'ın görüşlerini dikkate ala-
rak) analize çalışrr. Zira ona göre:
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Aktörlerin etkileşim bağlamlarındaki konumlaruşları ve bu bağlamlann
iç içe geçişleri bu konular için temel önemdedir. Ancak, bu sorunların
sosyal sistemlerin daha genel özellikieriyle ilişkilerini göstermek için,
sosyal teorinin etkileşimin z.un;ın v e uzay da'konumlanmışlığı' proble-
mi ile -soyut felsefi bir düzeyde değil, daha ziyade somut olarak- nasıl
yüzleşmesi gerektiğine bakılması gerekir (Giddens, 1984: 110).

Toplumsal etkileşimlerin, pratiklerin (ve böylece sosyal sistemle-
rin) zamansal ve mekAnsal inşasırun ve yeniden-üretiminin 'düzen prob_
lemi'nin dayattığı bir problem olduğunu düşünen Giddens, daha önce
belirttiğimiz gibi, çoğu sosyal analizi zaman ve mekAnr sadece eylemin
içinde gerçekleştiği ortamlar olarak almakla ve zaman kavramrru, sorgu-
lamaya gerek duymadary modern Bah külttinine özgübir olgu olan ölçü-
lebilir saat zamaruyla özdeşleştirmekle, coğrafyacılann oldukça yeni ça-
lışmaları drşında, sosyal bilimcileri düşüncelerini sosyal sistemlerin za_
mansal-mekAnsal boyutta inşa edilme biçimleri etrafrnda kurmayı başara-
mamak]a eleştirir. Ona göre:

bu konuyu araşhrrnak -yapılaşma teorisinde yeniden kavramlaştırı-
lan-'düzen problemi'nin dayatbğı temel bir görevdir. O peşine düşü-
lecek veya bir kenara itilebilecek özel sosyal bilim tipi veya'alan'ı de-

ğildir. Yapılaşma teorisinde sunulduğu şekliyle sosyal teorinin tam
merkezinde yer alrr ve bu yüzden sosyal bilimlerde empirik araşhrma-
lar açısından büyük bir öneme sahiptir (Giddens, |984 1I0).

Giddens kendi zaman ve mekAn anlayışınr oluşfururken büyük öl-
çude zam;ın-coğrafyacısı Högenstrand'rn gönişleri ve açıklamalarrndan,
özellikle "gündelik hayahn rutinleşmiş karakteri"ne vurgusundan yarar_
lanır. Zira ona göre, bu rutinleşme aynca insan bedeninin özellikleri, be-
denin hareketlilik ve iletişim araçları ve ilgili kişinin'hayat döngüsü' için_
de izlediği yolla ve bu yüzdery bir'biyografik proje' olarak insanla ilişki-
lidir; Högenstrand'ın yaklaşımında bir yandan esasen bedenin doğasının
ve etkinliğin gerçekteştiği fiziksel bağlamların insan etkinliğini Lısıtlayan
kaynakları tespite çalışılırkery öte yandan bu kısıtlayrcıların davraruşr za_
manda-mekAnda Lusıtlayan genel'sınırlar' oldukiarı belirtilir (Giddens,
7984:111). Bu kısıtlayıcılar özetle şöyle sıralarur:

(1) Insan bedeninin, ııe insanın aar olduğu ortamlardaki diğer canlı ae
i n or g an ik rı arl ıkl ar ın, b öIün emezli ği. Be d enin, insan aktörün h are-
ket ve algı kapasitelerine kesin sınırlamalar getirmesi.
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Q) "ÖlünıIü bir oarlık" olarak iıısan aktörün ömriinün sonluluğu. İn-
sanlık durumunun bu temel unsunınun zamanda-mekAnda et-
kileşimle ilgili aşılamaz belirli demografik parametreler yarat-
ması. Zamanın birey için kıt bir kaynak olması.

B) İnsanların bir defada birden fazla görea üstlenıııe kapasitelerinin sı-
nırlılığı, bu yüzden belirli şeyleri sıra-ile-yapmada olduğu gibi,
her görevin belirli bir zaman işgal etmesi.

(4) Mekfrnda hareketin ayııı anda zaınanda hareket olması.

(il Zamaıı-mekfunın sınırlı'sığıştırma kapasitesi'. İki fizik nesnede ol-
duğu gibi, iki insan bedeninin ayru anda aynı yeri işgal edeme-
mesi (Giddens, 1984; 111-112).

Giddens'ın sözleriyle, Högenstrand'a göre insan varoluşunun
maddi eksenlerini ifade eden ve bir-arada-bulunulan ortamlardaki him
ilişki bağlamlarırun temelini oluşturan bu beş'zaman-coğrafi gerçeklik',
ona göre, gücün hem oluşumu hem de dağılımında yer alan kaynaklar
olarak düşünülebilir ve bireylerin karşılıkh etkileşimlerinde izledikleri
günlük, haftalrk, aylık ve daha genel hayat güzergfülarrnrn biçimlendir-
diği etkileşim ağlarıru düzenler. Dolayısıy|a, Hilgenstrand'rn ifadesiyle,

bireylerin güzergdhları, dünyevi mek6n ve zamandaki ortak varoluşla-
rından kaynaklanan baskılar ve firsatlara uyum sağlamak zorundadır
(G iddens,'|984: 1'|,2).

Giddens'ın ifadesiyle, bireylerin hayat güzergAhları veya'biyogra-
fi' lerindeki ardışıklığı kavramak amacıyla zaman-coğrafyasını kullanmak
için özel çaba harcayan Högenstrand'a göre, (1) kişinin biyografisi önce-
likle beden ve çevredeki olgular arasındaki karşılıklı etkileşimle ilgili'iç
zihinsel deneyimler ve olaylar'dan oluşsa da, (2) bireyin gündelik haya-
hndaki davranışları onun etkileşim ortamlarrndan hAsıl olan mevcudiyet
öbekleriyle, yani (i) diğer aktörleç (ii) bölünemez nesneler (eylem ortamı-
nın katr maddi nitelikleri) ve (iii) bölünebilir nesneler (hava, su, mineral-
ler, gıda maddeleri) ile belirli ardışıklık içinde ilişki kurmasrru gerektirir
(Giddenş 1984:115) Giddens'a göre, zaman-mekAn alanlar biçiminde böl-
geselleşiç yani bireyler farklr mekAnsal sırurlara sahip etkileşim ortamla-
rı aracılığıyla hayat patikalarında hareket ederler ve "alanlann sırurları,
doğrudan, belirli bir 'istasyonlar' ve 'etkiıılik öbekleri' dağlımrnrn tt-
kinlikleri bu alanlar içinde yoğunlaşan genel nüfus için- yarathğı sığıştı-
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ncı Lısıtlayıcılara göre incelenebilir". Zira etkileşim içindeki toplumsal
örüntiilerin zaman-uzam alanları içindeki doğası imkAn / kapasite kısıtla-
yıcıları ve sığıştırıcı kıısıtlrlıkların genel organizasyonuyla sınırlıdır. Gid-
dens üç'sığıştırma' biçiminden kaynaklanan iki'ekolojik' Lıısıtlayıcıdan
söz eder:

(1) maddeleç insan eserleri, organizmalar ve insan nüfusununza-
mansal-mekansal yerleşimlere sığıştınlmasr;

(2) nüfus içindeki zamansal aktivitelerin farklı zaman plAnlamala-
rına sığıştrrrlması; nüfus sistemine farklı büyüklük, sayr ve sü-
re yığınlarrnrn sığıştrrılması (Giddens, 1984: 115-116).

5. Bölgeselleşme

Toplumsal ilişkilerin farklı mekAnlar ve farklı zaman dilimleri içinde böl-
geselleşrne eğiliminde olduğrn, belirten Giddens'a göre, toplumsal et-

kinliklerin za mansal-mekAnsal koordinasyonunu analiz etmek, aktörlerin
gündetik guzergiıhlar içinde hareket ettikleri mekAnların bağlamsal özel-
liklerini ve mekAnların zam.ul-uzaya yayılarak bölgeselleşmelerini araş-
trrmaktrr ve bu analiz zamansal-alansal uzaklaşmayı agklamalun ve böy-
lece, daha büyük toplulukların ve genelde sosyal-bütünlükler-arasr-sis-
temlerin heterojen ve karmaşık doğasrru ele almanrn ayrı|maz bir parçası-
dır (Giddens, 1984:286).Aynca, ona göre, etkileşim bağlamırun veya buğ-
lamsallıklannln araştırılması toplumsal yeniden-üretim araşhrmasrnın
ayrılmaz bir parçasrdır ve'bağlam' şunları gerektirir:

(a) etkileşim unsurlarını çevreleyen (genellikle sembolik veya fiziksel
belirteçlere sahip) zamansal-alansal sınırlar; (b) yüz ifadeleri, bedensel
hareketler, dilsel ve diğer tiirden birçok farklı iletişim aracıtun görü-
nürlüğünü sağlayan, aktörlerin bir-arada-bulunuşlukları; (c) bu olgu-
ların farkında olmak ve etkileşimin yönünü etkilemek veya kontrol al-
trna almak için onlan refleksif olarak kullanmak (Giddens, L984:282').

Yukarıdaki alrntı, Giddens'rn ttim teorisinde olduğu gibi, etkileşi-
min mikro ve makro, bireysel ve yapısal (sistemsel) boyutlarınr ilişkilen-
dirme çabasırun bir göstergesidir. Giddens burada da, teorisinin farklı
yanlarında yaphğ gibi, bireyler arası etkileşimlerin ele alrndığı'stratejik
davraruş ana|izi' ve yapısal ve sistemsel süreçlerin ele alındığı'kurumsal
analiz aynmına başvurur. Ona göre, öncelikle, her toplumsal etkileşim,
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kimi noktalarda, bedensel mevcudiyet bağlamlannda ve aracılı ğıy|a, ya-
ni mikro karşılaşmalarda sergilenir. Bu mikro karşılaşmalarrn analizin-
den, yani strateiik davranış analizinden yapının ikiliği fikrine geçerken
onların zaman ve mekAna 'yayılma'y|a başlamamız, başka deyişle birçok
farklı bağlamda uygulanan pratiklerin daha geniş zamansal ve mekAnsal
alanlarda nasrl gömülü olduklarıru göstermemiz, özetle kurumsal pratik-
lerle ilişkilerini ortaya koymamız gerekir (Giddens, 7984: 297-298).

Belirli bir konumdaki aktörlerin durumsal etkinlikleriyle ilgili stra-
tejik analizden kurumsal analize geçiş, Giddens'a göre, üç hususu araşhr-
mayı gerektirir:

1. Eylemin yer aldığı bağlamların bölgeselleşmesi ile daha genel
bölgeselleşme biçimleri arasrndaki ilişkileri;

2. Aktörlerin etkinliklerinin zamanda gömülmüşlüklerini, yani yer-
leşik pratikleri veya pratiklerin belirli yanlarıru nasrl yeniden-ürettikleri-
ni;

3. Söz konusu etkinlikler ve ilişkileri toplumların genel özellikleri-
ne veya sosyal-büttinlükler-arası-sistemlere bağlayan zamansal-alansal
uzaklaşma biçimlerini (Giddens, 1984: 298).

7 . Zaman-Coğtafyasrnın S ınırlrlıklan

Zaman-coğrafyasırun gündelik hayatın rutinlerini biçimlendiren lasıtlayı-
cılarla ilgilendiğini ve gündelik etkinliklerin pratik karakterinin bir-ara-
da-bulunulan ortamlardaki toplumsal davraruşın inşası açısından önemli
olduğu düşüncesinin yapılaşma teorisiyle ortak bir noktasıru oluşfurdu-

ğr., vurgulayan Giddens, büti.in bunlara rağmen, zaman coğrafyasınl şu
noktalarda eleştirir:

(1) Naif ve kusurlu bir insan fail anlayrşına sahip olmasr. Högens-
trand'ın, yapılaşmtş zamansal-mekinsal bağlamlarda insarun bedenselli-

ğini vurgularken'bireyler'in gündelik hayatlarında karşılaşhkları top-
lumsal ortamlardan bağrmsız olarak inşa edildiklerini düşünme eğilimin-
de olması; aktörleri, etkinliklerinin ulaşmaya çalıştıkları'projeler' tarafin-
dan yönlendirilmesi anlamında amaçlı varlıklar olarak almasına rağmen,
bu projelerin doğasr ve kaynağını açıklamamasr.

(2) Hegenstrand'ın analizlerinin eylem ve yapı düalizmini tekrarla-
ma eğiliminde olması. 'İstasyonla{,'a|aıı|ar' vb.nin verili şeyleç yorum-
ianmamrş kurumsal oluşum ve değişim süreçlerinin sonuçları olarak alın-
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masu en rutinleşmiş biçimlerinde bile, ttim insan etkin[Üerinin özünd,e

dönüştiirücü karakterinin çok az vurgulanması.

(3) Sadece bedenin kısıtlayıo özelliklerine, onun zaman-mekAnda-
ki hareketine yoğunlaşması . Zira Giddens' a göre, "tüm kısıtlayıcılık tiple-
ri aynı zamanda fırsat tipleri, yani eylemin mümkün }ılınması aracıdır".

(4) Zaman coğrafyasırun çok az geliştirilmiş bir güç teorisi içerme-
si. Högenstrand'rn, kapasite (imkAn kısıtlılık]arı ve sığıştırrcı kısıtlılıkları
birbirine bağlayan'otorite Lusıtlayıcılan'ndan söz etmesine rağmen, bun-
ları net olarak formüle etmernesi ve eylem üzerindeki kısıtlayıcılarrn kuy-
nağı olarak bir sıfır-toplam 8üç anlayışına başvurması (Giddens, 1984:

176-777).

8. Zaman ve Değişme Özdeşliği Eleştirisi

Toplumsal etkinliklerin zamansal karakterini uygun şekilde kavradığı-
mızda, ne istikrar/değişme ne de süreklilik/süreksizlik çiftinin birbiri-
ni karşılıkh dışlayan kufuplar olmadıklannı görebiliriz. Sosyal sistem-
.ler sadece zaman içinde sürekli yapılaşarak var olurlar.. . sosyal analiz-
de yapılaşnla-maya yer yokfur (Giddens,7979l2005: 399).

Giddens'ın sosyal bilimler açrsrndan (kendi toplumsal değişme an-
layışı bağlamında) en çok vurguladığı noktalardan birisi, özellikle hızlı
bir değişim sürecine taruk olan modern çağdaki zaman algısırun (etnosan-

trik) etkisiyle, zaman kavramının değişmey|e özdeşleştirilmesidir. Ona
göre, sosyal teoride bu konuda en problemli olan yaklaşımlaç eşzamanh
ve artzamanlı ayrımınt vurgulayan ve özellikle eşzamanlıya artzamanlr
karşısında (değişimden ziyade istikrara) öncelik taruyan yapısalcılrk ve iş-
levselciliktir. Kantçı uzay ve zaman düalizmini gerektirdiği için bu ayrı-
mın terk edilmesi gerektiğini düşünen Giddens'a göre, bunun çözümü
zamarun ve zaman-mekAn ilişkilerinin sosyal teorinin merkezine yerleşti-
rilmesidir. Zira, eşzamanlr/artzaman]ı ayrımıyla ilgili karakteristik görüş-
te, bir sosyal sistemi eşzamanlılık ölçütiine göre ele almanln onun bir tiir
'zaman-dışı şipşak resim'ini çekmek anlamrna geldiği savunulur. Bu yak-
laşımlarda, işlevsel ilişkiler zamandan soyutlandıSnda bir sosyal sisteme
katkıda bulunan farklı faktörlerin birbirleriyle nasrl bir ilişki içinde olduk-
larının belirlenebileceği, öte yandan sistemler artzamanlı olarak incelen-
diğinde zamanla nasıl değiştiklerinin analiz edilebileceği varsayılır (Gid-
dens, 1,981lZ000: 17-18). Ancak Giddens'a göre, aksine "sosyal sistemler
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sadece zaman boyufunda 'işleyiş'leri (yeniden-üretim) içinde ve bu işle-
yiş aracılığıyla sistemler olarak var olurlar" (Giddens, ].981/2000: 18).

Giddens'ın bir başka önemli tespitinin, Cohen'in daha sistematik
olarak ifade ettiği 'potansiyeller ontoloiisi'olduğu söylenebilir. Giddens
doğrudan bu şekilde ifade etmediği için, bu noktada Cohen'in aydınlah-
cı olduğunu çerçevelendirme girişimini özetle aktaracağız. Cohen'e göre,
yapılaşma teorisinin kavramları bir potansiyeller ontolojisi statüsüne sa-
hiptir. Onlann ontolojik olmasırun nedeni, empirü olaylara değil, daha
ziyade toplumsal hayatın inşa edildi$, kalıplaşhğ, yeniden-üretildi$ ve
değiştiği geael insani kapasiteler ve koşullara işaret etrneleri, toplumsal
hayatın farklı tarihsel ortamlarda ve farklı karşılaşmalarda inşa edilme bi-
çimindeki çeşitlilikleri vurgulamalarıdır (Coheru 1990: 34).

9. Ontoloii ve Toplumsal Hayatta Nedensellik; veya Bir Potansiyeller
Ontolojisi

Pozitivist sosyal teori ontolojik bir ilkeyi, tarih-aşırı düzenliliklerin
mevcudiyetini varsayan tekbiçimlilik ilkesini temsil eder... [Ancak]
Giddens'ın insani faillik ve toplumsal pratikler açıklaması... Praxis'in
tekbiçimliliklerini reddetmeyi gerektir[ir] (Coh en, 1987 : 27 4r.

'Tekbiçimlilik ilkesi'niry her zaman (doğaya ters düşsün düşmesin)
ortak deneyimler tekrar tekrar ortaya çıkhğnda birçok farklı doğal dü-
zenliliğin ayru koşullarda benzer biçimlerde işlediklerini varsaydrğını be-
lirten Cohen'e göre, Giddens yaklaşımrnı "Toplumsal hayat doğayla sü-
reklilik içinde midir, yoksa belirli temellerde doğadan aynlabilir mi?" so-
rusu üzerine konumlandrnr (Cohen, L987:283) ve soruyu şöyle cevaplan-
dırır:

Toplum ve doğa arasındaki fark, doğanın insanlar taraftndan üretilme-
mesidir... Toplum, tek bir kişi tarafından yapılmasa da, hiç de$lse en
azından, her toplumsal karşılaşmada kahlımcılar tarahndan yarahlır
ve yeniden-yaratılı r. Toplumun üretimi, insanlar tarafrndan sürdürülen
ve 'mümkün kılınan' becerili bir icraattır (Giddens,7976l2003: 15).

Sosyal bilimlerde yasalar üzerine açıklamalarında değineceğimiz
gibi, büttin evrensel genelleme biçimlerine, dolayısıyla tekbiçimlikçi bir
b"k ş açısına karşı çıkan Giddens'ın doğa ve toplum arasında açık bir ay-
nm yaparken tekbiçimlilik ilkesine nasıl bakhğınrn yeterince açık olmadı-

ğını belirten Cohery onun bu tavn niçin benimsediğini açıklamaya çalışır.
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Bir nedeni, pozltivizmin kuruculannın temel amaçlarından birinin, "top-
lumsal hayahn yönü ve karakterine, özellikle metafizik terimler içinde al-

gılanan soyut güçler veya niteliklere etkin faillik veya sonuç atfeden bü-
ttin teoriler ve yöntemleri toplumsal düştinceden atmak" istemeleri olabi-
tir (Cohen, L987:277). Sosyal teoride faile ve failliğe yer açmak isteyen
Giddenş aslında "pozitivizm ve pozitivist sosyal teoriyle yüzleşmekten
ziyade... yapılaşma teorisi için temel önemde olan gönişleri geliştirmeyi
seçer" ve "bu yolda ilerlemek onu pozitivist sosyal bilimin guçtü ve zayıf,

yanlarıru tartışanların çözümsüz bırakhk]arı sorunlara boğulmaktan kur-
tarır" (Cohen, T987: 275).

Cohen'e göre, Giddens'ın pozitivizmden uzak durmasının bir baş-

ka nedeni, bilim felsefesindeki post-pozitivist tartışmalardan etkilenmesi
ve kurucusu Bhaskar olan'eleştirel realizm'le belirli ölçide benzer bir bi-
tim anlayışna sahip olmasıdır. Sosyal teorinin temel amacının temel yapı-
lar ve toplumsal süreçler hakkında teoriler oluşfurmak ve empirik araşhr-
maların geliştirilmesine hizmet etmek olduğunu belirten Giddens (Gid-
dens, L984: xviii) kendi toplumsal olgular anlayışıru ontolojik terimlere
dönüşttirür (Cohen,1987z 276). Bu bilim anlayrşırun etkisinde, Coherı, bi-
limsel teorinin ontolojik unsurunlın, bir araşhrrnantn alanını oluşfuran ta-

rih-aşırı olgulann (yani, farklı durumlarda farklı biçimlerde harekete ge-

çebilen veya gerçekleşebilen temel süreçler veya özelliklerın) potansiyelle-

rf olarak anlaşılabileceğini, olaylann empirik akışları içindeki tezahürleri
dikkate alınmadan formüle edildikleri için bu potansiyellerin mevcudi-
yetlerinin empirik temellerde çürütiilemeyeceğini belirtir. Ona göre, an-

cak aynı nedenle, temel teorilerin gelişimi, bu süreçler ve özelliklerin be-

lirli bir bağlamda nasıl işledikleri ve ortaya çıkhkları ve bu teorilerin na-
sıl empirik olarak çürütiilmeye açık olduklarını belirlemeyi gerektirmiş-
tir. Dolayısryla, bu hirden ontolojik kavramlar formüle edilirken farklı or-
tamlarda ortaya çıkabilen çeşitlilikler ve olumsallrkların en geniş muhte-
mel kapsamlan hesaba katılmalıdır. Cohery bu yizden, atfedilen bağlam-
ların tarih-aşırı belirlenimi veya olayların evrensel yöningeleri üzerine
açıklamalarrn ne zonınlu ne de arzu edilir olduklarıru, aksine kabul edi-
lebilir bir potansiyeller ontolojisiniry aynı inceleme-nesnesine yönelik bir-

çok farklı temel teorinin geliştirilmesini sağlayacak esneklikte olabileceği-
ni belirtir (Cohen, 7987:279). Bunun bir örneği de, Giddens'ın kendi yak-
laşrmırun bir teoriden ziyade, çok farklı durumları ele alabilecek bir'araş-
hrma programı' olarak görülebileceğini öne sürmesi ve bu araştrma
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programırun kavramlarının da (Blumer'in deyimiyle) her araşhrmada,
her empirik durumda yeniden tanımlanmaya açık'duyarlr kavramlar' ol_
ması gerektiğini vurgulamasıdır. Nitekim Cohen'in de ifadesiyle, Gid_
dens "sosyal bilimsel bilginin doğası ve eleştirel amacını ele alırken bazı
önemli önermelere sahip olsa bile, kendi araşhrmalarınr önceden belirlen-
miş bir epistemolojik ilkeler bühinüne uyacak biçimde şekillendirmekte
isteksizdir. Onun yerine, kendi dayanaklaruu sosyal bilimsel bilginin in-
celeme-konusuyla ilişkili merkezi problemlerden alır" (Coh en, 7987: 276r.

Yapılaşma teorisi toplumsal gerçeklik hakkında genellemeler geliştir-
mek anlamında, bir şeyin'teori'si olmayr amaçlamamrşhr. Bu vurgu,
bazı eleştirmenleri çileden çıkarsa da, daha önceden belirtilen anlam-
da bir toplumsal etkinlik ontolojisi sağlama girişimi için gereklidir. Ya-
pılaşma teorisi, eylem ve yapı problemlerini çözmeye çalışırken, aktör-
lerin sosyal sistemlerin yaratıcıları iken aynı zamanda onlar tarafindan
nasıl yaratıldıklarını anlamayı mümkün kılan bir kavramsal şema su-

' nar (Giddens, 1990a:204),

Cohen'in ifadesiyle, yapılaşma teorisi toplumun toplumsal failler
tarafından üretimi ve yeniden-üretimine yoğunlaşhğı için, ontolojik öner-
melerin sistemleştirilmesi ayrlca toplumsa| praxis'|e ilgili süreçler ve so-
nuçlarrn bir ölçüde tarih-aşırı sistemleştirilmesini gerektirmesine rağmery
Giddens'ın yazılarrnda sistematik önermelerin bulunmaması sadece me-
todolojik bir tedbirlilik meselesi değildir. Çünkü Giddens büttin yazı|a-
rında toplumsal faillerin kendi tarihsel koşullannı yeniden-üretici ve dö-
nüşttirücü değişken kapasitelerine derin bir saygı duyar ve toplumda
mevcut her hir'sistemlilik' düzeyinin sosyal teorisyenler tarafindan de-

.ğiL toplumsal failler tarafindan üretildiği, sürdürüldüğü ve değiştirildiği-
ni vurgular (Cohen,7987:,280). Nitekim, Cohen'e göre:

Yapılaşma teorisi bu post-empirist ontolojik görüşlerin doğası ve
amaÇları anlayışıyla tamamen tutarlıdır.Yapılaşmacı ontolojibilhassa top-
lumsal hayatın kurucu potansiyellerine, yani toplumsal süreçIer ae olayların
yönü ae sonuçlarıııın empirik olarak birbirinden ayırt edilebilir birçok farklı
biçinıde üretildiği ue şekillendirildiği genel insaıı? kapasiteler ae temel koşul-
lara yönelfr. Yapılaşma teorisinde bu atfın yokluğu Giddens'rn kendi
ontolojik kavramlanna temel sınırlamalar empoze etmekten kaçınma-
sında açıktır. Bu kavramlarda belirli pratiklere ve toplumsal üretim ve
yeniden-üretim süreçlerine tarih-aşırı öncelikler atfedilmez: toplumsal
bütiinlükler veya aktörlerin'evrensel ihtiyaçlar'ı olmadıklan öne sürü_
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lür; ve Giddens ısrarla işlevsel ereklilikten ve genel toplumsal evrim
yöningesinden bahseden veya ima eden büti.in teori biçimlerinin ya-
nıltıcı ve hatalı olduğunu vurgular (Cohen, L987:279).

Aslında tekbiçimlilikler, doğa yasalarındakinden farklı olarak,
Winch' in deyimiyle toplumsal uzlaşımlara, idetlere dayalı' düzenlilikler'
ve'kurallar' olarak anlaşıldığnda veya birey faillerin etkilerinden kaçsa-
lar da bu etkilerden tamamen bağımsız olmayan 'sistemin yeniden-üre-
tim koşulları' anlaşıldığında, Cohen'in de vurguladığı gibi, bu faillik an-

layışında toplumsal tekbiçimliliklerin mevcudiyetini yadsımarun hiçbir
anlamı yoktur. Zira doğal sonuçlarrn üretimi ilgili varlıkların kontroltl al-
tında olmasa da, toplumsal faillerin müdahaleleri, şu veya bu ölçüde, her
zaman kendi kontrolleri altındadrr, yani Giddens'ın ifadesiyle bir fail be-
lirli bir davranışlar dizisinin herhangi bir evresinde yaptığından daha
farklı bir biçimde davranabilir. Cohen'e göre, bu husus dikkate alındığın-
da, toplumsal etkinliğin her yerde ve her zaman doğanın düzenine uygun
biçimde üretileceğini varsaymak zor olur. Prensipte, mevcut bir toplum-
sal davranış kalıbı onun üretimine kahlan bireyler tarafindan dönüşhini-
lebileceği için, bu tespit, toplumsal hayahn büyükçe bir l,ıısmınrn davra-
nışsal düzenlilikleri içerdiğini yadsrmak anlamına değil, bu düzenlilikler-
deki tekbiçimliliklerin tarih-aşrrı bir düzenin unsurlan olarak algılanma-
sıru önlemek anlamına gelir. Giddens'ın bu tezi bühin aktörlerin davra-
ruşlarında genel bir özgıırlük derecesine süip oldukları aniamına gelir.
Büyük ölçüde tekil bireylerin değişüremeyecekleri toplumsal ve maddi
lasıtlılıklara yönelen Giddens, belirli bir koşullar seti içinde failliğin uy-
gulanmasıyla ilgili elverişli sınırlı seçeneklerin bol miktarda bulunduğu-
nu söyler (Coherı, 1987: 2U-285). Cohen bu noktada, yine de, yapılaşma-
cı faillik anlayışından determinizm ve özgürliikle ilgili sonuçlar çıkartma-
run önemini vurgular.

Determinizm ve özgürlük düalizmi

Giddens; tüm yazılarında olduğu gibi, muhtemelen şeyleştirmeme ve
mümkün olabilecek bühin ihtimalleri ele alabilecek açıklıkta bir araşhrma
programı geliştirme kaygrsıyla, tam kesin tespitler yapmaktan kaçırur.
Cohen'e göre, ontolojik teorilerin, uygulanabilecek]eri çeşitli konumlar ve
olayları dikkate almaları gerekir ve bir teori veya empirik araşbrma geliş-
tirmeden önce failliğin uygulanmasında özgürlük veya Lıısıtlılık derecesi
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konusunda sabit bir konumu benimsemek yapılaşma teorisinin alanrnı kı-
sıtlamak olacaktrr. Bu yüzden, Giddens'ın failliğin uygulanmasında
mümkün kılıcı ve kısıtlayıo faktörlerin faıklı tarihsel bağlamlarda büyük
farklılıklar sergileyeceği iddiası özgürlük veya determinizm problemleri
konusunda apriori bir konum oluşfurma isteksizliğinin işaretidir. Nite-
kim, prensip olarak, faillerin her zaman'başka hirlü davranma'kapasite-
sine sahip olduklan fikri failliğin eyleyenin otomatik olarak tepki verme-
si gereken güçler tarafından tamamen belirlendiği fikrinin yadsınmasıru
temsil eder. Ona göre, Giddens tam determinizme olduğu kadar tam öz-
gürlüğe de iki nedenle karşı çıkar.

1. Her toplumsal ilişkide, bireyler/faillerin birbirlerinin davraruşla-
nru etkileyecek kaynaklara eşitsiz ulaşmayı ve bunları yönlendirebilmeyi
içeren bir kontrolün diyalektiği bulunur. Yani, Giddens'ın güç anlayışına
göre, çok sınırlı koşullar dışında, efl zay|f konumda olan birey bile daha
guçlü olana karşı farklı kaynakları harekete geçirebilir. En guçlü olanlar
bile daha zayıflar üzerinde tam bir kontrol kuramazlar.

2. Eylem özgürlüğii derecesi büyük ölçüde bir bireyin icra edebile-
ceği pratiklerin kapsamına bağlı olsa da, hiçbir fail ilişki içinde olduğu ak-
törlerin hAkim oldukları her pratik tipini icra edebilecek yeterlilikte değil-
dir (Cohen,1987:285). Bu yüzden:

Yapılaşmacı ontoloji bilhassa toplumsal hayahn kurucı.ı potansiyelleri-
ne -toplumsal süreçler ve olayların birçok farklı tarzda ortaya çıkhğı
ve biçimlendirildiği genel insani kapasiteler ve temel koşullara- yöne-
lir (Coheru 1989:17).

C) Giddens'ın Eylem Sosyoloiisi

Yapılaşma teorisi bir eksikliğin tespiüyl", sosyal bilimlerde bir eylem
teorisi olmadığı teziyle başlar (Giddens, 1979l2005: I22).

Eylem felsefesinin karakteristik hatası, sadece'üretim' problemini ele
alması, bu yüzden, yapısal analizle ilişkili bir kavram geliştirmemesi-
dir; öte yandan, gerek yapısalcılık gerekse işlevselciliğin sınırlıhğı, 'ye-
niden-üretim'i aktif öznelerin eylemleriyle gerçekleşürilen ve bu ey-
lemlere bağlı aktif bir inşa süreci olarak değil, daha ziyademekanikbir
sonuç olarak almalarıdır (Giddens, 1976 12003: 161).

İkinci alınhdan da anlaşılacağı izere, Giddens kendi eylem sosyo-
lojisini eylem felsefesinde ve yapısalcılü (post-yapısalolık) ve yapısal-iş-
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levselcilikte tartışılan bazı temalar ve "toplumsal hayahn üretimi ve yeni-
den-üretimi" kavramlan etrafında inşa eder. Onun eylem anlapşınr önce
(toplumsal) eylem felsefesindeki açıklamalara yaklaşımlan çerçevesinde
ele alacak; ardından, birey (aktör) anlayışıru büyük ölçtide yapısalolık ve
yapısal-işlevselcilik eleştirisi ve büyük ölçüde (kendi deyimiyle) 'yorum-
cu sosyolojiler' etkisinde (dolayısıy|a, pozitivizm ve hermeneutik bilim
felsefelerine yaklaşımları etrafrnda) biçirnlendirdiği için, tarhşma onun
bu yaklaşımlara ilişkin değerlendirmeleri bağlamında sürdürülecektir.
Ancak Giddens incelediği yaklaşımları, ayrınhlı olarak değerlendirmek
yerine, onayladığı ve eleştirdiği yönleri etrafında ele aldıS için, bu araş-

hrmamız onun özet değerlendirmeleri etrafında ilerleyecektir.

Giddens bu konuda ilk ve en kapsamlı görüşlerini Durkheim'ın
S o sy oI o j ik Y ön t em in Ku r all an' nda ortaya koyduğu'sosyolojik poziüv izsrı' e
karşı yazdığı Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları'nda, önce 'yorumcu sosyo-
lojiler'e temel oluşfuran fenomenolojik sosyoloji (Schutz), etnometodolo-
ji (Garfinkel), post-Wittgensteincı sosyal bilim felsefesi (Winch), herme-
neutik (Gadamer) ve eleştirel teori (Habermas) bağlamında, ardından
'sosyolojik pozitivizm'in tamamen veya büyük ölçüde temsilcileri olarak
görülebileceğini düşündüğii Durkheim, Parsons ve Marx'ın açıklanmala-
rı bağlamında ortaya koyar. Giddens bu karşılaşhrmalar sonucunda sos-
yal bilim felsefesindeki temel problemlere odakleırur ve neticede, büyük
ölçıide'yorumcu sosyolojiler'in, özellikle ehrometodolojinin etkisinde
(ancak eleştirel bir mesafe içinde) kendi sosyolojik yöntem anlayışıru or-
taya koyar.

1. Eylem Felsefesi ve Sosyoloii

Giddens, hacimli yap§ına rağmen verimliliğinin oldukça sırurlı düzeyde
kaldığrru düşündüğu (Anglo-Amerikan ağrlıklı)'eylem felsefesi'nin, biı
bühin olarak post-Wittgensteincı felsefenin toplumsal yapı, kurumsal g"-
lişme ve değişmeye yönelik ilgi eksikliği içeren sırurlılıklanru büyük ölçu-
de paylaştığıru öne sürer. O, ayrrca, eylem felsefesinin, kurumsal analiz
problemlerini teorileştirme başansızlığının yEıru sıra, genelde iki sınıılayı-
o kaynaktan etkilendiğini düştinür. (i) İnsani edim/faillik anlayışının bir
eyleyen özne teorisiyle ilişkilendirilmemesi, (ii) eylemi davranışInzatnan-
da ue mekinda sürekli akışı olarak açklamak yerine, amaçIaç gerekçeler
vb,ni bir şekilde yan yana gelmiş şeyler olarak görme. Ona göre, dönemin
eylem felsefesi literattirünün muğlAk doğasının daha dolaysız bir nedeni,
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birbirinden açıkça ayırt edilmesi gereken farklı meseleleri ayırma başan-
sızhğıdır. Giddens'a göre, bu meseleler şöyle sıralanabilir: (i) "eylem arya

faillikkaaramının formülasyonu; (ii) eylem kavramı i|e niyet aeya amaçkav_
ramları arasrndaki bağlanhlar; (iii) edim tiplerinin teşhisi (nitelendirilmesi);
(iv) gerekçeler ue güdülerin faillik açısrndan önerni ve (v) iletişimsel edimle-
rin doğası" (Gidde ns, 797612003: 99-700; 1g7g l2005: 123). Biz de onun bir
eylem sosyolojisi geliştirme girişimini bu meseleler konusundaki tartış-
maları bağlamında özetleyebiliriz.

Bu arada, Giddens eylemin amaçlan, gerekçeleri ve güdüleri hak-
kında hacimli felsefi literahire rağmery bu alandaki çalışmaların günü-
muz sosyal bilimlerini fazla etkilememesinin kaynağında İngitiz ve Ame-
rikan filozofların geliştirdikleri eylem felsefesinde sosyal teorinin temel
problemleriyle, yani kurumsal ana|iz, güç ve toplumsal değişme konula-
rıyla fazla ilgilenilmemesinin yattığını, ancak dikkatlerini bu problemlere
yoğunlaştrran düşünce okullarında, öze||ikle işlevselcilik ve Ortodoks
Marksizm'de olaylara toplumsal determinist açıdan bakıldığıru, bu dü-
şünce okullarıruı1 davraruşlarıru araştırmak istedikleri toplumsal aktörle-
rin'arkalarında olup biten'i anlama arzusuyla, eylem felsefesinde insan
davranışı için temel önemde olduğu düşiinülen olguları büyük ölçtide
görmezden geldiklerini belirtir (Giddens, 1979 l 2005: 722-123).

a) Eylem ve faillik

Giddens'ın temel problemlerinden biri (sosyal teoriyi işgal ettiğini düşün-
düs, diğer birçok düalizmin yaru sua) eylem ve yapı düalizmine çözıim
bulmaktır. Bu yüzden, bir yandan eylemi ve dolayısıyla bireyin, failin ey-
lemlerdeki roltinü anlamaya çalışırkery öte yandan yapıyı ve faillikle
(Marx'ın deyimiyle, praxis'le) yapı arasındaki ilişki ve etkileşimi kavra-
maya çalışır. Buradaki temel kavramları da eylemin üretimi ve yeniden-
üretimidir.

Faillik kavramını sosyal teoriye sokmak için mevcut eylem felsefe-
si anlayışlarında değişiklikler yapılması, bir eylem analizinin uygun refe_
rans biriminin kişı) yani eyleyen ben o|ması gerektiğini düştinen Giddens,
eylemi'yaşarulan tecrübeler'in oluşturduğu sürekli bir akış olarak görür.
Eylemlerin teşhis edilen'unsurlar' ı v ey a'parçalar'ıru, gündelik davraru-

şın yaşaruna sürecini anlatan'eylem' veya'faillix" kavramından ayırt ede_
rek, edimler o|arak niteler ve eylem veya failliği somut aarlıkların dünyada
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süregiden olayların gidişatına fiili aeya tasarlanılmış sebepli müdahaleleri o|a-

rak tanımlar (Gidd ens, 1976 l200l:103-104; 1979 l2005: 123). Ayrıca, faillik
kavramının Praxis kavramıyla doğrudan ilintili olduğunu, düzenli edim
tiplerinden söz ederken süregiden'pratik etkinlikler' olarak insani pratik-

leri kastettiğini vurgulayan Giddens içiry faillik' kavramr açısından iki
faktör önemlidir: (1) aktörün "başka ttirlü davranabilmesi" ve (2) aktör-

den bağımsız olarak süregiden-olayların akışıyla kurulan dünyarun, ön-

ceden-belirlenmiş bir geleceğe dayanmaması (Giddens, 1976 l 2003: 104).

b) Eylem kavramı i|e niyet oeya affiaç kavramları arasındaki bağlantıIar

'Niyet' ve'amaç' terimlerini aynı anlamda kullanmayı tercih ettiğini
belirten Giddens'a göre:

Bazı felsefecilerin yaphğı gibi, sadece aktörlerin gündelik yaşantrların-
da açklama isteme eğiliminde olduklan tipten davranışlarrn amaçlr
olarak adlandırılabileceğini varsaymak hatadır... Çoğu sıradan gün-
delik davranış biçimi, tamamen isabetli bir biçimde, niyetli olarak ni-
telendirilebilir. Bunu vurgulamak önemlidir, aksi takdirde rutin veya
alışkanlığa dayalı davranışın (Weber'in yapma eğiliminde olduğu gi-
bi) amaçlı olamayacağını varsayma hatasına düşeriz (Giddens,
L976l2003:106).

Eylemler ve amaç arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan Giddens
bu konuda şu tespitleri yapar:

1,. 'Aktörün ulaşmaya çalışhğı bir amacın mutlaka farkında olması
gerekirmiş gibi bir düşünceyle, ne niyetler ne de pro|eleri, bir hedefe dö-
nukbilinçIi-olarak-akılda-tutulanyöne|imlerle ayru şeyler olarak görmemek
gerekir. Gündelik davraruşı oluşfuran nıtin eylemlerin çoğu bu anlamda
pre-refleksiftir".

2. Yine de, amaç 'bilgi'yi gerektirir. "Aktörlerin, belirli bir durum ae-

ya sonuca sahip olabiteceğinİ bildikleri (oeya inandıkları) ae bu bilginin onlar ta-

rafindan söz konusu durum aeya ıonuca ulaşmak amacıyla kullanıldığı herhan-

gi bir edimi 'niyetli' veya 'amaçlı' edim olarak" tarumlayabiliriz.

3. Eylemin amaçlı olması için aktörlerin kullandıklan bilgiyi mut-
laka soyut bir önerme biçiminde forrnüIe etmeleri gerekmez; üstelik bu
'bilgi'nin mutlaka geçerli olmasr da gerekmez.

4. "Amaçlı davraruş'bilgi'nin belirli bir sonuca veya sonuçlara ula-

şacak şekilde kullanılmasıru gerektirir: elbette buuygulanabilir niteliktebir
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bilgidir. Ancak, aktörün davraruşırun niyetli olarak nitelenmesi, onun kul-
landığı bilgi parametrelerinin mutlaka ortaya konulmasıru gerektirir".

5. 'Niyet' ve 'amaç' terimleri oldukça yarulhcıdır veya kolayca ya-
nıltıcı hale gelebilir; zira "bu terimler aktörün süregiden hayat etkinlikle-
ri akışırun bir dizi niyetlenilmiş hedefe aynştınlabileceğini ima eder. Kişi-
nin zihninde, sadece nadir durumlarda -enerjisini kesin olarak tek bir
yönde topladığı- açık bir'hedef' vatdıt".

6. "Gündelik eylemin amaçlı içeriğL aktörün kendi etkinliğini sürekli
olarakbaşarıIı bir biçimde gözetimiyle oluşur; davraruşın gözetimi aktörlerin
gündelik olaylarn seyri içinde sergiledikleri -normalde doğal bir şey ola-
rak gördükleri- sıradan bir beceridir".

7. "Aktörün davraruşıru yapma amacuu araştırmak, onuru söz ko,
nusu olayların akışına nasıl veya hangi yönleriyle kahldığıru araşhrmak-
t|r".

8. "Kişinin hayat-etkinliği birbirinden baSmsız bir dizi amaç veya
proieyi değil, aksine amaçlı etkintiğin başkalanyla ve doğa dünyasıyla
olan ilişkilere sürekli dahil olmasıru ihtiva eder".

9. 'Amaçlı bir edim', genelde diğer edim-hirleri gibi, aktör tarahn-
dan sadece refleksif olarak kavranabilir veya bir başka aktör tarafından
kavramsal düzeyde anlaşılabilir.

10. "'Amaçlar hiyerarşisi'... bu çerçevede anlaşılmalıdu; insan ak-
törler, karşılıklı etkinliklerini uyumlu eylem akışlan olarak düzenleyebi-
lirler: bu etkinliklerin çoğu, zEun;ın içinde belirli bir noktada (Schutz'un
deyimiyle) 'sabitlenir', ancak birey -karşılaşılan bir olay veya duruma
bağlı olarak arumsayabilmesi anlamında- bunlann varhğırun 'farkrn-
da'dır".

11,. "Amaç sadece insan eylemine has bir şey değildir... birçok huy-
van davranrşr amaçlıdrr".

72. " Amaç... 'öğrenilmiş prosedürler'in uygulanmasına dayandın-
larak lAyıl«yla tarumlanamaz... her amaçlı davraruş 'öğrenilmiş prose-
dürler'i (sonuçlara ulaşmak içinbaşvurulan bilgiyi) gerektirse bile, koşul-
lu refleksler gibi öğrenilmiş ancak amaçlı olmayan davraruşlar da vardır".

13. "Büttin amaçlı davraruşlar faillik içermez", zira (i) aktörler ni-
yetlerini, yani yapmaya niyetlendikleri şeyleri fail konumunda olmadan
da gerçekleştirebilirler, yani niyetlenilmiş sonuç bizzat aktörün müdüale-
siyle değil de, belirli öIçüde tesadüfi, öngörülmeyen olaylar neticesinde meyda-
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na gelir; ve (ii) niyetli edimler üpik bir biçimde, aslında aktörlerin niyetlenme-

dikleri, ancak haklı olarak, onların davranışları olarak düşünü|en bir dizi
sonuca yol açar.

14. Sosyal teori açısından büyük öneme sahip olan 'niyetli edimle-
rin'niyetlenilmemiş sonuçları'farklı şekiller alabilir. İtlnC tip örneklerde (i)

niyetlenilen şeye ulaşılmayıp, aksine aktörün davraruşı -ya'aıaç' olarak
kullanılan 'bilgi', ulaşılmaya çalışılan hedefe uygun olmadığ veya onun-
la itgisiz olduğu için ya da aktör ilgili'araçlar'ın hangi durumlarda kulla-
nrlmasr gerektiği konusunda yanlış fikre sahip olduğu için- farklı tiirden
sonuca veya sonuçlara yol açar; (ii) niyetlenilen şeyin gerçekleşmesinin
bir dizi başka sonucu da beraberinde getirdiği dunımdur (Giddens,

1,97 6 / 2003: 1 06-1 07, 1'1,3-115).

c) Edimlerin teşhisi

Giddens edimlerin teşhisinde eylemleri anlamakta (aslında Gadamer'in
'ufuk]ar' fikrinden uyarladığı)'anlam çerçeveleri'nin önemi ve yerini tar-
hşıç doğa bilimleri ve sosyal bilimlerdeki kullaruıruru karşılaşhnr. Ona
göre, insan davraruşırun doğa dıinyasındaki oluşumlarda görülmeyen bi-

çimde'anlamlar'a sahip olduğu veya'anlamlı'olduğu doğru olsa da, do-

ğanın maddi olarak dönüşttirülmüş veya'insanileştirilmiş' Lusımlan ka-
dar, bizzat doğa dünyası da bizler için anlamlıdır. Doğa dünyasıru, hpk
toplumsal dünyada olduğu gibi, normalde düzenlemeye ve'anlaşür' Lul-

maya çalışınz (Giddens,197612003: 108-109). İster toplumsal dtinya ister
doğa di.inyası olsun, olaylan anlamak için'anlam çerçeveleri'ne başvuru-
ruz. Bu anlam çerçeveleri asla tamamen 'betimsel' olmayıp, daha kup-
samlı açıklama şemalanyla sıkıca iç içe geçm§lerdir ve onlan birbirlerin-
den tamamen bağamsız olarak ele alamayv ve söz konusu betimlemele-
rin anlaşıhrhğı bu bağlanhlara bağlıdır (Giddens, 797612003: 109).

Giddens'a göre, hem toplumsal hem de doğal olgrılar anlam çerçe-
veleri sayesinde kavrarur ve bu çerçeveler gündelik deneyimleri'kavra-
maya' yarayan'yorumlama şemaları'nı (Schutz'un deyimiyle,'bilgi stok-
ları'ru) elde etmek ve mevcut olanları geliştirmekte kullarulır ve bu süreç-
ten sokaktaki insanlar kadar bilim adamlarr da yararlarur. Ancak o, bu an-
lam çerçevelerinin iç-bühinlüğrinü her iki grup açısından da abartmarun
ciddi bir hata olacağıru belirtiç aslında onlar paradigmalar o|arak görülebi-
[ir.
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'Yorumlama' sürecinin sadece sosyal bilimlere özgıi olmadığıru be-

lirten Giddens'a göre, Gadamer'in de vurguladıgı gibi, "Doğa dünyası
hak]<ıııda farklı anlam çerçeveleri içinde -ve bu çerçeaeleri ilişkilendirerek-
üretilen betimlemeleri anlamak zaten hermeneutik bir meseledir" (Gid-
dens, 2003: 109).

Daha önce belirttiğimiz glb| pozitivizme (ve onun doğal uzanhsı
olduğunu düşündüğü natüralizme) büyük ölçüde eleştirel ve hermeneu-
tik felsefeye daha olumlu bakan Giddens burada toplum ve doğa dünya-
stnı ve buna bağlı olarak doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin bu anlama ve
yorumlama çabalarını karşılaştırır. Ona göre, doğa dünyası, toplumsal
dünyadan farklı olarak,'anlamlı'olarak teşekkül etmese de, "doğarun sa-

hip olduğu anlamlaç insanlar tarafından pratik yaşam-süreci içinde ve
doğayı kendi açılarından anlama ve açıklama çabalarının bir sonucu ola-
rak üretilir". Aslında anlama ve açıklama çabalarrnrn bir parçası olan top-
lumsal hayat ise, kendini oluşturan aktörler tarafından, kendi deneyim-
lerini tasnif etmekte kullandıklarr anlam çerçevelerini aktif bir biçimde
inşa ve yeniden-inşa etmeleri temelinde üretilir. Bundan dolayı, sosyalbi-
limlerdeki kavramsal şemalar "hem sosyal aktörlerin toplumsal hayahn
üretiminde kullandıkları anlam çerçevelerine nüfuz etmeyi ve kavrama-
yı, hem de bu çerçeveler içinde teknik kavramsal şemalarla ilgili yeni an-

lam çerçeveleri inşa etmeyi gerektirmeleri bağlamında bir çifte hermene-

utiği yansıtrr". Bu konu ayrınhlı olarak "Çifte Hermeneutik" başlığı alhn-
da ele alınacaktır. Ancak, Giddens'a göre, sosyal bilimlerde hermeneutik

çift yönlü iken (yani hem sosyal bilimcilerin hem de üzerinde araşhnlma
yapılan kişilerin yorumlarını içerirken), doğa bilimlerinde ilişki tek yön-
lü olduğu (yani, sadece doğa bilimcinin yorumlama çabasıru içerdi$)
için, ikisi arasında yonımlama süreci ve niteliği bakımından özsel bir
farklılık vardır. Nitekim doğa bilimlerinde üretilen kavramlar ve teoriler
gündelik söylem içinde tamamen düzenli aralıklarla süzgeçten geçirilir
ve gündelik referans çerçevelerinin unsurları olarak benimsenirken, "sos-

yal bilimcilerin geliştirdikleri teknik kavramlar ve teorilerin benimsen-
mesi, bu kavram ve teorilerin nitelemeler yapmak amacıyla geliştirildik-
leri temel'inceleme-konusu'nun kurucu unsurları hAline gelmelerine yol
açabilir ve bu sebeple, onlar kendi uygulama bağlamlarıru değişikliğe uğ-

ratabilir" . Dolayısıyla, sosyal bilimlerde eylem tiplerinin teşhisi bu çifte
hermeneutiğin yarathğı güçlüklerle karşı karşıyadır (Giddens, 2003: 110-

111).
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Bu arada, sokaktan bireyleri ve bilim adamlannr doğadaki olayla-
nn anlamına ilişkin tespitler yapmaya iten sorular aynı ttirden değildir:
,Ne oluyor?' sorusuna verilecek cevap, ilk olarak araşhrmayı güdüleyen
ilgilere, ikinci olarak araşhrmacrnrn önceden sahip olduğu bilgi düzeyi
veya tipine göre değişir (Giddenş 197612003: 111). Ayr.u, iki farklı alan-

daki teşhislerin benzer bir yaru, insan-dışı güçlerin nedensel özellikleri
hakl,ındaki inançlann doğa olaylarına ilişkin teşhislerimize karışması gi-
bi, amaçlılık hakkındaki ön-kabullerin de edimlere ilişkin teşhislerimizle
sıkıca iç içe geçmesidir. Bu yüzdery "aktörün davranışrnr sadece anlaşılır
bir biçimde nitelendirmeye değil, ayru zamanda onun kendi davranışıyla
itişkili 'gerekçeler'i yahut'güdüler'ine de nüfuz etmeye çalışan araşhr-

malar, kesinlikle aktörün yapmaya niyetlenmiş olduğu şeyi de teşhisleri-
ne katmak.zorundadır" (Giddens, 7976 l 2003: 112).

d) Gerekçeler ae güdülein faillik açısından önemi
(i) Gerekçeler

'Niyetler' v ey a'amaçlar' hakkında söylenenlerin'gerekçeler' için de söy-
lenebileceğini belirten Giddens, faillerin belirli davranrşları yapma ne-

denlerini açıklarken'eylemin rasyonalizasyonu'yla ilişkili olduğunu dü-

şündüğü 'gerekçeler'in (eylemi kendilerince yapma nedenlerinin) ve
farklı düzeylerde işlerlikte olan'güdüler'in dikkate alınmasırun önemini
vurgular. O, sembolik etkileşimci, fenomenolojik ve etnometodolojik kök-
lerinin etkisiyle, bireylerin amaçlı (niyetli/yönelmiş) varlrklar oldukları-
ru, olaylara refleks benzeri otomatik tepkiler vermek yerine, olası sonuç-
ları, diğerlerinin muhtemel tepkilerini dikkate aldıklarını, refleksif failler
olarak kendi eylemleri, kararlan ve hatta düşünceleri üzerinde düşiin-
düklerini, yani davraruşlarını refleksif olarak gözettiklerini vurgular. Bu
refleksif boyut kişinin hem (gerektlginde veya istendiğinde) diğerlerine
hem de kendine açıklamalar sunması, eylemini rasyonel olarak temellen-
dirmesi anlamrna gelir. Nitekim, bu anlayışa göre, sokaktaki her insan,
kendisi, ilişkileri, diğer insanla1, nesneleç olaylar vb. hak]<ında betimle-
meler, yorumla1, açıklamalar yapması nedeniyle, aslrnda birer teorisyen-
dir. Başka deyişle, "Het ehliyet sahibi toplumsal aktöı hem kendi davra-
nışları hem de başkalarırun niyetleri, gerekçeleri ve güdüleri haklunda,
toplumsal hayahn üretimi için tamamlayıcı nitelikte rutin yorumlar ya-
pan bir toplum teorisyenidir" (Giddenş 197612003: 201). Bu yüzden ona
göre,
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,Gerekçeler,...aktörlerin davranışlarını refleksif gözetimlerinin rutin

bir unsuru olarak 'el alhnda futtukları' temellendirici eylem ilkeleri

olarak tanımlanabilir... [Dolayısıyla] amaçlı davraruşın rasyonalizas-

yonunu [gerekçelendirmeleri| araştırrnak... (1) farklı türde amaçlı edim-

ler aeya projeler arasındaki mantıkal bağlantıyı ae (2) amaçlı edimlerde, be-

lirli sonuçlara ulaşmak için, 'araç'olarak kullanılan bilginin'teknik temellen-

diriliş' ini araştırm akhr (Gidden s, 797 6 l 2003: 11 5, 1,1 6).

Dolayısıyla,

'Gerekçeler'in insan davranışındaki önemi, en iyi şekilde, gerekçeler
davranışın refl eksif gözetiminin' teorik boyut'u olarak anlaşıldığında
kavranabilir ve insanlar birbirlerinden bu gözetimi sürdürmelerini
beklerler; öyle ki, neden o şekilde davrandığı sorulduğunda, aktör ya-
pılan bu edim hakkında ilkeli bir açıklama getirebilsin (Giddens,
1976l2003 1,26).

Ona göre, gündelik kullanımda'amaç' ve'gerekçe' kavramlan ara-
sındaki örhişmeye rağmery sosyolojik analizde sokaktaki birİylerin bir-
birlerinin etkinliklerini anlamlandırmakta.kullandıkları farklı araşb.rma
düzlemlerinin birbirinden ayrılması gerekir. ÖrneğirL (i) bir aktörün dav-
ranrşl, yani 'yaptıS şey' muğlAk olduğu durumlarda, bir başka kişi bu
davraruşı öncelikle anlamlı biçimde nitelendirerek anlamaya çalışacakhr;
(ii) ancak o diğer kişinin ne yaphğnı bilmekle yetinebilir; (iii) onu yapma
amacını veya zaten yapmışsa, neyi khsıtlı/niyetli olarak yaptığıru öğre.-
mek isteyebilir; ancak yine de (iv) bundan daha derinlere inerek, aktörün
davraruşını 'temellendirme' biçimine nüfuz etmek, yani onun kendi et-
kinliklerini gözetiminin mantıksal bütünlüğünü ue somut içeriğiru öğrenmek
isteyebilir (Giddens, |976 l 2003: 115).

Giddens bu noktada (eylem felsefesinde hararetle tarhşılan, Türk-
çe literatiirde "Sebepler (reasons) nedenler (causes) midir?" biçiminde
yanlış bir çeviriyle ifade edilen) "Gerekçeler nedenler midir?" sorusunu
tartışır. Ona göre, tarhşmarun bir tarafrnda, "gerekçelerin nedenler olma-
dıklannı söyleyenleç gerekçe ve faillik arasındaki ilişkinin'kavramsal' ol-
duğunu öne sürerler. Onlara göre, gerekçeleri rasyonalize ettikleri davra-
ruşlara atıfta bulunmadan betimlemek mümkün değildir; 'gerekçeler' ve
'eylemler' şeklinde birbirinden bağımsız iki olay veya durum ktimesi ol-
madığı için, onlan birbirine bağlayan nedensel bir ilişkinin mevcudiyeti
gibi bir sonın da söz konusu o|amaz". Ancak öte yandan, gerekçelerin ne-
densel etkisine dair delil sunmak isteyen yazar|at onları ilintili oldukları
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davranışlardan a}4rmaya çalışmışlardır. Sorunun esas iübariyle losmen
nedensellik kavramıyla bağlanhlı olduğunu düştinerı Giddens, tartışma-
ya katkılardan çoğunun açıkça veya dolaylı olarak Humecu bir nedensel-

lik anlayışı çerçevesinde yapıldığnı düşünür ve nedensel analizin manh-

ğıyla ilişkili ayrınhlı bir tarhşmaya girmeden bir faiUaktör nedenselliği an-
layışına gerek olduğunu ve buradaki nedenselliğin değ§mez ilişki'yasa-
lar'ıru değil, daha ziyade (1) neden ve sonuç arasında zorunlu ilişkiyi ve
(2) nedensel etki fikini varsaydığıru belirtir (Giddens,1976l2003: 116-

117).

'Determinizm'in sosyal bilimlerde, aslrnda, insan eylemini sadece
'olay nedenselliği'ne indirgeyen teorik bir şemayı anlaffiğıru belirten Gid-
dens, bu yaklaşımın özgürlüğı.i nedenselliğin karşısına koyduğunu, bu
yüzden olaylardaki nedensellikle insan davraruşlanndaki nedenselliği
birbirine karışhrdığıru, dolayısıyla insan eylemlerindeki nedenselliğin
önemli bir boyutu olan amaçlıtığı göz ardı ettiğini düştinür. İhsanlar tüm
davraruşlannı tamamen amaçlı ve bilinçli olarak yapmasalar ve hatta ey-
lemleri amaçlamadıklan (niyetlenmedikleri) sonuçlara yer açsa da, reflek-
sif birer fail olmalan, yani "eylemin, aktörün kendi niyetlerini -hem istek-
lerini hem de 'dış' dünyanın gereklerini hesaba katarak- refleksif olarak
gözetimi neticesinde oluşması" belirli düzeyde'davranış özgürlüğtinü'
açıklayabilir. Giddens bu yüzden, 'olay nedenselliği'nin karşısrna 'fa-
il / aktör nedenselliği'ni koyar (Giddens, 1976 l 20a3: fl7).

Neticede, davranışın rasyonalizasyonunun, "giindelik hayahn sü-
regiden Praxis'i içinde, amaçların kendi gerçekleştirilme koşullanyla irti-
batlandırılmasr anlamında, eylemin nedensel temellendirilişi"ni ifade et-
tiğini düşünen Giddens'a göre:

Gerekçelerin basitçe nedenler olduklarıru veya olabileceklerini söyle-
mek yerine; rasyonalizasyonun, aktörüry amaçlılığıru kendi hakkındaki

bilgist ve -eyleyen ben olarak çevresini oluşturan- toplumsal ae maddi

dünya halçkındaki bilgisi dfrhilinde temellendirişinin nedensel ifadesi ol-
duğunu söylemek daha isabetli olacakhr (Giddens, 197612003: 117-

118).

(ii) Güdüter

'Güdü' terimini eyleme sevk eden istekleri anlatmakta kullandığıru belir-
ten Giddens'a göre, güdülerle kişiliğin duygusal unsurlan arasında do-
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|aysız bir ilişki vardrr ve güdüler "hem aktörlerin kendi isteklerinin far-
kında oldukları durumlan, hem de aynı zamanda davraruşlannı etkile-
yen ancak bilinçlerine çıkmayan durumları içerir" (Giddens, 197612003:

118). Giddens daha sonra bu tespit çerçevesinde, Freud'a nazire olarak,
'bilinçdışı', 'pratik bilinç' ve'sözel bilinç' kavramları etrafında bir'kişilik
tabakalaşması' yaklaşımı geliştirir. Bu kavramlardan ilki, Freud'daki'bi-
linçdışı'nın/'id'in yanl srra, bireyin kişiliğinin ilk gelişim dönemlerinin
etkisiyle, daha doğrusu Erikson'un deyimiyle gelişme çağlartnın 'kriz-
ler'inin çözülme biçimi veya çözülememesiyle ilişkili olary varoluşsal te-

mele sahip 'kaygılar'ı içeriı Pratik bilinç, nasıl yapılacağıru bildiğimiz,
ancak çoğu kez niçin yaptığımızı açklayamadığımız veya belli belirsiz
farkında olduğumuz 'bilgilerimizi', sözel bilinç ise, bilincinde olduğu-
muz bilgileri içerir.

Ayrıca,'çıkarlar/ilgiler'in aktörlere ait isteklerin gerçekleşmesine
yardımcı etkiler veya durumlar olarak tanımlanabileceğini düşünen Gid-
dens şu tespitleri yapar: (i)'Çıkarlar/ilgiler'le 'güdü' kavramı arasında
yakın ilişki vardır; (ii) içinde isteklerin barınmadığı hiçbir çıkar/ilgi yok-
fur; (iii) ancak, insanlar kendilerini belirli bir biçimde davranmaya iten
güdüleriıı her zaman farkında olmadıkları için mevcut bir durumda çı-
karlarının/ilgilerinin ne olduğunun da mutlaka her zaman farkında de-

ğillerdir; (iv) bireylerin her zaman kesinlikle çıkarlanna uygun davraruş-
lar sergiledikleri söylenemez; (v) niyetlerin her zaman isteklerle uygun-
luk içinde olduğunu varsaymak hata olacakhr: "gerçekte kişi istemediği

şeyleri yapmaya niyetlenebilir veya bunları yapabilir; başlatmak niyetin-
de olmadığı bir eyleme yol açabilecek şeyleri isteyebilir" (Giddens,
1976l2003: 118-119). Giddens son tespitten hareketle, Popper'rn 'niyetle-
nilmeyen sonuçlar' kavramrndan ve Merton'un 'kendini doğrulayan ke-
hanet' taıtışmasından yararlanarak, "ııiyetlenilmiş eylemin niyetlenilme-
miş sonuçları" fikrini geliştirir. Yani ona göre, bütiin insanlar (tam olarak
tarumlanmış olsun olmasın) belirli amaçlar/niyetlerle hareket eden, yani
kendilerince belirli amaçlara ulaşmaya çalışary ancak bu niyetli eylemleri
kimi (muhtemelen çoğu) zaman (eylemin ifade edilmemiş veya bazen
edilemeyen koşullarrrun da etkisiyle) niyetlenmedikleri sonuçlara yol
açan failler, aktörlerdir. Bu yüzden, ona göre, 'karışft niyetselİik' koşulla-
rında, insanlarrn farklı bağlamlardaki eylemlerini bu niyetlenilmiş ve ni-
yetlenilmemiş unsurların farklı bileşimleri, karrşımları olarak görebiliriz.
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e) Anlam ve iletişimsel niyet

Giddens burada biıeylerin farklı şeylere ilişkin sahip oldukları anlamla-
rın ve amaçlarırın (niyetlerinin) iletilmesi ve'karşrlıklı anlama'run sağ-
lanması sorununu ele alır. Bu amaçlar sadece sözlü olarak değil, farklı ha-
reketler ve tepkilerle veya sezdirmeye çalışılarak aktanlabilir. Giddens'ın
buradaki anahtar teması, toplumsal etkileşimde'sağduyusal anlayrşlar'ın
veya (gündelik hayatta sorgulanmadan benimsenen) karşılıklı bilginin ro-
lüdür ve bunların iki şeyi gerektirdiğini belirtir: (i)'ehliyetli bir aktörden',
kendisi ve başkaları d6hil, ehliyetli aktörlerin özellikleri hakkında'bilme-
si (inanması) beklenebilecek şeyler' ve (ii) aktörün belirli bir zamanda
içinde bulunduğu konumu ve sözün yöneltildiği kişi veya kişiler (Gid-
dens, 1976l2003:120-723). Giddens bu açıklamalarıru, ayrıca onun sosyal
bilim anlayışında açacağ|mızı Schutz'un 'uygunluk problemi' olarak ad-
landırdığl şey etrafinda tarhştığı'anlam çerçeveleri' veya Kuhn'un deyi-

şiyle,'paradigmalar'ın dolayımlanması, ilişkilendirilmesi problemi çerçe-
vesinde açımlar.

2. İnsan Eyleminin Doğası

Eylem felsefesindeki insan eyleminin doğasına ilişkin bazı tarhşmaları
dikkate alarak, beş temelde tespitler yapan Giddens için, sonraki bir ya^-
sında belirttiği gibi, bu problem birbirinden ayrılması imkdnsız öznellik
ve anlam problemlerine göhirür. Ona göre, bu problemleri ana|iz eder-
ken, Aglo-Sakson eylem felsefesinin yalu srra, bir başka Kıta felsefesinin,
yani yapısalcılrk ve post-yapısalcılığın etkileriyle ytizleşmek gerekir ve bu
son düşünce okullanna İhgilizce yazandüşünürler genelde belirli ölçüde
kuşkuyla yaklaşsalar bile, onlar gündelik dil felsefesi ve Wittgensteincı
felsefede karakteristik biçimde üzerinde durulan ternalarla doğrudan iliş-
kili sorunlara yol açarlar (Giddens, 7987b:58).

İnsan eyleminin doğası probleminin sosyologların ilgileri bakımrn-
dan sosyal teorideki geleneksel bir bölünme, öznelcilik ve nesnelcilik di-
kotomisi bağlamında anlaşıldığıru belirten Giddenş bu dikotominin ta-
raflarrnı şöyle tanımlar:

Bu kavramlardan ilkiyle, sosyal teoride toplumsal nesnenin ('toplum')
tekil bireyler üzerinde bir ttir önceliğe sahip olduğunu ve toplumsal
kurumların sosyal analizin tek temel ilgisini oluşfurduğunu savunan
perspektifi anlatmak istiyorum. Öznelcilik esasen onun karşıtını anla-
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tır. İnsarç eyleyen sosyal analizin temel odak alanı olarak alınır. Başka
deyişle, sosyal bilimlerin temel ilgisini amaçlı, muhakeme yapan birey
oluştunır (Giddens, |987b: 59).

Giddens'a göre, ortodoks konsensüsün hem içinde hem dşındaki
nesnelci geleneğe dahil olanlar'toplum'un veya'toplumsal kunımlar'ın
toplumun tekil üyelerinin etkinliklerinin'ötesine' uzan.ın yapısal özellik-
lere sahip olduk]arıru öne sürmekte, öznelciliğe eğilimli olanlar insanları
kendi eylemlerinin yer aldıS koşulları anlama gücünde, belirli bir niyet-
le davranan ve yaphklannın gerekçelerine sahip olarak görmekte kesin-
likle haklıdır. Ancak öte yandan, nesnelci bakış açısına eğilim duyanlaç ti-
pik olarak kesinlikle insan bireylere yüklenmesi gereken nitelikleri, yani
kendini-anlama, niyetsellik, belirli gerekçelerle hareket etmeyi kavrama-
da faz|a becerikli değilken, öznelciliğe eğilimli olanlar nesnelcilerin tama-
men haklı olarak insan toplurnsal davraruşırun araştınlması için temel
önemde olduğunu düşündükleri bu olgulan yeterince analiz etmemişler;
öznelcilik, uzun-dönemli değişme süreçleriyle ve büyük-ölçekteki ku-
rumsal organizasyonlarla ilişkili konulann çevresinden dolaşma eğili-
minde olmuşfur (Giddens, 198612005: 576-577; 1987b: 69-70r.

Nesnelcilik ve öznelcilik arasrndaki düalizmin köklerinin derinler-
de yathğıru ve sosyal teoriyi etkisi alhna alan birçok tarhşmarun bu bö-
liinmenin yol açhğı sorunlar etrafinda döndüğiinü düşünen Giddens, bu
bölünmeyi (düalizmi) aşmak için, eylemin hem nesnel hem de öznel bo-
yutlarını karşılıklı ilişkileri (bir 'fülik') içinde ele almayı amaçlayarı "ya-
pının ikili$"z kavramıru geliştirir. Burada, insan failleri amaçlı, muhake-
me yeteneğine sahip varlıklar olarak gören yaklaşımlarda, eylem kavra-
mının çogu kez bir niyetler toplamı olarak anlaşıldığru, yani fail/aktönin
gündelik hayatı oluşfuran rutinler alhnda ele alınmadığıru, eylemin ken-
di oluşumunun bir parçası olan temel bir zamansallığa sahip olduğunu
belirten Giddens'a göre, failliği kendi ahşı (dure6) bağlamında yorumla-
mak, eylem kavramrru nesnelci sosyal bilimciler için oldukça önemli olan

-yap|, kurumlar gibi- kavramlarla ilişkilendirmeye yardımcı olur (Gid-
dens, |986 l 2005: 576-577).

Bu bağın nasıl kurulabileceğini görmek için yapı kavramına dön,
memiz gerektiğini belirten, İngilizce konuşan sosyal bilimciler arasında

2 Gidd"nr'ınyapının ıkitiğ kavramının ayrıntılı bir açıklaması için bkz. Tatlıcan ve Çeğiç 2007.
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genellikle bir kriter kavram olarak alınan yapı kawamının sonınlu oldu-

ğunu düşünen Giddens'a göre, kavram Anglo-Sakson sosyal bilime ya-

bancı yapısalcı ve post-yapısalcı geleneklerdeki yapı anlayışı dikkate alı-

narak yeniden tarumlanmalıdır. Dilin yapısal özelliklerinin, hpkı toplum-

sal ilişki kalıplannda olduğu gibi zaman ve mekinda konumlanmış ka-

1ıplar olarak var olmadıklarrnr, bu özelliklerin dilin somutlaşmasında, ko-

nuşmada veya metinde gömülü olan orada-bulunanlar ve bulunmayanla-

rın ilişkilerinden oluştuğunu öne süren Giddens, burada yapı teriminin
(Saussure'ın) orada-olmayan-büttinlük kavraruıu gerektirdiğini belirtir.

Bu kavrama göre, konuşmacının kurduğu ctimleyi anlamak, konuşma edi-

minde yer almayan, ancak yine de onu anlamak ueya üretmek için temel öneme

sahip olağandışı çeşitlilikte sözdizimsel ve semantik kuralı bilmeyi gerek-

tirir. Bu anlayış yapıyı bir mevcudiyetler seti (Derrida) olarak kavramlaş-

hrmayı engeller ve bu hir bir kavramlaştırmanın yol açaca$ yapıyı
(Durkheim'ın yaphğ gibi)'krsıtlayıcılık' olarak görmeyi engeller. Ona gö-

re, kendi geliştirdiği 'yapırun ikiliği' anlayışı, yapıyr aslında insan eylemi

dışında bir şey ve kısıtlayıolık olarak değil, tekrar tekrar düzenlediği in-
san etkinliklerinin aracı ve sonucu olarak almayı sağlar (Giddens,

1986 l 2005: 578,579).

a) Eylem ve öznellik

Sosyal bilimlerde ve diğer alanlardaki öznelci yaklaşıITıın problemlerin-

den birinin öznelliğin veri olarak alınması olduğunu, açrklanması gere-

ken bir fenomen olarak görülmeyip, bir insan fail olmarun temeli olarak
alındığıru belirten Giddens'a göre, yapılaşma teorisinde fail önceden
oluşmuş bir öznellik olarak anlaşılmaz. Giddens burada yapısalolık ve
post_yapısalcılıkta geliştirilen öznelcilik eleştirisinin, öznenin merkezi ko-
numdan uzaklaşhrılması tarhşmalanrun önemli olduğunu kabul eder.

Post_yapısalcılıktaki bilinç ve bilinçdışı ilişkisi ve bilinçdışının dille brğ-
lantısı üzerine tarhşmaların değerli olsalar bile, öznenin merkezi konum-
dan uzaklaştırılması temasırun fail olarak benliğin ortadan kaybolmasına
yol açmaması gerektiğini vurgulayan Giddens'a göre, post-yapısalcı fail-
lik ve bilinçdışı açıklaması iki temel noktada yetersizdir: (a)'pratik bilinç'
hakkında hiçbir agklama yapılmaması; (b) pratik bilinçte gömülü'metot-
lar'ın kullarumı olarak bir anlam yonımu ortaya koymarun imkAnsızlıS
(Giddens, 1986 l 2005: 580-582).
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Gündelik dil felsefesi ve fenomenolojinin insanlann gündelik iliş-
kilerinde pratik bilincin öneminin ortaya çıkmasına büyük katkrda bulun-
duğunu belirten Giddens'a göre:

Aktörlerin niyetleri ve yaphkları şeyler konusundaki gerekçeleri, ba-
zen onların kendi eylem koşulları hak}Qnda söyleyebildikleri şeylerde
ifade edilebilir. Başka dey§le,.aktörler kendi eylem koşullan hak],onda
bir ölçüde -tarihsel olarak, mevcut koşullara göre değişen- sözel açık-
lamalar sunabilirler. Ancak bu, kesinlikle, onlann belirli davranışlan
niçin öyle yaptıklarıru büttinüyle anlatmaz. Eylemlerimizde yer alan
ve bu eylemlerin kurucu unsunınu oluşfuran ustaca ve göz kamaşhrı-
cı karmaşıklıkta pek çok bilgi biçimi, icra ettiğimiz pratikler içinde ve
bu pratikler aracılığıyla oluşturulur. Onlar bilgili olarak meydana geti-
rilseler de, her zaman aktörün sözel bilincine açık değillerdir. Birey bir
dili konuşmak için dil kullanımıyla ilgiti olağandışı karmaşıklıkta bir-
çok kural, strateji ve taküği bilmek zorundadır. Fakat, bildiği bu kural-
lar vb. hakl.ında bildikleri açıklanması istendiğinde, kişi bunu yap-
makta gerçekte büyük ölçüde zorlanacakhr. Oldukça sıradan bir açık-
lama, bir dili konuşmak için bilinmesi gerekenleri sözel olarak aktara-
bilir (Giddens, 1986 l 2005: 582).

Ona göre, nesnelcilik dahil, pratik bilincin önemini göz ardı eden
bir toplumsal etkinlik açıklaması, insan faillerin toplumsal hayatta sergi-
ledikleri bilgililik biçimlerini ortaya koyma konusunda büyük ölçüde ye-
tersizdir. Bu düşünce okullarının insanları anlayamamalanrun nedeni, in-
sanlann kendi eylem koşulları hakkında bildiklerinin sözel olarak ifade
edebilecekleri şeylerle sırurlı olduğunu düşünmeleridir ve onlar sözel ola-
rak ifade edilebilenlerin dışındaki şeyleri ya toplumda işleyen güçlerin
(işlevselcilik) ya da bilinçdışırun (yapısalcılık ve post-yapısalcılık) ürünü
olarak görürler (Giddens, 7986 l 2005: 582).

b) Eylem ve Anlamın Oluşumu

Giddens, kendi'anlamrn oluşumu' anlayışıru, Freud ve Erikson'un kişilik
gelişimi konusundaki açıklamalarırun yaru sıra, post-yapısalcılıktaki,
özellikle Derrida'run ve Lacan'ın tarhşmalarından yararlanarak ve ikinci-
lerin bilinç ve bilinçdışı, bilinçdrşı ve dil arasındaki ilişkiler konusundaki
açrklamalarrru dikkate alarak'pratik bilinç' kavramı etraftnda geliştirir.
Ona göre, pratik bilinç hem bashrılan semboller ve bilme biçimlerinin bi-
linçsiz olması anlamında bitinçsiz değilse de, doğrudan söze dökememe
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anlamında bilinşizdir ve dolayısıyla bilinçdış ile'bilinç' arasında yer
alır. Bilgililiğin unsurları bilinçdışı, pratik bilinç (s<ize dökülmemiş) ve sö-
zel bilincin (söze dökülen) kişiliğin üç temel bileşnini oluşfurduğr.,
öne süren Giddens'a göre, yaphklarımızın çoğu bilgili bir biçimde pratik
bilinç içinde ve aracılığıyla düzenlenir (Giddens,1986l2005: 583). Gid-
dens buradan hareketle (ve etnometodolojiden yararlanarak) kendimizin
ve başkalarırun eylemlerini anlama şeklimizin ve anlam yaratma biçimle-
rimizin en temel anlamda metodolojik olduklaıa sonucuna ulaşır. Yani,

sözcükler ve eylemlerin anlamları (post-yapısalcı vurgunun aksine) sade-

ce gösterge kodlanrun veya daha özelde dilin yarattığı farklilıklardan
kaynaklanmaz. "Onlarrn kaynağı, daha temel diizeyde, konuşmacılar ve
faillerin pratik eylemleri sırasında kendilerinin ve diğerlerinin yaphklan

şeylerin "yorumlar"ına ulaşmak için kullandıklan metotlardır" ve "Anla-
mın kaynağı göndergeye veya bir semiyotik sistem olarak dili oluşfuran
farklılıklara değil, aksine gündelik toplumsal hayabn rutinlerinde gömü-
lü metodolojik aygıta göttirülebilir" (Giddens, 7986l2005: 583).

Ancak Giddens, anlamın oluşumu konusunda Wittgenstein'ın Der-
rida'dan daha önemli olduğunu düşünür. Hem eylem teorisiyle ilgili kıs-
mın başlarrnda değindiğimiz, hem de daha sonra ontoloji tartışmalarında
göreceğimiz gibi, Giddens hem varlığın doğasında hem de insan eylemin-
de zaman-mekAry daha doğrusu zamansallık ve konumlanmışlığın temel
önemde olduğunu sürekli vurgular. Ona göre, Derrida için anlamlandır-
ma sürecinin kaynağı dil ve eylemin zamansal ve mekdnsal inşasında
farklılıklarrn oyunu olmasına ve bu yüzden, en temel dil biçimi olan yaz-
mada farklılıklann zamansal/mekAnsal organizasyonu sergilenmesine
rağmen, Wittgenstein'da dilin zamanlaması ve konumlandınlmasıyla il-
gili çok şey vardır ve bu zamanlama ve konumlandrrmarun, dilin bir özel-
liği olarak, günaehk hayattaki sıradan etkinliklerin zamanlanması ve ko-
numlandınlmasıyla ilgili daha genel bağlamlarda anlaşılmak zorunda o[-

duğu vurgularur. Yani, "Aktörler -anlamın kaynaklarr ve doğasıru keşfet-
tiğimiz- gündelik toplumsal etkinliklerini düzenlemek için zamansal-me-
kAnsal ortamlardan yararlanrrlar" (Giddens, 1986 l 2005: 584).

Giddens burada geç dönem Wittgenstein'la Marx arasında bir bağ-
lanh kurar: Wittgenstein'rn, dili toplumsal pratigin aracı olarak görerek,
bir yanda gündelik dilin kullarumr temelinde, öte yandan gündelik top-
lumsal hayattaki sıradan pratiklerin gerçekleştirilmesi bağlamında geliş-
tirilen bir praxis teorisi sağlaması (Giddens,1986l2005: 584). Wittgenste-
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in'ın olgun dönem felsefesinin sosyal teorinin mevcut problemleri açısın-
dan büyük öneme sahip olduğunu düştinen Giddens buıada bir uyarıda
bulunur.

...bu yazıI.ar, sosyal teori açısından, dilin toplumsal pratikler|e ilişkisini
kurmaları nedeniyle değerlidia yoksa onlar'post Wittgensteincılar'ın
genelde anladıklan hAliyle bizim için o kadar önemli değildir... Marx
ve Wittgenstein arasında toplumun Praxis olarak üretimi ve yeniden-
üretimi konusunda doğrudan süreklilik olduğunu öne sürüyorum
(Giddens, 7979 l 2005: 125).

Özetle, anlamrn oluşumunun kaynağı, gtindelik hayatta dil aracrlr-

ğıyla gerçekleştiren pratikler ve bu süreçte aktörlerin diğerlerini 'anlama'

çabası içinde kendi yorumlarıru (çoğunlukla gündelik karşılıklı konuşma-
larda) birbirlerine iletmeleridir. Dolayısıyla, anlam (i) bağlamsal ve (ii)
(etno)-metodoloiiktir. Ona göre, Derrida yaz|y| temel anlamlandırma tar-

zı olarak alırken tamamen mantıklı olsa bile, dil ve anlamrn anlamlarını
açıklamada en temel olan unsu[, metin veya yazma değil, zamansal-mekfrn-

sal olarak konumlanmış kontışmadır. Bu yüzden, sosyal analizin kavramsal
merkezi olarak bilgili aktöni kurtarmak ve "bilgililiğr' oluşfuran şeyi top-
lumsal hayatın süregelen bağlamı içinde konumlandırmak gerekir. Özet-
le, "Toplumsal hayat... faillik dışında bir olgu olarak ortaya çıkmaz, aksi
ne zamansal-mekAnsal bağlamlara yayılan toplumsal etkinlik anlarında
üretilir ve yeniden-üretilir" (Giddens, ].986 12005:584-585). Fakat bunu
söylemek, Giddens'a göre:

öznelciliğe düşmek değildir, zira o niyetler veya gerekçeleri verili ola-
rak ve toplumsal hayatı önceden şekillendirilmiş faillerin yaphkları şe-
yin sonucu olarak almayı gerektirmez. Öte yandary bu bir nesnelcilik
biçimi de de$ldir, zira yapılaşma teorisine göre, sosyal sistemlerin ya-
pısal özellikleri sadece belirli davraruş biçimleri olarak somutlaştıklan
anlarda var olurlar (Giddens, 1986 l 2005: 586).

Neticede, gelişmiş bir eylem teorisinin bir yandan güdüler, gerek-

çeler ve amaçlar arasındaki ilişkileri araşhrırken, öte yandan, işlevselci
teorisyenlerin her zaman yapmaya çalışhkları gibi, bir kurumsal düzen ve
değişme açıklaması slırunası gerektiğini belirten Giddens'a göre, işlevsel-
cilik" Parsons'ın çalışmalarındaki en sofistike biçiminde bile, uygun bir
eylem teorisi üretmezken, özellikle post-Wittgensteincı felsefe ve varoluş-
sal fenomenoloji dahil, eylem felsefesiyle en faz|a meşgul olan düştince
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okullan da kurumsal düzenler ve dönüşümleriyle ilgili problemleri atla-

mışlardır (Giddens, !977b:86). Özetle, ona töre, bir 'toplumsal hayahn
ontolojisi', post-yapısalcılıkta bir 'özne teorisi' olarak betimlenen şeyin
yanı sıra, eylemin doğası haklında ayrıntılı bir agklama surunalıdır (Gid-

dens, 199Oa:203).

D) Toplurnsal Hayatın Üretimi ve Yeniden-Üretimi

Giddens eylem felsefeleri üzerine tartışmalarrnda, eylemiry dolayısıyla
bir fail olmarun aynlmaz özelliklerinden biri olarak gördüğii 'amaçlr dav-
ranış'r "Toplumsal Hayahn Üretimi ve Yeniden-Üretimi" başlığ altında
sosyal teoriye ve sosyolojiye taşır ve burada esasen Durkheim, Parsons ve
Marx'a odaklarur; eylemin bileşenlerinin 'toplumsal eylem' ve 'toplumsal
düzen'le ilişkilerini ortaya koymaya çalışır. Buradaki merkezi kavram,
öncelikle Durkheim ve Parsons'ın faydacı bir yaklaşımın örneği olarak
gördüğii 'Hobbescu düzen problemi' ve Marx'ın (çahşma ve güç ilişkile-
ri ekseninde ilerleyen) Praxis kavramıdrr.

1. Toplumsal Diizen Problemi

Giddens'a görq amaçların'içselleştirilmiş değerler' olarak kabul edilebi-
leceği görüşü sadece Durkheim'ınyazı|annda değil, oldukça farklı yerler-
de ve çoğunlukla görünüşte Durkheim'den epeyce fark]ı ve gerçekte doğ-
rudan ona karşı görüşlere sahip olanların çalışmalannda da karşımıza ç-
kar ve bu yaygın görüşün ilgili temel aksiyomlan şöyle ifade edilebilir:

(i) toplumsal dünya ahlaki ('normatif') nltellginden dolayı, doğa
dünyasından öz itibariyle farklıdır;

(ii) ahlAki zorunlutuklar doğadaki zorunluluk]arla simetri içinde
olmadıklan ve bu yüzden hiçbir şekilde onlardan ttiretilemeyecekleri
için, bu köklü bir farklılıktır ve

(iii)'eylem' normlar ve uzlaşımlara yönelik davraruş olarak gönile-
bilir (Giddens, L976l2003: 128).

Birbirlerine karşıt olmalarına rağmen bu temel aksiyomlan payla-

şan yaklaşımlardan Durkheimcı kanatta toplumlar/ topluluklann özellik-
leri olarak normlar vurgularurken, post-Wittgensteinci kanatta analizin
aktörlerin amaçları veya güdülerine yoğunlaşhğıru öne süren Giddens'a
göre, ikincileç "amaçlı davraruşı'anlamlı' davraruş ='kurala-bağlı' dav-
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raruş özdeşliği çerçevesinde araştırdıkları, bu davranışlarla ilgili kuralla-
rın kaynaklarıru açıklamadıkları (ve ayrıca, kurallann yaptırıma-dayalı ka-
rakterini göz ardı ettikleri) için", ister istemez Durkheimo kanatla aynı
yönde ilerlemişler ve benzer şekilde, "Wittgenstein'ın takipçisi olduğunu
açıkça ifade edenlerin gönişlerinden etkilenen birçok yakın dönem yazar
da aynı yolu izlemiştir" (Giddens,1976l2003: 128-729).

Giddens bu noktada söz konusu kusurların Durkheim'ın oluştur-
duğu -ve çok daha sonra önemli noktalarda Parsons'ın izlediği- muhake-
me biçiminin zayıf noktalanyla ilişkisini göstermeye çalışır. Ona göre,'ey-
lemin referans çerçevesi' açıklamasında Durkheim'dan büyük ölçüde et-
kilenen Parsons, Toplumsal Eylemin Yapısı'nda (iradeci) bir eylem anlayışı
geliştirmeye çalışırkery Weber'in eylemi ele alış biçimi ile Durkheim'rn
(içselleştirilmiş) ahlAki yükümlülük konusuna ilgisi arasında bir paralel-
lik tespit eder ve Parsons'ın Hobbescu düzen problemini ortaya koyma ve

çözme biçiminin başlıca iki sonucu vardrr:

(1)'iradeciIiğin', sosyal teoriye, 'değerler'in hem eylemin güdüsel un-
surlarını hem de toplumsal istikrarın koşulu o|an genel konsensüs'ün te-

mel unsurlarını şekillendirdiği aksiyornuyla sokulabileceği tezi; (2)

toplumsal hayattaki çıkar çatışmasının'birey' (soyut akttlr) ve'toplum'
...arasındaki ilişkide odaklandığının kabulü (Giddens, 797612003:
129).

Ona göre, Parsons erken dönem çalışmasında "'iıadecilik' ve ahlA-
ki konsensüsün işlevsel zorunluluğu görüşünü uzlaşhrmaya çalışır ve
'değer' kavramı, kendi tarumladığı şekliyle, 'eylemin referans çerçeve-
si'nde anahtar rol oynar; zira bu temel kavram, kişiliğin ihtiyaç-eğilimle-
rini -içselleştirilmiş değerleri- (sosyal sistem düzeyinde normatif rol
beklentileri vasıtasıyla) kültürel konsensüse bağlar" (Giddens,
7976l2003: 130). Ancak Toplumsal Eylemin Yapısı'nda öne çrkan'iradecilik'
Parsons'ın ikinci dönemini yansıtan Sosyal Sisteın'de ve sonraki yazıların-
da ortadan kalkar. Giddens'a göre, bunun nedeni Parsons'rn iradecilik
kavramına yüklediği anlamın zamanla değişmesidir. Parsons ilk çalışma-
sında (eyleyen özneyi ön plAna gkaran teorileri ifade eden) iradeciliği
(eyleyen özneye ahldki bir aktör olarak yapılan tiim atıfları küçümseme-
ye çalışan 79. yüzyıl sosyal teorilerini ifade eden) 'pozitıvizm'in karşısına
koyar. Parsons erken dönemde yaklaşımrnı'iradeciliK vurgusuyla yaratı-
cı, yenilikçi fail olarak aktör kavramı çerçevesinde kurmaya çalışırken,
aktörler tarafindan 'içselleştirilen' genel konsensüsü meydana getiren te-
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mel değerler ile kişiliğin güdüleyici unsurlannın aslında ayru değerler ol-
duğunu düştinerek, "iradecilik kavramlru sadece 'normatif bir karaktere
ait unsurlar'ı anlatan bir şey olarak yorum|ar; böylece 'eyleyen öznenin öz-

gürlüğü' kişiliğin ihtiyaç-eğilimlerine indirgenir" (Giddens , 1976l2003: 130-

131). Neticede:

Sistem deterministtir. Burada, aktör düzeyinde öznenin yaratıcı gücü_
ne yer olmadığı gibi, kurumsallaşmış değer standartlarının dönüşüm
kaynaklannı açıklamada da temel bir güçlükle karşılaşılır -bu, Par-
sons'ın (ve Durkheim'in) teorik sistemiyle Winch'in eylem felsefesi
üzerine aksi yöndeki oldukça farklı gönişlerinin ortak bir sıkınhsıdıç
zira her iki taraf da değer standartlarıru ('kurallar'ı) verilmişlikler ola-
rak almak zorunda kalır (Giddens, 1976l2003: 131).

2. Çıkar Çatışmalarl ve Toplumsal Düzen

a} Ahliki bir konsensüs olarak düzen: Parsons ve Durkheim

Giddens ilk kez Hobbes'un ortaya koyduğu 'toplumsal düzen proble-
mi'nin önemli bir parçası olduğunu düşündüsü'çıkarlar','çıkar çatışma-
ları' kavramını Parsons ve Durkheim üzerinden tartışır. Ona göre, yay9ün
yanlış kanaatin aksine, Parsons'rn düzen problemine önerdiği çözümde
toplumsal hayattaki gerilimler ve çahşmaların varlığı dikkate alıruL hatta
onun asıl hareket noktası çıkar çatışmalarının mevcudiyetidiç zira amaç-
lar ve değerler bütiinleşmesi teoremi Parsons'ın farklı ve çeşitli çıkarlann
uzlaşhrılması çerçevesinde tarumlanan'Hobbescu düzen problemi'ne
önerdiği çözümün asıI temelidir. Ancak bu çahşmalar Durkheim'ın anomi
kavramı etrafında temellendirilmeye çalışılır ve bu gerilim ve çahşmala-
rın temel kaynakları şöyle srralanrr:

(a) toplumsal hayatın belirli alanlannda 'bağlayıcı değer standart-
larr'run yokluğu.

(b) aktörlerin ihtiyaç-eğilimleriyle mevcut'değer-yönelim kalıbı'
arasrnda'eklemlenme' olmayrşı.

(c) eylemin'koşula bağlı'unsurlanrun aktör tarafrndan yanlış anla-

şılması (Giddens, L97 6 l 2003: 131-132).

Giddens'a göre, buradaki yetersizlik, Parsons'ın (ve Durkheim'in)
sisteminde çrkar çatışn,ıasına hiçbir rol tarunmamasr değil, bu konuda dar
ve kusurlu bir teori ortaya konulmuş olmasıdır. Çünkü burada çıkar ça-
tışmalarırun, ancak ve ancak, toplumsal düzen bir toplum veya toplulu-
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ğun farklı üyelerinin amaçlarını -kendi içinde simetrik- bir konsensüse
sahip büttinleşmiş değer standartlarıyla asgari düzeyde uzlaşhramadığı
durumlarda ortaya çıktığı varsayılrr. Bu dar tanımda da'çıkar çatışmasr'
aktörlerin bireysel amaçlarıyla toplum veya topluluğun'çıkarlar'ırun ça-
tışmasından, uyuşmamasından başka bir anlam taşımaz. Bu yüzden, Gid-
dens'a göre, çıkarlann uyuşması aslrnda sadece'birey' ve'toplum' arasın-
daki ilişki sorunu olarak alındığı için, 'güç' olgusu toplumsal eylem için-
de somutlaşan farklı grup çıkarlarının sorunlu bir unsuru olarak görül-
mez (Giddens, 197612003: 132).

Parsons'ın bu .konudaki görüşlerini temel aldığı Durkheim insan
doğasının ikili bir yaprya sahip olduğunu düşünür. Ona göre, insanlar
faydacıların savundukları gibi kendi hAllerine bıralılırlarsa, Hobbes'un
da vurguladığı gibi sürekli bir mücadele ve çatışma içinde olacaklar, do-
layısıyla bencillik şiddetini giderek arhracak ve bu nedenle toplumsal dü-
zen mümkün olmayacaktır. Durkheim insanlann ayru zamanda doğaları
gereği sosyal oldukları ve hatta olmak zorunda olduklanru, bilinçli olarak
yetiştirildiklerinde bencilce güdülerin yerine özverinin ortaya çıkabilece-
ğini öne sürer ve onları bir arada futmarun, ortak çıkarlar için işbirliği ya-
pacak bireyler yaratmarun yollarını araşhrrr ve bunun çözümü olarak da
ortak ahldki değerlerin oluşfurulmasıru, Parsons'ın deyimiy|e genel kon-

sensüsi görür. Zaten sosyolojiyi ahlAkiliğin bilimi olarak tarumlayan
Durkheim'ın sosyolojik projesi de, özünde, anomiyi giderecekbu ortak ve
paylaşılan değerler sisteminin temellerinin sosyoloji bilimi aracılığyla
araşhrılması, ortaya konulması ve hatta reformcu bir sosyal politika ola-
rak uygulamaya sokulmasrdrr.

Giddens'a göre, Durkheim, aralanndaki ilişkiyi tam olarak açıkla-
masa da, aktörlerin çrkarları ı|e kollektif bilincnlaicdanın ahlaki buyrukla-
rı arasında iki farklı şekilde kopma yaşanabileceğini düşiinür; (a) toplu-
mun ahlAki talepleriyle veya aktörün ikili kişiliğinin sosyalleşmiş kısmıy_
la sürekli gerilim içinde olduğu düşünülen organik olarak verili ben-mer-
kezci dürttiler arasrndaki uyuşmazlık halinde ve, (b) akttlrlerin amaçla-
rıyla yerleşik ahlAk normlarr arasrnda uyumun olmadığı anomik durum-
larda (Giddens, 7976l2003: 133).

Bunlardan ilkinde (Parsons'ta da olduğu gıbi) Freud'un bilinçdışı
teorisindeki id ve süper-ego çahşmasının örneğini gönirüz. Durkheim'in
anomi yaklaşımında, çıkar çatışmasırun, anomik'düzensizlik' hAli (ahli-
ki bir boşluktan, yani eylemler üzerinde bağlayıo güce sahip ahHk norm-
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larırun olmayışından ziyade) aktörlerin'gerçekleştirilebilir' olmayan be-

lirli özlemlere sahip oldukları durumlardan kaynaklandığı ölçüde bir de-

receye kadar hesaba katıldığıru belirten Giddens'a göre, bu göniş daha

sonra Merton tarafından geliştirilir. Burada bir eksiktik, Giddens'a göre,

Durkheim'ın'zorunlu işbölümü' olarak adlandırdığı olgunun analizini sı-

ruf çatışmasuun analiziyle ilişkilendirmemesidir. Durkheim ve Parsons'ın

çalışmasıru birbirine bağlayan ve böylece onları sosyolojide egemen gele-
nek hiline getiren bu manhk çizgisinde 'düzen problemi"bencillik' ve
'özgecilik' arasında bulunduğu düşünülen bir merkezi gerilime ofurtula-
rak, çözüm, bireylerin özel çıkarlarının toplumsal ahl6kla, yani kollektif bi-

linçlaicdan veya'ortak değerler sistemi'yle uzlaştırılması gerekliliğine
bağlanır. Böylece Giddens'a göre, sosyal teoride böyle bir yaklaşım temel
alındığında, bireylerin eylemleriyle toplumun geneli araslna giren çıkar-
laç bu çrkarlara dayanan çahşmalar ve onların iç içe geçtikleri güç ko-
numları doyurucu olarak analiz edilemez (Giddens, 197612003: 133).

. Ahlaki konsensüs olarak 'düzen' fikrinin Parsons'ın çalışmasuun
tanımlayıcı bir özelliği olduğunu, Durkheim kadar Weber'e de mal edile-
biteceğini belirten Giddens, kendi ifadesiyle, onlarrn dar çıkarlar ve çrkar
çatışmaları yaklaşrmının yetersizliğini Marx'rn çahşma anlayışı ışıSnda
değerlendirmeye çalışır. Ancak, görece$miz gibi, Marx'ın çahşma anlayı-

şırun da sırurları olduğunu düşünür.

b) Düzen , g§ç, çatışma: Maıx

Giddens'a göre, "içselleştirilmiş değerler'olarak amaçlar fikrine "alterna-
tif ararurken süreç çatışma ve değişmeye sürekli olarak agk vurguda bu-
lunan Marksizm'e yönelme eğilimi gösterilir" ve Marx'ınyazı|arında iki-
si de tarfü ve kültiirün dönüşhirülmesiyle ilintili fü diyalektik ilişki biçı-
minden (a) insan ve doğa arasındaki diyalektik ve (b) sıruflar diyalekti-

ğinden söz edilir (Giddenş 7976l2003: 134). Marx'ın genel 'felseff antro-
poloji'sini, yani insanlarrry daha alt ttir hayvanlardan farklı olarak, mad-
di dünyayla doğal bir uyum içinde varlıklarrru sürdüremedikleri, önce-
den hazır içgüdüsel donanımlara sahip olmadıklan için çevreleriyle yara- 

.

tıcı bir karşılıklı ilişkiye girmek zorunda olduklan ve böylece- çevrelerine
basitçe uyum sağlamaktan ziyade ona egemen olmak zorunda kaldıklan;
dolayısıyla, dünya ile karşılıkh ve sürekli bir ilişki içinde değişirken onu
da değişime uğrattıklan fikıini benimseyen Giddens, yapılaşma teorisini
geliştirirken, Marx'rn kendi teorisi için haya6 önemde olmasrna rağmen
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yeterince sistematik analizi veya açımlamasıru yapmadığıru düşündüğii
praxis kavramıru açmaya çalışır; ve Marksistpraxis ontolojisiyle kesinlikle
futarlı olduğunu düşündüğü toplumsal hayatın ijretimi ae yeniden-üretimi

fikri temelinde şu tespitlerde bulunur (Giddens, 1976l2003: 134-135):

1. Toplumun üretimi veya inşası üyelerinin ustalık]ı bir icrasıdıç
ancak bu süreç üyelerin tamamen istedikleri veya bilincinde oldukları ko-

şullarda gerçekleşmez.

2.'Toplumsal düzen'i anlamanın anahtan,'değerlerin içselleştiril-
mesi' değil, aksine, toplumsal hayahn -onu inşa eden aktörler tarafrn-
dan- üretimi ve yeniden üretinıi arasındaki değişen ilişkilerdir.

3. Ancak, her yeniden-üretim zorunlu olarak üretimdir; 'düzenli' bir
toplumsal hayat biçiminin yeniden-üretimine katkıda bulunan her eylem
kendi içinde değişmenin nüvelerini barındırır. 

i

4. Yeniden-üretim süreci insani varoluşun maddikoşullanrun yeni-
den-üretimiyle, yani tiirün yeniden-üremesi ve doğarun dönüştürülme-
siyle başlar ve ona dayarur.

5. İnsanlar, Marx'ın söylediği gibi, doğayla alışveriş halindeyken
'özgıirce' üretimde bulunurlar, fakat paradoksal olarak, maddi çevreleri-
ne mekanik uyumu mümkün kılan içgüdüsel donanrmdan yoksun olma-
ları nedeniyle, hayatta kalabilmek için maddi dünyayı aktif bir biçimde
dönüşttirmek zor und adırl ar.

6. Ancak, her şeyin ötesinde insanları hayvanlardan ayıran özellik,
düşünerek çevrelerini'programlayabilme'leri, böylece onun içindeki yer-
lerini düzenleyebilmeleridir.

7.Bu süreç sadece insani pratik etkinliklerfn en temel aracılortamı dıl-
sayesinde mümkün olur (Giddens, 1976 l2003: 137-138r.

Toplumsal hayahn yeniden-ürettlen pratikler öbeği olarak alınabile-
ceğini belirten Giddens (Giddens , 7976 /2003: 139), bu praxis anlayışı ışı-

ğında etkileşim yapılarının yeniden-üretimiyle ilgili koşulları şöyle sıra-
lar: (i) toplumsal aktörlerin inşa-edici becerileri, (ii) bu becerilerin eylem
biçimleri olarak rasyonalizasyonu, (iii) bu hir kapasitelerin gelişimine
yardımcı olan veya imkAn sağlayan etkileşim ortamlanrun -güdülenmenin
unsurları temelinde analiz edilebilecek- söze-dökülmeyen özellikleri (bi-
linçdışı unsurlar; veya pratikte kullansak bile çoğu kez farkında olmadr-

ğıınız ve sözel olarak ifade etrnediğimiz unsurlar) ve (iv) yapının ikiliği
(Giddens, 197 6 / 2003: 138).
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Neticede, toplumsal eylem ve yapı arasındaki ilişkinin nasıl kurul-
duğunu, daha doğrusu ilgili aktörlerin eylemleriyle toplumsal yapırun
nasıl üretildiği ve yeniden-üretildiğini açıklamaya çalışan Giddens'a gĞ
re, toplumsal pratikler (1) meydana gelmeleri bakımındary aktörler tara-

fından'icra edilen/başarılan' bir dizi edim olarak; (2) anlam aktarımı di-
hilı, etkileşfız biçimlerinin oluşumu olarak; (3)'kolektiviteler' veya'sosyal
topluluklar'a örgü yapıların oluşumu olarak incelenebilir (Giddens,

1976l2003:139).

Giddens bu tespitten hareketle toplumsal etkileşimin üretilme dü-
zeylerini üç temel boyutta açıklamaya çalışır.

3. Toplumsal Etkileşimin (ve Düzenin) İnşası

Giddens'ta toplumsal etkileşim (a) 'anlamlı' olarak; (b) ahlaki bir düzen
olarak; (c) güç ilişkilerinin işleyişi olarak kurulur ve yeniden-üretilir ve
bu unsurlar toplumsal hayatta ayrılması zor bir biçimde srkrca iç içe ge-

çerler (Giddens , 1976l2003: 139). Giddens eylem ve toplumsal düzen te-

orisini bu üç eksen etrafında inşa eder ve eylem sosyolojisiyle ilgili kav-
ramlarını bu çerçeve içinde geliştiriı

a) Etkileşimin anlamlr olarak üretimi:

Giddens'a göre, ilk boyut etkileşimin anlamlı olarak üretimi (a) öncelikle ile-
tişimsel niyetin karşılıklı olarak'kavranmasına" bağhdır; (b) her etkile-

şimde, ayrıca/ her zaman diğer kişinin davraruşlarrru -örneğirç güdüleri-
ni- anlama ve açıklama çabası söz konusudur; (c) ancak bu 'anlamlrlık',
sadece önceden oluşfurulmuş anlamların programlanmış bir aktarımı ol-
mayıp, aktif olarak ve sürekli müzakere edilir; (d) etkileşim zamansal ve
mekAnsal olarak konumlarur. Aktörler etkileşim esnasrnda bu konumlan-
mıştığa tipik olarak başvururlar; (e) başkalanrun tepkileriyle ilgili beklen-
tiler her aktörün belirli bir andaki etkinliğine aracılık eder ve önceden ya-
pılanlar sonraki tecrübeler ışığnda gözden geçirilir; (f)'bağlama-bağlılık'
etkileşim esnasrnda anlamın üretiminin tamamlayıcr bir unsurudur; (g)

etkileşimin anlamlı olarak kurulmasıru sağlayan beceriler, prensip olarak,
önerme biçiminde ifade edilmeye elverişli'bilgi'yi açıkça gerektirseler bi-
le, iletişim ortamrrun zamansal ve mekAnsal özellikleriyle donanmrş ol-
malarr, onların salt formel terimler çerçevesinde ele alınmalannı engeller
(Giddens, 1976 l 2003: 140-142).



55 birincıuoıom

Giddens burada'anlamlann iletilme§i'nı yani'karşılıklı' anlama'yı
mümkün kılan etkileşim araçlan olarak (özellikle Schutz'un lbilgi stokla-
rı' teriminden uyarlayarak geliştirdiği) 'karşılıklı bilgi' ve 'yorumlama şe-
maları' kavramlarıru devreye sokar. Ona göre,'karşılıklı bilgi', genel an-
lamda, toplumun iehliyetli' üyelerinin, öteki insanlann da sahip oldukla-
rıru varsaydıkları ve etkileşim sırasında iletişimi sürdürmekte yararlan-
dıkları (gerçekliğini sorgulama gereği duymadan başvurdukları)'zımnf
bilgidir. Bu bilgi yorumlama şemaları biçiminde kullarulır ve iletişim b^ğ-

lamlan etkileşim esnasında bu yorumlama şemalan aracılığıyla oluşfuru-
lur ve sürdürülür (Giddens,7976l20O3:143). Ancak Husserl (doğal tu-
tum) ve Schutz'v^ da vurguladığı gibi, bu:

"sorgulanmadan benimsenen bilgi asla tamamen olduğu gibi be-

nimsenmez"; aktörün, bazı özel unsurlann karşılaşmayla ilintili olduğu-
nu'gösterme'si ve bazen bunun için rnücadele etmesi gerekebilir; bu bil-
gi aktörler tarafrndan basmakalıp bir biçimde benimserunez, aksine onlar
tarafrndan, hayatlarlrun sürekliliğinin bir parçasr olarak üretilir ve yeni-
den-üretilir (Gidd ens, \97 6 l 200g: 1,44').

b) Etkiteşimin ahlAki olarak kurulması

. . . etkileşimde anlamın iletilmesini sağlayan araçlar -diğer bühin y apl.
sal unsurlar gibi- normatif bir yana sahiptir (Giddens,197912005: 233)

Giddens ikinci boyufu, yani etkileşimin ahlflki olarak kurulmasıru
'norm' kavramı etrafinda tarhşır. Tarhşhğr iki karşıt eğilimin (yanl natti-
ralist ve karşı-nahiralist yaklaşımlann)'normlar' kavramıru merke ze y eı-
leştirseler de farklı yönlerini vurguladrklarrru belirten Giddens bu konu-
da sentezci bir konumu benimser. Durkheim yaptırımlar kavramına baş-
vurarak normların kısıtlayıcı veya zorlayıcı önemlerini vurgularken3,
Schutz, Winch ve diğerleri daha ziyade normlarınmüzakereye dayalı veya
mümkün kıIıcı özellikleri üzerinde durmuşlardır (Giddens, 1976 12003:.

3 Giddur,s daha sonraki bir eserinde, Durkheim'ın ilk çalışmalarında, özellikle SosyolojikYönte-
min Kurallnrı'nda'toplumsal olgular'ın zorlayıcı niteliğini sadece olumsuz bir biçimde işleyen
bir şey olarak görürken, bu yüzden'zorlayıolık' ve'baslı'yı ayru anlamda alırken, düa son-
ra normların -suç veya korkuyla olduğu kadar psikolojik veya maddi ödüllerle de ilişkili
olan- olumlu ve glumsuz yanlannın olduğunu, yani yaphnmların baskı kadar ikna ile de iş-
Iediğini savunan bir görüş ulaştığıru belirtir ve kendi yaphnmlar şmasında yaptınmlann
baskı ve kısıtlama kadar ikna ve mümkün lıImayla de işlediğini vurgular (Giddens,
7987l20N:62).
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lM). Büttin normların (ayrıca yapının) hem kısıtlayıcı hem de mümkünkı-
lıcı olduğunu vurgulayan Giddens, post-Wittgensteincı düşünürlerin ço-

ğu tarafından gelişigüzel bir biçimde aynı anlamda kullaruldığıru düşün-
düğu normlar vekurallan birbirinden kavramsal olarak ayınnaya çalrşır ve
normatif veya ahlAki kurallan çok daha genel bir kavram olan 'kural'ın
birer alt kategorisi olarak ahr. Bu çerçevede, ona 8öre, "Etkileşimin ahlA-
ki bir düzen olarak kurulması, haklann kullarulması ve yükümlülüklein
yerine getirilmesi olarak anlaşılabilir" ve bu yüzdery "etkileşimin klırul-
masıyla ilgili her normatif unsur, uygularunası, yükümlülüklerin diğer
kahlımcıların uygun tepkileriyle lAyıkıyla yerine getirilmesine bağlı olan
bir dizi talep o|arak alınmalıdır" (Giddens, 1976l2003: lM, 145). Ancak,
ona göre, etkileşimin çifte olumsallığıa ikisi arasındaki dengenin, somut top-

, lumsal daaranışta, ilişkinin niteliğine göre bozulmasına yol açabilir (Giddens,

|979 12005: 234). İlk kez Parsons'ın kullandığı çifte olumsallık kavramı,
(en az) iki farklı aktörün (ego ve ötekinin) ilişkilerinin birçok farklı koşu-
la bağlı olarak farklı biçimler alabileceğini varsayar. Ancak Parsons'ın
(roller biçiminde yapılaşmış) karşılrklı beklentilerin normatif kurumsal-
laşmasırun aktörlerin etkileşim süreçleri içindeki etkinliklerini kontrol et-

tiğini varsaymakla bu noktada kendisiyle çeliştiğini, böylece'çifte olum-
sallığın' olumsallığırun Parsons'ın eylemin referans çerçevesinden buhar-
laşma eğilimi sergilediğini öne süren Giddens iğn, yapılaşma teorisine
göre, yiizyiize ilişkiler düzeyinde (stratejik eyİem analizi) normlar top-

lumsal karşılaşmalann seyri içinde her an teyit edilmek ve yeniden-üre-
tilmek zorundadır (Gidde ııs, 7979 l 2005 : 234),.

Yaphnmın çifte olumsallıkla işlemesi yüztinden, normatif yaph-
nmların -bir davr.ınış ve ilişkili yaphnm arasında 'mekanik' ttirde bir
bağ bulunan- teknik veya faydacı talimatların çiğnenmesiyle ilgili yaph-
nmlardan öz itibariyle farkiı olduğunu, ancak Durkheim'rn faydacı ve ah-
liki yaptınmlar ayrlmı yaparken katılımcılann etkileşim esnasrnda norTn-

lardan 'f.aydacı' bir biçimde yararlanabileceklerini, normlar ile normatif
taleplerin uygulamaya geçirilmesinin olumsal karakteri arasrnda kav-

4 "Etkileşim, bir aktörün diğerine karşı tepkileriyle gerçekleşir ve tersi de doğrudur: bir aktö-
rün (olumsal) tepkileri bir başkasının veya diğerlerinin (olumsal) tepkilerine bağlidır. Her bir
kişinin etkinliği diğerinin davranışı üzerinde bir yaptınm olarak işler. Bu yaptırımlann çoğu,
-(örneğin) dilin her günkü konuşmalar içinde ve bu konuşmalar aracıiığıyla yeniden-üreti-
minde olduğu gibi- sorgulanmadan uygularur" (Giddens, 1981/2000: 61). Parsons, Luhmann,
Habermas ve Giddens'ın'çifte olumsallık' aniayışlannın aynnblı açklaması için bkz. Tatlıcan,
2005a.
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ramsal ilişki kurulması gereğini göz ardı ettiğini belirten Giddens'a göre,
"bir aktöç çıkarları söz konusu olduğunda, ahlAki talepler/gereklere ay-
nen teknik talimatlar gibi yaklaşabilir. Her iki örnekte de birey, ilgili yap-
tırımların fiilen uygulanma ihtimalini düşünerek, yaptınmlardan kurful-
ma ihtimalini göz önünde bulundurarak, belirli bir toplumsal davraruş
yapıldığında karşılaşılabilecek 'riskleri hesaplayabilir', onları belirli bir
hedefe ulaşmarun bedeli olarak kabul etmeye hazır olabilir" ve bu yiiz-
dery "AhlAki bir yükümlülüğe uyulmasınrn zorunlu olarak bu yükümlü-
lüğe ahldki bağlılık anlamına geldiğini varsaymak temel bir hatadır"
(Giddens, L97 6 l 2003 : 1 45-1 4 6; 197 9 : 234-235).

Giddens bu tespitlerinin meşruluk ve itaat açısından iki nedenle
önemli olduğunu söyler. Bu tespitler (i) meşrulaştrrma teorisini Durkhe-
im ve Parsons'ın'normatif işlevselciliK anlapşlarının ayırt edici özelliği
olan'içselleştirilmiş değer-norm-ahlAki konsensüs' teoreminden uzak-
laştırır; (ii) itgiyi normların -anlam üretimini normatif bir düzenin üreti-
mine bağlayan- müzakereye dlayalı karakterine yöne\tır. Zira ona göre:

Normlara karşı'hesaplı' tufu mlar'kendini sunuş biçimi','pazarlık' vb.
gibi süreçlerle genişletilebilir: bu süreçte, normatif emirlere itaat eden
veya onları çiğneyen aktörler, itaat veya iHann kendi davranışlan bağ-
lamında ne anlaına geldiğini davranışlarıyla bir ölçüde müzakere konu-
su haline getirebilia böylece uygulanacak yaptırımlarr etkileyebilirler
(Giddens, 1979 l2005: 235).

Ayrıca,

... aktörler diğer birçok ortam ve koşulda normatif yaptırımlara karşı
'hesaplı' bir futum içindedirler, zira onların içerdikleri vaatlere ya ka-
yıtsız kalırlar ya da muhaliftirler (Giddens, 1981 l2000:61\.

Başka deyişle, post-Wittgensteincı anlayışın da vurguladığı gibi,
ahlAki gereklerin ihlAli ile yaptırrmlar arasrnda doğadakine benzer meka-
nik kaçınılmazlık olmayıp aksine başkalarırun tepkilerini de içerdiği için,
sergilenen yaptırımlarda bireylerin müzakere etmek için yararlanabilecekle-
ri tipik bir'serbestlik alaru' vardır (Giddens,1976l2003:746). Bu müzake-
re sürecinde:

. Etkileşim içindeki bireylerin normlara ilişkin'yorum'ları ve'yorum'u
hesaba katma kabiliyetleri ile ahlAki talepler/gereklere boyun eğmeleri
arasında çok girift bir ilişki vardır. Bu ilişkiyi görememe ya da içerim-
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lerini ortaya koyamama, hem Durkheimci-Parsonscı işlevselciliğin
hem de post-Wittgensteinci felsefenin bazı temel yetersizlikleriyle ilin-
tilidir (Giddens , 1976l2003: '1,4G147).

Giddens'a göre, genel toplumsal büttinleşmenin ortak (ahlaki) de-

ğerlerin 'içselleştirilme'sine dayandığı tezi (normatif düzen teorisi), top-
lumsal aktörlerin bilgililiklerinin belirli temel özelliklerini görmeyi engel-
leç çr*ü o sorgulanmadan benimsenenin zorunlu olarak meşru-kabul-
edilenle aynı anlamda alınması an]amına, bu da yerleşik bir toplumsal
düzen'in zorunlu olarak'meşru bir toplumsal düzen' olarak algrlanması
anlamrna gelir. Ona göre, aksine:

toplumsal hayat, her toplumda, toplumsal aktörlerin bilgileri dAhilin-
de ve bu bilgiler aracılığıyla sürdürülen ancak normatif bağlılık soru-
nu olarak yeniden-üretmedikleri birçok tarzr veya pratik oluşumu içe-
rir. Buradaki bir unsur... normlara karşr'hesaplı' tutumun yaygınhğı-
dır. Bu hir hesaplı veya güdümlü fufumlaı esas olarak sözel bilinç dtl-
zeyinde işledikleri için, bir anlamda buzdağının görünen krsmrnr oluş-
fururlar (Giddens, 1981, l 2000: 70-7l).

Giddens bir yaftırımlar sıruflamasırun yaptırım etkisi yaratmada
kullarulan unsurlar esas alınarak geliştirilebileceğini, bu unsurların her
zamaıu, hatta güç kullarunayı gerektiren durumlarda bile aktönin (bilinç-
li veya bilinçsiz) ihtiyaçlan üzerinde bir ölçtide zorlayıcı etkide bulunabi-
leceğini, dolayısıyla yaphrımlann sadece aktörlerin diğer bireyleri açıkça
belirli bir' çizgi'ye sokmaya çalışhklarında var olduğunun düşünüleme-
yeceğini, neticede,_ etkileşimde karşılıklı adaptasyonlar yaygın ve ustaca
olabilse de, yaphrımlara başvurma veya 'yaphrım altına alma'run her
toplumsal karşılaşmarun, ancak ayru zamanda anlamın üretilmesinin ay-
rılmaz bir özelliği olduğunu öne sürer (Giddens, 7979 l2005: 235).

Giddens meşruluk ve normlar arasındaki ilişkiyi incelediği bir tar-
tışmasında, Parsons'rn Durkheim ve Weber'den aldığı düşünceleri kendi-
ne özgü bir biçimde birleştirmeye çalışmasına rağmen, onun düşünce sis-
teminde Weber'deki 'meşruluk', 'meşru düzenler' kavramlarına yer bul-
marun zor olduğunu, zira Weberci'meşru düzenler' kavramını -'Hobbes-
cu düzen problemi'nin çözümünün bir parçası olarak- Durkheim'in kol-
Iektif bilinç kavramına yedirdiğini öne sürer. Neticede, düzen problemini,
bireysel iradeler arasındaki mücadeleye ve herkesin herkesle savaşına
rağmen, toplumun zaman içinde bir ölçüde istikrarrnı koruyarak varlığı-
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nı nasıl sürdürdüğüyle bağlanhlı olarak açıkladıS için, Parsons teorileri-
ni büyük ölçüde çıkarların esasen bireyltoplumkarşıtlığ temelinde kavran-
dığı bir teze dayandırır (Giddens , 1979 l2W5:254).

Giddens, iki nedenle normatif konsensüs yerine meşrulaştırma
kavramrnr tercih eder. Zira meşrulaştırrna terimi (i) haklar ve yükümtü-
lükler şeklinde somutlaşan değer standartlarr üzerinde özel bir mutabaka-
h anlatmazve (ii) belirti bir toplumdaki değer standartlanyla (yani, etki-
leşimde yaphnm sağlamakta kullanılabilecek normatif kurallarla) özel çı-
karlar arasındaki etkileşimi düa net olarak değerlendirmemize yardımcı
olur (Giddeırs, 1979l2a05: 254-5). Bu yüzderL ona göre, nispeten istikrarlı
her toplum, zorunlu olarak, meşrulaşhrmayla ilgili değer standartları ile
bu toplumun üyelerinin davraruşlan içinde ve bu davranışlar aracılığıyla
düzenlenen güdüler arasındaki yakınbir paralelliğe veya bu ikisinin'kar-
şılıklı etkileşim'ine dayarur diyen bir teoriye kuşkuyla bakılması gerekir.
Zirabı teori (a) genel bir kişilik ve genel konsensüs yorumu açrsından ve
(b) bu şemarun bir parçası olarak psikanalitik teoriyi benimsemesi açrsn-
dan Parsons'ın açrklamasıyla ilişkilidir (Giddens, 1979 l 2005: 255).

Meşru düzenlerin, ancak en azından bir topluluk veya toplumun
belirli oranda üyesinin eylemlerinin yapısal koşulu haline geldiklerinde
bağlayıcı bir güce sahip olabileceğini belirten Giddens'a göre, gerçekte bir
topluluk veya toplum kısmi bir istikrara sahip olacağı için, bu durum il-
gili aktörlerin büyükçe bölümüne genellenemez. Sosyal sistem içindeki
egemen grupların normatif bütiinleşme düzeyi, bu sistemlerin genel sü-
rekliliği üzerinde, çoğunluğun ayru değer standartlanru'içselleşürme'sin-
den çok daha önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu faktörler sadece toplu-
mun geneli veya büyük-ölçekli düzenler seviyesinde değil, bühin etkile-
şim koşulları açısından da önemlidir (Giddens, 1979 l2005: 255-256).

Toplumsal düzenin üç boyufu arasrndaki etkileşimleri ortaya koy-
maya çalışan Giddens'a göre, etkileşimin çifte olumsallığı, Parsons'ın ile-
ri sürdüğri gibi, sadece davr;ıruşrn normaüf kurumsallaşmasıyla değil,
güç kullarumıyla da ilişkilidir. Normatif yaphrımlar güç ilişkilerinde kul-
larulan genel bir kaynak biçimidir (Giddens,1979l2005: 233-234't.

c) Etkileşimde güç ilişkileri
Yapılaşma teoıisine göre, toplumsal etkileşimin bileşenleri ne'anlam-
lılıK ne de 'normatif içerik' ile sınu|ıdır. Güç, ttim toplumsal hayahn
-anlam ve normlar gibi- tamamlayıcı bir unsurudur... Her toplumsal
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etkileşim -insan eylemi ve dönüştürme kapasitesi arasındaki manbksal
ilişkinin zorunlu bir sonucu olarak- güç kullanımını içerir. Sosyal sis-
temlerde yer alan 5§ç, egemenliğn yapısal özelliklerinden yararlanan
ve bu özellikleri yeniden-üreten aktörler arasındaki özerklik ve bağım-
tılık ilişkileri olarak analiz edilebilir (Giddens, 1981,/ 2000: 30).

Giddens üçıincü boyut etkileşimde güç ilişkilerini öncelikle Marx,

Weber ve Parsons'm güç anlayışları (ve Parsons'ın'eylemin referans çer-

çevesi' kavramına etnometodolojik eleştiriler) etrafında açıklamaya çalı-

şır. 'Eylem' ve güç kauramı arasında mantıl<sal bir ilişki olduğunu düştinen

Giddens'a göre, "Eylıem, doğası gereği, belirli sonuçlara ulaşmak için
araçların kullarulmasınl gerektirir; bu sonuçlara, bireylerin olaylann akı-

şına doğrudan müdahalesiyle, yani... 'niyetli eylem' sayesinde ulaşılır"
ve "Güç bireyin bu'araçlar'ı oluşturmak için kaynaklan harekete geçire-

bilme kapasitesini", en genel anlamda "insan eyleminin dönüştürmekapa-

sitesi"ni anlatır" (Giddens , |976l2W* 147).

Ona göre, "insan eyleminin dönüşttirme kapasitesi Marx'ta ön
plAnda yer alır ve praxis kavramının temel unsurunu oluşturur. Aynca bü-
ttin sosyal teori yaklaşımları doğanın dönüşttinilmesi ve insan toplumu-
nun sürekli olarak kendini-dönüştiirmesiyle ilgilenmesine rağmen, çoğu
toplumsal düşünce okulunda eylemin dönüşttirme kapasitesi bir düa-
|izm, yani doğa dünyası ile insan toplumunun'değer-yüklü' dünyasr ara-

srnda soyut bir karşıtlık olarak algılanmış, özellikle 'ortam'a toplumsal
'uyum'u vurgulayan işlevselcilikle itişkili olanlarda tarihsellik fikli kolay-
ca göz ardı edilmiş, sadece "Hegelci felsefeyle ilgili geleneklerde ve belir-
li Marksist anlayışlarda eylernin dönüşttirme kapasitesi, emeğin kendini-
dolayımlamast süreci olarak toplumsal analizin odak-noktasuu oluşfur-
muştur" (Giddens , 1976l2003: 147-148).

Marx'ı, sonradan, aktörün'dönüşttirme kapasitesi' olarak emekten
ziyade, onun kapitalist-sına1 işbölümü içinde bir 'meslek' olarak defor-
masyonuyla ilgilenmekle, insanlar arasındaki toplumsal etkileşimlerde
yer alan glicü genelde toplumsal etkileşime değil, sırufsal ilişkilere ait bir
özetlik olarak ana|izederek srrurlamakla eleştiren Giddens'a göre, "İnsan
aktörlerin dönüşhirme kapasitesi anlamında' gıj.ç', aktörün -seyrini de-

ğiştirmek için- olaylara müdahale yeteneğine işaret eder; bu sıfatla güç
niyetler yahut istekler ile peşinden gidilen amaçlann fiilen gerçekleşmesi
arasında arabulucu bir rol üstlenen'yapabilmeK/'edebilmek'tir" ve güç
en dar, ilişkisel anlamında "etkileşimin bir özelliğidir ve amaçlara ulaşma
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yeteneği olarak tanımlanabilir: amaçlann gerçekleştirilmesi, burada, baş-

kalarının eylemlerine bağlıdır. Bu anlamda bazıları başkaları 'üzerinde
güce' |hilkimiyeü olarak güce] süiptir" (Giddenş 197612003: 1.48,749).

Giddens ayrıca'güç'le ilgili aşa$daki tespitleri yapar: (1) "Güç is-

ter dar isterse daha genel anlamrnda, muktedir olmayı anlatır... anlamrn
iletilmesinden farklı olarak... sadece'uygulandığı' anlarda varlık kazan-
maz". Ayrıca, gelecekte kullarulmak üzere'saklanabilir'. (2) "Güç ve ça-
tışma arasrnda olumsal bir ilişki vardlr", güç manhken çahşmayı zorunlu
olarak gerektirmez. Weber'in "bireyin kendi iradesini başkalarınrn muha-
lefetine rağmen kabul ettirebilme kapasitesi" olarak güç tarumı eksiktir.
(3) "Çatışma ve dayaruşmayla doğrudan ilişkili olan, aslrnda 'güç'ten zi-
yade 'çrkar' kavramıdır. Güç ve çatışma sıklıkla birlikte yer alıyorsa, bu-
nun nedeni, ilkinin ikincisini manhken gerektirmesi değil, aksine gücün

çıkarların sürdürülmesiyle ilişkili olmasıdır. İnsan]arın çıkarlan örtiişme-
yebilir". Özelde, "8üç her ttir insani etkileşim biçiminin bir özelliği iken,

çıkar farklılaşması değildir". (4) "Ancak bu söz, çıkar farklılaşmalannrn
herhangi bir somut toplumda aşılabileceğini ima etmez; ve 'çıkar' kavra-
mının varsayrmsal'doğa durumları'yla ilişkilendirilmesine kesinlikle
karşı çıkılmalıdır" (Gidd ens, 1976 l2003: 149-150).

. Giddens 'güç' olgusuna ilişkin tespitlerden sonra etkileşimde giiç

kullannnınııı kaynaklar veya olaıınklar temelinde kavranabileceğini, zira et-

kileşimde yer alanların, bu kaynaklar ve olanakları etkileşimin üretiminin
unsurları hiline getirerek kullandıklarlru ve böylece etkileşimin akışıru
yönlendirdiklerini belirtir.

Dolayısıyla bu iki faktöç etkileşimin'anlamlı' olarak kurulmasıru sağ-

layan becerileri, ancak ayrıca... diğer kaynakları, yani bir kahlımcırun
etkileşimin tarafları durumundaki diğer kişilerin davranışlarını etkile-
mek veya kontrol altında tutmak için kullandığı -'otorite', tehdit veya
güç kullanlmınl ihtiva eden- kaynakları da içerir (Giddens, L976l2003:

150).

Giddens, bu tespitlerin ardrndarç asıl yapılması gerekenin "b. güç
analizini etkileşim sırasında anlamrn üretilmesi analiziyle ilişkilendir-
mek" olduğunu ve bu amaca, en iyi şekilde ve en kısa yoldary Parsons'ın
'eylemin referans çerçevesi'ni tersine çevirerek veya daha özelde, etnome-
todolojiden etkilenen bazı yazarların Parsons'ın bu kavrama eleştirilerin-
den faydalanılarak ulaşılabileceğini belirtir (Giddens, 197 6 l 2003: 150).
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Kurucusunun Harold Garfinkel olduğu etnometodolo|ik yaklaşım-
lar, Giddens'a göre, Parsons'ın teorisinde "aktörün (eylemin normatif-ol-
mayan'koşullar'lnın yaru sıra) kişiliğin ihtiyaç-eğilimleri olarak'içselleş-
tirdiği' değerlerin bir sonucu olarak davranmaya pro9ramlandığı"run
vurgulandığını; aktörlerin kendi külttirlerinin düşünmeyen aptalları ola-
rak tasvir edildiğini ve onların diğer kişilerle etkileşimlerinin, bir dizi us-
taca performanstan ziyade, ihtiyaç eğilimlerinin karşrlanması olarak alrn-

dığını vurgular. Bu eleştirilere kahlan Giddens, ancak onların bu eleştiri-
lerin içerimlerini yeterince açıklayamadıklarını, daha doğrusu Garfinkel'i
izleyerek, sadece'açrklanabilirlik'le, yani iletişim ve etkileşim ortamları-
nın bilişsel düzenlenişiyle ilgilendiklerini; bu süreci aktörlerin karşılıklı
'emek'lerinin bir ürünü olarak almalarrna rağmen, daima, sanki tek kay-
gıları' varlıksal güvenlik', varlı$ru güvende hissetme duygusunu sürdür-
mek olan ve hepsi de etkileşimin üretimine eşit katkıda bulunan denk ko-

numdaki btreylerin ortak bir çaba§lyrruş gibi gördüklerini öne sürer. Ona
göre, burada "Parsons'rn düzen problemi açıklamasıIun guçlü bir torfusu
gözlenebilir, fakat problemin irAdi boyufu ortadan kaldırrlır ve olay soyut
bir diyaloga indirgenir" (Giddens, 1976 l 2003: ].50-151).

Giddens etnometodolojik yaklaşımlara bu eleştirisi bağlamında,
toplumsal etkileşimd" gllç ve normlar arasrndaki karşılıklılığı ortaya koy-
maya çalışan bir sosyal teorinin "anlam çerçevelerinin yarahlmasrnrn,
hempratik etkinlikleriıı ilişkilendirilmesf olarak ortaya çıkhğ.ı[ru] hem de ak-
törlerin devreye sokabildikleri farklıhk-yarahcr güç temelinde gerçekleş-
tiği[ni]" vurgulamasr gerektiğir,i öne sürer (Giddens, 1976lza03: 151).

Gücün egemenlikle ilişkili olduğunu, sosyal teoride 'egemenlik'
kavramının, çoğunlukla (oztl gereği zararlı bir olgu olduğu düşünülerek)
olumsuz anlamında kullaruldığıru belirten Giddens, egemenliğin özü ge-

reği olumsuz ve doğası gereği kendisine maruz kalanlar üzerinde eylem
özgürlüğünü engelleyici olarak ele alınması eğiliminin, gücün siyasal açı-
dan doğası gereği zorlayıcı olduğu ve güç kullarumının kaçınılmaz olarak

çatışmanın mevcudiyeti anlamına geldiği fikri ile yakrndan ilişkili olduğu-
nu, fakat bu fikirlerin sıkı araşhrmaya gelmediğini, her ikisinin de genel-
likle gücün toplumsal hayatın tamamlayıcl ve birincil boyufu olmadığ
ön-kabulünü yansıthğıru öne sürer. Ona göre, bununla beraber, gücü do-

ğası gereği zor|aylcı ve çatışmacı nitelikte görmeyery aksine toplumsal
hayah esasen güç mücadelelerinin biçimlendirdiğini kabul ederek gerçek-
te güctin toplumsal hayattaki rolünü daha da radikalleştiren Fouca-
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ult'nun karşı tezi vardır (Giddens, 1981 12000:54-55). Giddens egemenlik
ve güç ilişkisi konusundaki kendi görüşünü şöyle özetler:

egemenlik/s"ç ikilisini yapının ikiliği ışığında anlarsak, iki yaklaşım
birbirlerinin tamamlayıcısı olarak görülebilir. Sosyal sistemlerin yapı-
sal özellikleri olarak alınan kaynaklar aktörler tarafrndan etkileşim
anında kullanılır. Sosyal sistemlerin kurucu öğesi olan düzenli pratik-
ler içinde sürdürülen güç ilişkileri, etkileşim esnasında özerklik ae bağm-
lıIık ilişkilerinin yeniden-üretilmesi olarak düşünülebilir. Egemenlik ise,
bu güç ilişkilerinde kullarulan ve yeniden inşa edilen kaynakların ya-
pılaşmış dengesizliklerini gösterir.'Egemenlik' burada'üzerinde hiki-
miyet kurma' anlamında kullanılır, burada'hAkimiyet' aktörlerin diğer
aktörler ve içinde yaşadıkları dünya üzerinde sahip oldukları etki ile
ilişkili bir kavramdır (Giddens, l98l lzffi: 54).

Toplumsal etkileşimlerin üretilmesi ve yeniden-üretilmesinin bu üç
temel boyufunu ortaya koyan Giddens, kendi yapılaşma (eylem ve yapı-
run karşıhklı birbirini üretmesi ve yeniden-riretmesi) teorisinin temel kav-
ramlarını, özetle bu süreçte rol oynayan faktörler ve mekanizmaları açık-
lamaya çalışır. Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları'nda başlathğı bu girişim
yapılaşma teorisi üzerine sonraki tiim yazılarında aynnhları ve farklı bo-

yutlarıyla açımlanmaya çalışılır. Bu girişimde bir yanda olayın aktör/fail
yönü ve bunun farklı boyutları, öte yandan yapısal (ve sistemsel) süreçler
belirlenmeye çalışılır. Bu anlamda, Giddens psikanalitik teori, psikolojik
teori, grdü teorisi, sembolik etkileşimci, fenomenolojik ve etnometodolo-
jik yaklaşrmlardan hareketle (ve eleştirel bir yaklaşım içinde) bir "bi-
reyf özne/fail teorisi"nin yaru sıra, yaprsalcı, post-yapısalcr ve işlevselci
yaklaşımlann eleştirel değerlendirmesinden hareketle bir "toplumsal ya-
pı teorisi" geliştirmeye çalışır.

E) Giddens'ın Bilim ve Yöntem Anlayışr

Giddens, bilim ve sosyolojik yöntem anlayışıru "sosyal bilimlerin genel-
likle doğa bilimleriyle aynı manhksal çerçeveyi paylaşhğıru vurgulayan"
(1984: xiv) pozitivist (kendi deyişiyle, nahiralist) bir bilim anlayışına sa-

hip olan Durkheimcr-Parsonscı yap§al-işlevselcilik karşısrnda konumlan-
dırarak ve büyük ölçtide hermeneutik felsefe (genellikle mil«o sosyoloji
ler olarak bilinen sembolik etkileşimcilik, fenomenolojik sosyoloji ve bil-
hassa etnometodoloji) etkisinde şekillendirir. Burada Popper'ın empiriz-
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me farklı eleştirilerinden (eleştirel bir gözle) yararlarur. Ancak, bunu ya-

parken hem Kuhn'un 'paradigmalar'hem de karşı-pozitivist kanattan
Winch'in'hayat tarzı' kavramını'anlama','karşılıklı anlama' çerçevesin-
de değerlendirmeye çalışır. Hem bu iki kavramrn sırurlılıklarıIu ortaya
koymaya, hem de onları kendi bilim anlayışına uyarlamaya çalışır.

Giddens sosyolojik kanatta nattiralist bir bakrş açısı sergilediklerini
ve nesnelciliğe eğilimli olduklarıru düşündüg" Anglo-Sakson işlevselcilik
(ve yapısal-işlevselcilik) ile Fransız yapısalcılığıru özellikle bilim anlayış-
ları konusunda eleştirir. Onun ifadesiyle:

İşlevselci düşünce, Comte'dan beri, sosyal bilim için en yalıın ve uygu-
lanabilir model sağlayan bir bilim olarak özellikle biyolojiye bel bağla-
mıştır. Biyolojinin sosyal bilimlerin yapısı ve işleyişini kavramlaşhr-
mak ve evrim süreçlerini adaptasyon mekanizmalan araolığıyla ana-
liz etmek için bir kılavuz sağladığı düşünülür. Yapısalcı düşünce, öze|-

likle L6vi-Strauss'un yazılannda, €vrimciliğe karşı tavır almış ve biyo-
lojik benzetmelerden uzak durmuşfur. Burada sosyal bilimler ve doğa
bilimleri arasındaki benzerlik, esasen -her birinin zihnin genel yapısı-
run benzer özelliklerini ifade ettiği varsayıldığında- bilişseldir. Gerek
yapısalcılık gerek işlevselcilik toplumsal bühinün kendi tekil parçaları
(yani, kurucu elemanları olan insan özneler) üzerindeki egemen konu-
munu kuwetle vurgular (Giddens, 1984: Ll.

Oysa Giddens'ın yapılaşma teorisine göre, sosyal bilimlerin.araşhr-
ma alaru toplumsal bütiinlük biçimleri değil, aksine zamansal ve mekAn-
sal olarak düzenlenmiş toplumsal pratiklerdir (Giddenş 1984: 1).

1. Pozitivizm Eleştirisi

Giddens pozitıvizm konusuna ilk kez farklı kanattan sosyal bilim anlayış-
ları üzerine, özellikle pozitivizmi farklı aglardan sorgulayan yazar|arın
yazılarırun bir derlemesi olan Pozitiaizm ae Sosyoloji'nin (7974)'Giriş' ya-
zısında değinir. Giddens bu giriş yazısında bilim (ve sosyal bilim) felsefe-
siyle ilgili sorunları "öznellik ve anlam" , " gene|lemeyle ilgili problemler"
ve "değerleç çıkarlar ve bilimsel bilgi" başlıkları altında ana hatlanyla de-

ğerlendirir.
Comte'un'bilim','bilimlerin birliği' (dolayısıyla, sosyal bilimlerin

doğa bilimlerini, özellikle 'faik' bilimini esas ve model alması), 'bilimler
hiyerarşisi' ve'toplumsal mühendislik' anlayışının pozitivizmin temelini
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oluşturduğr., belirten Giddens'a göre, çoğu düşünür "Pozitivizmi esa-

sen Comte'la değil, 1930'ların Mantıkçı pozitivizm'iyle özdeşleştirmiştir
(Giddens , 1974:2). Günümüzde pozitivizm terimini kullanan düşünürler
ve sosyologların akıllarında farklı referans noktaları olduğunu söyleyen
Giddens, bu farklı ve tutarsız kullanım biçimlerine bir düzen getirmeye

çalışır. Ona göre, burada dikkat çekilmesi gereken husus, Comte'un'po-
zitif felsefe'sinin, her biri doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki iliş-
kiyle bağlanhlı üç özel özelliğe sahip olmasıdır (Giddens,1977a:9-10).

İlk olarak, sosyal bilim, kendi inceleme-nesnesi bakımından, doğa bi-
limlerinin karakteristiklerini oluşturduğrna inanılanlara paralel tatz-
da bir açıklayıcı bilim olarak alınmalıdır; ikinci olarak, hem doğa bilim-
lerinde hem de sosyal bilimlerde, teorilerin 'tarafsız olgu|ar' temelinde
tam ve nihai bir sınama kapasitesine sahip oldukları varsayılır; üçün-
cü olarak, kimya ve biyoloji bilimi arasındaki işbölümünün biyoloji ve
sosyoloji arasındaki işbölümüyle eşit önemde veya muhtemelen daha
önemli olduğu, son iki disiplin organik bütünlerle ilgiliyken, kimyanrn
ve hiyerarşide onun altındaki sentetik-olmayan bilimlerin sistemler-
den ziyade toplamlarla ilgilendikleri varsayılır. Bu görüşlerden hiçbiri
doğrudan Comte'a ait değildir. Kesinlikle aksi doğrudur; onların her
biri sosyolojideki en merkezi gelenekleriry özellikle işlevselciliğin birer
parçası olarak kalmıştır. Onlaç ayr|ca, felsefede... mantıkçı pozitivizm-
den güçlü bir destek almışlardır (Giddens,l977a: I0).

Pozitıv:u;m terimi Giddens'ın sistematiğinde daha genel biı kulla-
Iuma sahiptir. Giddens terimin iki temel kullarum biçimini esas alır. Bun-
lardan ilki, Comte'un ve daha sonıadan Viyana Çevresi'nin önde gelen

şahsiyetlerinin gönişleriyle ilişki içinde, kendini pozitivist olarak adlan-
dırmaya hazır olan kişilerin görüşlerine karşılık gelir. İklncisi ise poziti-
vizmle bağlantılı aşağıdaki bir dizi perspektifin çoğunu veya himünü be-
nimseyen felsefecilerin çalışmalarına işaret eder. Giddens bu perspektifle-
ri şöyle sıralar:

(1) fenomenalizm, yani'gerçekliğin' duyu-izlenimleriyle oluştuğu te-

zi... (2) (safsata veya yanılsama olarak aşağılanan) metafizik karşıtlığı;
(3) felsefenin bilimin bulgularından açıkça ayırt edilebilir, ancak ayru
zamanda bu bulgular üzerinde asalak durumunda bir analiz yöntemi
olarak sunulması; (4) olgu ve değer ikiliği, yani empirik bilginin man-
hksal olarak ahlAki hedefler arayışından veya ahlAlıi standartların uy-
gulanmasından bağımsız olduğu düşüncesi; (5)'bilimin birliği' fikri,
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yani doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin ortak mantıksal, hatta muhte-
melen metodolojik bir temele sahip oldukları düşüncesi (Giddens,
1977b: 29; 7995 l 2001 : 145).

Giddens ilk kullanım için' pozitivizm', ikincisi için'pozitivist felse-

fe' terimi kullanır ve bu iki kullarum dışında üçüncü bir kategori daha

oluşturur: 'pozitivist sosyoloji'. Ona göre, felsefi pozitivizm veya poziti-
vist felsefe iki temel unsura işaret eder. (1) Bilginin temeli olarak deneyi-
min biricikliğini öne süren ve Kolakowski'nin'fenornenalizmin kuralr'
olarak adlaırdırdığı şey. Bu vurguda, bilgi olarak nitelenebilecek tek şey,
bir anlamda bir algılayıcı tarafindan doğrudan algılanabilecek bir 'ger-

çeklik'le ilişkili olabilir. Soyut bir kavram veya genelleme, örneğin bilim-
le ilgili olanlar, Kolakowski'nin ifadesiyle, "bize (soyutlamalar aracrlrğry-

la, empirik olarak ulaşılamaz alanlara ulaşmayı sağlaması anlamında)
hiçbir f,azladan, bağımsız bir bilgi sunmaz". Ancak Giddens'a göre, "B"r-

çekte bunlaç him (geçerli) bilginin deneysel temelinin duyusal olarak
kavranılan 'gerçeklik' içinde bulunduğu temel kabulünün sadece farklı
tezahürleridir". (2) "değer yargrları, deney şığında 'geçerlilikleri' sınana-
bilecek türden hiçbir empirik içeriğe sahip değildir. Duyusal ortamla iliş-
kili, değer yargıları veya normatif iddialann içeriğiyle doğrudan ilgisi
olabilecek hiçbir gözlem tiirü yokfur" (Giddens, 1974:2-3).

Bu şekilde tanrmlandığında pozitivizmin kesinlikle Comte'la başla-
madığıru, aksine Bah felsefesinde çok daha uzun bir tarihe sahip olduğu-
nu öne süren Giddens'a göre, 'pozitivizm'in felsefeciler ve sosyologlar
için bir ölçüde farklı anlamlara sahip olmasırun nedeni, krsmery "pozih-
vist kabullerin sosyolojiye girişinin genel felsefi düzeyde çözüme kavuş-
turulamayacak oldukça özel bir dizi güçlük yaratmasıdır" ve felsefede
pozitivizm, bir anlamda, şu iddia veya örhik kabul etrafrnda gelişmiştir:
"bilimdeki fikirler ve önermeler bir bilg, biçiminin doğasırun belirlenebi-
leceği referans noktası aracıIığıyla bir çerçeve oluşfurabilir". Giddens'a
göre, sosyolojik pozitivizm ise, doğa bilimlerinde kullarulan kavramlar ve
yöntemlerin bir'insan bilimi' veya 'toplumun doğal bilimi'ni oluşfurmak
için de kullanılabileceği iddiasına dayanır. Giddens için, bu iddia doğa bi-
limlerinin karakterine ilişkin açıkça veya zıITrnen ifade edilmiş bir görüşe
dayandığı için, agkçası bir ölçüde, felsefi pozitivizmin epistemolojik ka-
bulleriyle ilişkili ttirden problemlerle bağlantılıdır. Giddens, pozitivizmin
sosyolojiye girişiyle ilişkili üç temel sonın ayırt eder. Yukarda belirttiği-
miz gibi, bunlar "öznellik ve anlam"|a, "genellemeyle" ve "değerler, çı-
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karlar ve bilimsel bilgi"yle ilgilidir. Köklerini Comte ve Durkheim'dan
alan sosyolojideki pozitivist tufum (herhangi birini kabul etmenin mutla-
ka diğerlerini de benimsemeyi gerektirmediği) üç temel kabulü içerir
(Giddens,"1,974:3). Giddens Pozitiaizm ae Sosyoloji başlıklı kitabırun önsö-
zünde bu kabulleri şu şekilde açıklar:

1. Doğa bilimlerinin metodoloiik prosedürlerinin doğrudan sosyolojiye
uygulanması gerekliliği. Bu bakış açısma göre, insani öznellik, ka-
rar ve irade gibi olgular toplumsal davraruŞı doğa dünyasındaki
nesneler gibi bir'nesne' olarak ele alma konusunda öze| engeller
yaratmaz. Pozitivizm burada "toplumsal'gerçekliğin' gözlemcisi
olarak sosyolog"la ilişkili özel bir tutumu ima eder.

2. Sosyolojik araşhrmaların sonucu veya nihai-sonucu doğa bilimle-
rindeki sonuçlara paralel bir biçimde formüle edilebilir: yani, sos-
yolojik analizin hedefi, doğal gerçeklikle ilişki içinde oluşturulabi-
lecek tiirden 'yasalar' veya 'yasa benzeri' genellemeler formüle
edebilmek ve etmektir. Pozitivizm, burada, "kendi inceleme-nesne-
sinin analizcisi ya da'yorumlayıcısı' olarak sosyolog" anlayışıru içe-
rir.

3. Sosyoloji, biçim olarak, salt'araçsal' nitelikte bilgi sağlayan teknik
bir karaktere sahiptir; başka deyişle, sosyolojik araştırmarun bulgu-
ları pratik politikalarla veya değerlere ulaşmayla ilişkili manhksal
olarak verili içerimler taşımaz. Sosyoloji, doğa bilimleri gibi, değer-

' ler konusunda 'tarafsız'olmalıdıı Bu açıdan poziüvizm, "toplum-
sal düzen|e pratik olarak ilgilibiri olarak sosyolog" fikrine dayalı bir
bakış açısına dayanır (Giddens, 1974: 34).

Giddens,'1,97 6' da yayınlan an S osy olojik Yönt emin Yeni Kur alları' nda
-özellikle epistemolojik tarhşmaların yer aldığı- "Açıklayrcr Yorumlann
Yapısı' başlıklı bölümde ise pozitivizm terimini iki anlamda kullanır: (1)

him'bilgi'nin veya'bilgi' olarak alınabilecek her şeyin doğrudan gerçek-
liğe ya da gerçekliğin duyularla kavranabilecek yönlerine ahfta bulunarak
ifade edilebileceği gönişü ve (2) bilimin yöntemleri ve mantıksal formu-
nun toplumsal olgulann incelenmesinde kullanabileceği inancı. Ona göre,
özellikle ikinci anlamınd a pozihvizmin, yani " doğabilimierinde oluşfuru-
lanlarla ayru mantıksal forma sahip açıklayıcr şemalar içeren'toplum hak-
kında biİ doğa bilimi' kurmanın mümktin olabileceği tezi"nin sosyolojiye
(ve dolayısıyla sosyal teoriye) en cüretkAr yansıması Durkheim'in Sosyolo-
j ik Yöntemin Kuralları' dır (Giddenş 797 5 l 20a3: 177, 173).
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Giddens burada aynca, manhkçı pozitıvizrn ve uzanhlarının, (Fe-

ight'in deyimiyle)'ortodoks' doğa bilim anlayışrrun muhakeme çizgisini,
yani bilimsel teorileri hipotetiko-dedüktif sistemler olarak alan anlayışı,
göz|em dili ve teori dili aynmınıS ve neticede şu iki iddiayı eleştirir: (1)bi-

limsel bilginin'kesin' nihai temellerini araşhrmarun mümktin ve gerekli
olduğu; ve (2) bu temellerin teorik olarak tarafsızf nötr bir dil çerçevesi
içinde betimlenebilecek ya da sıruflandırılabilecek bazı deney alanlarına
oturfulması gerekiiliği (Giddens, L97 6 l 2003: 176).

Giddens, Popper'ın'doğrulamacı' ve empirist bilim ve bilgi anlayı-

şına bazı eleştirilerinden yararlarur. Bu eleştirilerden ilki, teoriden bağım-
sız bir gözlem dili düşüncesine karşı çıkılması hususunda empirizmle ba-

ğı koparmarun önerni; ikincisi "bilimin atak ve yenilikçi olduğu veya bu
yönde bir çaba içinde olması gerektiği, ancak kendi bulgulanna karşı (ol-

dukça kesin gibi göründükleri durumlarda bile) derin köktü bir kuşkucu-
lrğu daima koruduğu"dur. Fakat Giddens, yanlışlamarun Popper'ın dü-

şündüğti kadar basit bir prosedür olmadığına, yanlışIayıcı bir gözlem ola-

rak alınan şeyin bir şekilde gözlenen şeyi betimleyen teorik sistem veya
paradigmaya bağlı olduğuna, teorilerin ayru zamanda temel teorik yakla-

şımı göz ardı etmeden açıklanabilecek göriinüşte'yanlışlayıcı örnekler'i
dahil edecek farklı yollara sahip olduklarına inarur. O aynca Popper'ın
naif yanlışlamacılığırun yerine Lakatos'un sofistike yanlışlamacılı$run
geçirilmesi gerektiğini savunur. Ona göre Lakatos'un yaklaşımında özel-
likle değerli olan yan, bilimde geliştirilen yeni bir araşhrma prograınğrın
öncekilere göre daha kapsamlı olduğu,'yeni olgular'ı öngörüp açıklaya-
bildiği veya yerini aldı$ program içindeki futarsızlıklara ya da'açk nok-
talar'a çözüm getirebildiği ölçtide 'yaraho' olduğu vurgusudur (Gid-
dens, 1976l2003: 185, 186-787\.

Tucker'ın ifadesiyle, Parsons sosyolojide bir toplumsal eylem teorisi

oluşfurmaya çalışırken, doğa bilimsel modelle ilgili problemlerden ken-

5 Bu anlayışa göre, teorilerin oluşturulması farklı kavramsal aynmlaştırma diizeylerini gerekti-
rir: bir yanda empirik içeriklerden bağımsız soyut postülalar, yani teori dili, öte yanda duyu-
sal gözlem alanına atıfta bulunan gözlem dili bulunur. Bu aynmdan dolap gözlem dili ve teo-
ri dili arasındaki il§kileri belirleyen tekabüliyet kurallannrn bulunması gerekir. Giddens'ın
burada eleştirdiği şey, gözlem dili ve teori dili arasındaki aynmdan ziyade, bu anlayışın teori
ve gözlem dili arasında oluşfurduğu tekabüliyet kurallandır. Bu yaklaşım tekabüIiyet kuralı-
nı şöyle ifade eder: gözlem dili dış gerçekliğin resmini sunar, teori dili bu gerçkliği sunacak
tarafsız bir dil çerçvesinde bazı deney alanları oluşfurur. Giddens ise bir tekabüliyetin olma-
sı gerektiğine inanır ancak bu yaklaşımdaki asıl problem tekabülliyet kurallann içriğinin çok
net ola rak ortaya konulmamasıd ır (Gid de ııs, l97 6 l 2003: 77 6, 7T7).

l
L
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dini kurtaramayan Popper daha ziyade bilimsel açıklamanın doğasıyla il-
gilenmesine rağmery onlar yorumcu yaklaşımların temel saldırı merke-
zi o|an bilimsel modele ilişkin şu ön-kabulleri paylaşırlar: (1) gözlemci-
den bağımsız olarak nesnel bir olgular dünyası vardrr; (2) boylece, kişi
dünyayı empirik olarak sınanabilecek gözlemlerle anlayabilir; (3) bilim-
sel bilginin kavramları kendi içinde futarlı ve zaman içinde istikrarlıdır;
ve (4) bir önermenin gerçekliği onun kökenlerinden ayrıdır (Tucker,

1998:39).

Giddens, Popper üzerine değerlendirmelerinin ardından Kuhn ve
Winch'in benzer sınırlılıkları paylaşhğıru düşündüğü'paradigmalar' ve
'hayat tarzı' kavramlarını eleştirir ve onlarr yeniden uyarlamaya çalışır.
Ona göre, bu sınrrlılıklar üç noktada toplanabilir.

Öncelikle, Kuhn paradigmaların, Winch hayat tarzlarırun iç-büttin-
lüklerini abartır (Giddens, t976l2003: 187, 209\, dolayısıyla onlar bölün-
meler ve ayrlşmalarr dikkate almazlar. İkinci ve ilkinin doğal bir uzanhsı
olarak, Kuhn bilimin ve Winch hayat tarzlarının dış faktörlerden etkilen-
me derecesini yeterince dikkate almaz. "Kuhn, sanki 'drş' etkiler sadece
'devrimci' değişme dönemlerinde rol oynuyormuş gibi bir iddiada bulun-
ma eğilimindedir". Ancak Giddens'a göre, bilimin gelişimi, sürekli ola-
rak, bilimin dışında kaldığı veya kalması gerektiği varsayılan toplumsal
etkiler ve çıkarlarla iç içe geçer ve onlardan etkilenir; eleştirel akıl olarak
bilimin kurumsal özerkliği hiçbir zaman kısmi olmaktan öteye geçmez;
dogmatizmler kadar bilimsel teorideki göz kamaştırrcı yenilikler de
normlar ve çıkarlar tarafından koşullandırılır. Fakat Giddens buradan bi-
limsel teorilerin geçerliliğinin kendi oluşumlarında belirli ölçüde rol oy-
nayan çıkarlara indirgenebileceği sonucunun çıkartılamayacağıru ve bu
tavrrn aslında eski 'bilgi sosyolojisi'nin klisik hatası olduğunu belirtiı
Üçtincü ve ilk ikisinin doğal bir uzanhsr olarak, Kuhn paradigmalan 'ka-
palı' sistemler olarak alma eğilimindedir. Bu dunım özellikle Giddens'ın
ve hermeneutiğin temel problemi olan'anlama' ve'karşılıklı anlama'yla
ilişkili bir sıkıntıya yol açar. Zira, paradigmalar birbirinden kopuk ve ka-
palı birer evren iseleç anlam çerçeveleri birbirlerinden bağımsız olarak
var oluyorlarsa, bir anlam çerçevesinden diğerine geçmenin nasıl müm-
kün olacağı açıklanamaz (Giddens , 1976l2a03: 187-|89). Bu arada Gid-
dens, Kuhn'un 'paradigma' terimini kullaruş biçimi ile 'anlam çerçevesi'
adıru verdiği kavramrn farklı versiyonlan arasında önemli ortak özellik-
ler olduğunu belirtlr (Gladens, 1976 12003: 208).
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Giddens bu çıkmazı aşmak için hareket noktası olarak her paradig-

manrn ('dil oyunu', 'hayat tarzı' vb.nin) diğerleriyle iç içe geçtiği, dola-

yımlandığı önermesini alır. Bu önerme aslında önceki ve sonıaki paradig-
malaç eski ve yeni hayat tarzlarr arasında (temel ve önemli aynlıklar ve

uz|aşmazhklara rağmen) belirli'süreklilikler' olduğu anlamına gelir
(Giddens, 7976 l 2003: 189-190).

2. Rölativizm

Giddens, Kuhn ve Winch'in yaklaşımlarırun bu sınırlılıklarının ve özellik-
le Kuhn'un'paradigmaların karşılaştırılamazlığı'fikrinin, dolayısıyla aşı-

rı rölativizmin'anlam' ve'karşılıklı anlama' konusunda yol açabileceği
problemleri çözmeye çalışırken bilgi sosyolojisindeki ünlü ve eski mut-
lakçılık ve rölativizm tarhşmasına bulaşır ve bir ara çözüm bulmaya çalı-
şır.

Giddens bu çözüm arayışında iki hir rölativizm ayırt eder: (1) an-

lam düzeyinde rölatiaiznı: anlam çerçevelerinin 'kapalı karakter'ine aşırr

vurgudan kaynaklaruna eğilimindeki, anlamları bir çerçeveden diğerine
aktarmanın imkAnsız gibi göründüğü rölativizm biçimi ve (2) yargısal rö-

latiaizm: farklı anlam çerçevelerinin, -her biri mantıksal olarak bir diğeri-
ne denk ve bu yüzden rasyonel olarak diğerlerine göre değerlendirileme-
yen, aksine 'verili' olarak alınması gereken özel bir tecrübe/yaşanh evre-
ninden müteşekkil- farklı gerçeklikleri temsil ettikleri gönişü. Ona göre,

iki rölativizm biçimi de belirli paradokslara yol açar: (i) "füsi de, her bil-
ginin -daima ön-kabuller gerektiren, ancak bu ön-kabullerin de bizzat
kendileri üzerine kurulu bilgilerden hareketle açıklanabileceği- verimsiz
ancak niceliksel bir arhş kaydeden bilgiye dönüşttiğü bir kısırdöngü ya-
ratır" ve (ii) 'bütiin bilgiler rölatiftir' şeklindeki her evrensel iddiada ol-
duğu gibi, bu anlayışları kendilerini-olumsuzlamadan ifade etmenin hiç-
bir yolu yokfur (Giddens,7976l2003: 190-191).

Yargısal rölativizmi aşmak için anlam çerçeveleri konusunda anlam
ve referans ayrrruru sürdürmenin zorunlu olduğunu düşünen Giddens'a
göre, anlam çerçevelerinin, bilimde paradigmaların veya farklı teorik şe-
maların ilişkilendirilmesi problemi, ister paradigmalar arasındaki veya
bilim içindeki ilişkiyle, isterse uzak tarfüsel dönemler veya yabancı kül-
hirlerin anlaşılmasıyla bağlanhlı olsun, bir yorumlama problemidir" ve
"Hermeneutik analiz birbiriyle iç içe geçen anlam çerçevelerinin sahiliğini
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dikkate almayı gerektirir", zira bu fufum "diğer hayat tarzlarıru anlamak,
yani bu hayat tarz|arıhakkında, içlerinde doğrudan yer almayanlann da
potansiyel olarak faydalanabileceği betimlemeler yapmak için" gereklidir
(Giddens, 1.976 l 2003: 191). Başka ifadeyle, "söz konusu ilişkilendirilme
probleminin hareket noktası olarak alınmasr, bu çerçevelere ilişkin her-
hangi bir rasyonel değerlendirme imkAnını ortadan kaldıran bir rölativiz-
me düşmeden, anlam çerçevelerinin sahiliğini hermeneutik anlamda he-
saba katmanın önemini kavramamzı sağlar" (Giddens , 1976 l2003: 209).

Giddens burada, 'karşılıklı bilgi' ve'sağduyu' ayrımı yaparaÇ an-
lam düzeyinde sahiliği yakalama (yani, üzerinde araşhrma yapılanların
anlam dünyalanru kavrama ve yansıtma) ile dünya hakkında belli bir an-
lam çerçevesi içinde inançlar şeklinde ifade edilen önermelerin geçerliliği
meselesini birbirinden ayınr. Örneğin ona göre , "bir Bahlırun Zande bü-
yüsünü anlaması, anlam çerçevelerinin ilişkilendirilmesini gerektiren bir
yorumlama problemidir. Böyle bir anlama, sözgelimi, bir rnikrobik hasta-
lrk teorisinin geçerliliğini hastalığn büyüsel rihiellerle iyileştirilebileceği-
ni savunan bir teori fle karşılaşhrma imkinıru manhksal olarak dışlamaz,
aksine bu imk6nın önkoşullarrndan birini oluşfurur" (Giddens,
L976l2003: 191). Giddens burada bir noktada Winch'e yaklaşır görünür.
Bir açıklama, hayat tarzı veya anlayış (örneğin, bilim) kendi manhğıru ta-
yin eden kriterler temelinde rasyonel olarak meşrulaşhnlamaz, daha doğ-
rusu o kendi kriterlerinden hareketle bir başka hayat tarzını yargı|ayamaz
veya ondan üshin olduğunu iddia edemez. Zira onlar farklı kozmolojile-
ri, dünyaya farklı balıış açılarını temsil ederler.

Neticede Giddens'a göre, (i) sosyolojide olduğu gibi doğa bilimle-
rinde de teoriden-bağımsız gözlemler veya'veriler'olmadığı; (ii)'sofisti-
ke yanlışlamacılık' şemasrrun sınanabilirlik problemlerine (tam anlamıyla
yeterli olmayan) bir ön-yaklaşım getirdiği; v" (iii) paradigma teriminin
doğa bilimleri mi yoksa diğer bilimler için mi kullaruldıSna bakmadan,
hAkim teorik bir perspektifi kavramarun veya bu ttirden perspektifleri
ilişkilendirmenin hermeneutik görevler olduğu kabul edilebilir
(7976l2003: 192-193).

Giddens aslrnda doğa bilimlerinde de açıklamarun yaru sıra (anla_
ma ve) yorumlamarun, yani hermeneutik boyufun önemli olduğunu dü-
şünse bile, sosyal bilimleri doğa bilimlerinden ayıran kapsamlı farklılık-
ların sosyolojide ve sosyal bilimlerde başka problemleri öne çıkardığıru
belirtir. Ona gbre, bu problemler şöyle srralanabilir: (i) sosyolojinin, doğa
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bilimlerinden farklı olarak, kendi'araştırma nesnesi'yle özne-nesne ilişki-
si içinde değil, bir özne-özne ilişkisi içinde olması, onun uğraş alanrnr ön-

ceden-yorumlanmış bir dünya, yani aktif özneler tarafından yaratılan an-

lamlarrn bu dünyarun inşası veya üretimine fiilen dahil olduğu önceden-

yorumlanmış bir dünyanın oluşfurması, dolayısıyla bu dünyada, anlam

çerçevelerinin yarahlması ve yeniden-üretiminin, sosyolojinin analiz et-

meye çalıştığı şeyin, yani insani toplumsal davraruşın temel bir koşulunu

oluşfurması, (ii) bu yüzdery sosyal teorinin inşasının başka hiçbir alanda

benzeri olmayan çifte hermeneutiği gerekürmesi; ve (iii) sosyal bilimler-
deki genellemelerin manhksal statiisünün doğa-bilim yasalarırun manhk-

sal statüsünden oldukça anlamlı bir farklılık sergilemesi (Giddens,

L976 l 2003: 793,209).

Doğa bilimlerinde, bilim adamları (toplulukları) farklı anlam çer-

çevelerine sahip olsalar bi|e, bizzat kendi araşhrma-nesneleri aralarında

bir anlam ayrılıkları meselesi olmaması doğa bilimcilerin işini kolaylaş-

trrır ve burada önermelerin futarlılıkları ve geçerliliklerini belirlemede
formel manhk daha fazla yardımcı olabilir. Fakat anlam çerçevelerinin
ilişkilendirilmesi gerekliliği toplumsal hayah veya farklı hayat tarzlarrru
"rasyonel her düşüncenİn riayet etmesi gereken'zorunlu' bir ilişkiler kü-
mesi olarak empoze edilen formel mantığrn öncülleri çerçevesinde" ele

almayı engeller, zira toplumsal hayahn ve anlamlandrrmanın farklı tarz,

ları olan "metafor, ironi, iğneleme, kasıtlı çelişki/mugalAta ve -pratik et-

kintik olarak- dilin diğer incelikleri" formel manhğı ilgilendirmez. Buna
rağmeç Giddens bunun hermeneutiğin, özdeşlik ve çelişki kavramlann-
dan vazgeçmesi anlamına gelmediğini, aksine bu ilkelerin farklı anlam

çerçeveleri içindeki ifade tarzlanrun, bağlamsal olarak, yani özel yaşanh
biçimleri pratiğinin unsurları olarak kavranması gerektiğini, ancak ayry
ca anlam çerçevelerindeki futarlılıklar kadar tutarsızlıklar ve tartışmalı ya
da ihtilfrflı anlamların da hermeneutik olarak kavranması gerektiğini vur-
gular (Giddens , 1976l2003: 193-195). Neticede, bu yorumlamanrn nasıl
yapılması gerektiği, araşhrmacrnln veya herhangi bir birey ya da grubun
anlam çerçevesinden (paradigması veya kültiiründen) hareketle bir baş-

ka anlam çerçevesinin nasrl anlaşılabileceği veya kavranabileceği sonı-
nuna ge|iriz. Giddens bu meseleyi Schuzt'un'uygunluk problemı' olarak
adlandırdığı açıkl ama tarzı bağlamında (eleştirel bir fufum içinde) tarh-

ş1r.
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3. Uygunluk Problemi veya Bilimsel Dil/Gündelik Oil İHşkisi

Sosyoloji ve antropoloji arasında ayrı|maz bir ilişki olduğunu düşünen
Giddens, bir sosyolojik analiz konusu olarak toplumsal davraruş hakkın-
da genellemeler yapmanın gözlemcininbir hayat tarzrna dalmasını gerek-
tirdiğini, dil oyunlarının (hayat tarzJıarı, külhirleç paradigmalann) her-

meneutik olarak bu yolla ilişkilendirilebileceğini vurgular. Fakat burada-
ki bir sorun, bir hayat tarzına (anlam çerçevesine) ne kadar'dalmamız'
gereküğidir. Bu dalma işleminin tam üyelik benzeri bir şey olarak alrna-

mayacağını belirten Giddens'a göre, "Yabancı bir külhirü ziyaret eden an-

tropolog, bu külhir hakkındaki bilgisini derinleştirirken asıl kimliğini fe-

da edemez: antropologun esas görevi, gerçekte, bu külti.ire ilişkin betirn-

lemeleri kendi kültürel kimliğinden yola çıkarak diyaloga sokmakhr".
Giddens burada olgun dönem Wittgenstein'rn şu görüşünü uyarlar: bir
hayat tarzını bilmek, kişinin onun içinde yolunu bulabilmesi, yani başka-
larıyla olan karşılaşmaları sürdürebilmek için gerekli karşılıklı bilgiye (fii-
len kullanmasa da) sahip olabilmesi demektir (Giddens,'1,976 l 20a3: 796-

797).

Ona göre bu anlama sürecinde iki farklı sorun karşımıza çıkar: (i)

karşılıklı ilişkiler araştrrılan kişilerin tepkileri veya yansıyan tepkileri kıs-
tas olarak alındığı, onların da araşhrmacının tespitleri veya söylediklerini
'sahi' veya 'tipik' olarak kabul etmeye hazrr olduk]arı ölçüde sürdürüle-
bileceği ve'uygun'olarak değerlendirilebileceği için, bu tespitin içerimle-
rinin nasrl açıklanabileceği; ve (ii) hayat tarzlarına ilişkin betimlemelerin
ilişkilendirilmesiyle ilgili hermeneutik görev ile sosyal bilimlerde gelişti-
rilen teknik kavramlar arasında nasıl bir ilişki olduğu (Giddens,
7976l2a03: 197). Bu kısaca, sokağıry gündelik hayahn kavramları ile bili-
min (meta) kavramlarr arasrndaki ilişkinin, aradaki mesafenin ve karşılık-
1ı dolayımlanmalarının açıklarunastnı gerektirir. Mesele, bir yandan, bili-
min sokağın kavramlarıru kullanıp kullanamayacağr, kullanabilirse bu-
nun slnlrları ve kriterlerinin ne olacağı, öte yandan, ilkine olumlu cevap
verildiğinde, sosyal bilimlerin davraruşlarına ahfta bulundukları bireyle-
re yabancı kavramları kullanıp kullanamayacaklarr, kullanabilirlerse bu-
nun strurları ve kriterlerinin ne olacağıdır.

Giddens'a göre, yukarıda ifade edilen "iki soru, Schutz'un, Weber'i
izleyerek, 'uygunluk problemi/posttllası' olarak sözünü ettiği şeyin iki
farklı boyufunu oluşturur" (Giddens, 1976l2003: 197). Başka ifadeyle,
Schutz'a göre sosyal bilimlerde genel, bağlamdan bağımsız bilgiler bulu-
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nurken, sokaktaki bireylerin gündelik hayatlarında kullandıkları bilgi
stok]arı 'yemek kitabr' bilgisi biçimindedir. Dolay§ıyla, sosyal bilimcile-
rin oluşturduklarr kavramlar ile sıradan aktörlerin giindelik hayattaki
kavramları birbirinden farklıdır. Ancak Schutz'a göre, sosyal bilimlerin
kavramları gündelik hayattaki kavramlara uygun olmalıdır. Giddens,
Schutz'un açıklamalarınrn doyurucu olmadığıru düşünür. Gündelik ha-

yatın dili ile bilimlerin uzmanlrk dilleri arasındaki ilişkiye dair bir diğer

yaklaşım Winch'e aittir. Giddens, Schutz'dan ziyade Winch'in yaklaşımı-
nın daha doğru olduğunu düşünür (Giddens, 1979 l2aO5: 436, 437).

Giddens'ın ifadesiyle, "Winch, hpkr Schutz gibi, sosyal bilimlerin
davranışlarına ahfta bulundukları bireylere yabancr kavramlan rahatça

kullanabileceklerini kabul eder" (Giddens, 1976l2003: 197). Ancak
Schutz'un aksine Winch, sosyolojik kavramların sokaktaki bireylerin kav-
ramlarına dönüştürülmesi gerekliliğini değil, aksine sosyal bilimcilerin
kavramlarının toplumsal aktörlerin kavrarnlarrna hAkim olmayı gerektir-
diğini vurgular (Giddens , |979 l2005: 437). Örneğin, Winch'e göre, işa-
damlarırun kendi etkinliklerinde kullandıklarr kavramlarla manhksal
bağlantı içinde olduğu, iktisatçının kavramın iş etkinliği açısından ne an-
lam ifade ettiğini önceden kavramış olması gerektiği içir1 iktisatçılar so-
kağın bilmediği kavramları kullanabilirler ve aynca bu kavrayış para,
maliyet, risk gibi iş dünyasıyla ilgili kavramlarr anlarnayı da gerektirir
(Giddens , 1976l2003: 197). Winch'in açıklamasında bu 'manhksal bağlan-
tı' ile ne kastedildiğinin açık olmadığıru belirten Giddens'a göre, bu prob-
lemi açıklamak için doğal (gündelik) dil ve bilimsel dil (teknlk meta-dil)
arasrndaki ilişkinin'etkileşimin inşası', 'edim tespitlerinin Praxisle bağ-
lantrsr' ve'özneler-arasılık ve gündelik dilin rolü'bağlamında ele alınma-
sı gerekir.

Giddens burad.a bilimsel terminolojinin niçin gi.indelik dilin kav-
ramlarına b aşvurmadan şekillendirilemeyeceğini, niçin ondan beslenmek
zorunda olduğunu göstermeye çalışır. Öncelikle'gündelik dil' insan fail-
lerin inşa edici becerilerinin tirünü olan etkileşimin kurulmasında bir
yandan bireylerin diğerlerinin eylemlerini betimleme (niteleme) aracı ola-
rak, öte yandan onlar arasında iletişim aracı olarak temel bir role sahiptir;
ve ikinci olarak, bunlar gündelik hayahn pratik etkinlikleriyle sıl.ıca iç içe
geçtikleri için dil kullarumı (diğerleri gibi) pratik bir etkinliktir. Bireylerin
(kendilerinin ve diğerlerinin) eylemlerine ilişkin tespitleri süregiden Pra-
xfs olarak toplumsal hayatın basit bir aynnhsı olmayıp, toplumsal haya-
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hn üretiminin ayrılmaz (ve olmazsa olmaz) bir parçasıdır; çünkü özneler-
arasılık, yani niyetlerin aktanlması başkalarıIun yaphkları şeyleri ve on-
ları hangi niyetler ve gerekçelerle yaphklarıru tespit ederek (niteleyerek,
betimleyerek) mümkündür. Bu çerçevede anlama (Verstehen) sadece sos-
yal bilimlerin ilgi alaruru oluşfuran toplumsal dünyaya özel bir giriş yön-
temi değil, ayru zamanda üyeleri tarafından üretilen ve yeniden-üretilen
bir varlık olarak insan toplumunun varoluşsal/ontolojik bir koşuludur.
Neticede, ona göre, "doğal (gündelik) dil hem eylemin'anlamlı' olarak in-

şası hem de etkileşim suasında iletişim süreci açısından merkezi konum-
da olduğu için, sosyolojide hiçbir'araştırma materyali'ne [gündelik] dile
başvurmadan ulaşılamaz" ve "sosyolog gözlemci doğal dil kategorilerin-
den bağımsz teknik bir meta-dil kuramaz" (Giddens, I976l2W3: 198-
799).

Özet|e, Giddens'a göre, Schutz'un "sosyal bilimlerdeki teknik kav-
ramlar bir şekilde gündelik eylemlerde kullarulan sıradan kavramlara in-
dirgenmeye elverişli olmalıdır" tezine dayalı açıklama biçimi yanlışhr ve
aslında yapılması gerekery "gözlemci sosyal bilimcinin öncelikle bu gün-
delik kavramları kavraması, yani özelliklerini analiz etmeye veya açıkla-
maya çalışhğı hayat tarzrna hermeneutik olarak nüfuz etmesi"dır.Zira,

sosyal bilimlerin teknik söz dağarcığı ile sokaSn kavramlan arasında
geçişler vardrr: nasrl sosyal bilimciler anlam','güdü','gü( vb. günde-
lik kavramları benirnseyip onları daha spesifik anlamlanyla kullanı-
yorlarsa; aynı şekilde sıradan aktörler de, sosyal bilimlerdeki kavram
ve teorileri benimseyip onları kendi davranışlarırun rasyonalizasyo-
nunda kurucu unsurlar olarak kullanma eğilimindedirler (Giddens,
1976 l2003 209-210).

Giddens bu arada doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki şu
benzerlik ve farklılığı vurgulama gereği duyar. Ona göre, az çokfarklı ge-
rekçelerle, doğa bilimci gözlemci de sosyologla ayru konumda olsa bile,
sosyal bilimler özneleri tarafından önceden'yorumlanmış' bir dünya ile
meşgul oldukları (ve bu özneler dünyayı'anlamlr' biçimde üreterek/sür-
dürerek onu incelemeye elverişli bir dünya olarak inşa etükleri) için, gün-
delik (doğal) dille ilişkileri ayru değildir. Giddens'a göre, doğal dil ve tek-
nik meta-dil ilişkisi hakkındaki bu tespitin içerimlert (1) sosyolojik yön-
tem açısından ve (2) sosyal analiz veya teoriyle ilintili meta-dillerin inşası
açısından ele alınabitfu (Gidd ens, \976 l 200S 799').
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Sosyolojik yöntem açısından: sosyal bilimlerde her araşhrma tarzı'in-
celeme-nesnesi'ni oluşfuran kişiler veya topluluklarla belirli ölçide (ör-

neğin kahlarak gözlem, soru-kiğıdı, görüşme vb. teknikler araolığıyla fii-
len) iletişime girmeyi gerektirir. Doğrudan veya tarihsel araşhrmalarda

olduğu gibi, dolayh yoldan toplumsal davraruşlannın araşhnlması da

karşılıklı bilgiyi kullanabilme becerisine bağlıdır (Giddenş 797612003:

|99-200).

Sosyal analizle asya sosyal teoriyle ilintili meta dillerin inşası açısından:

Giddens burada (hermeneutik analizde) kendi 'karşıIıklı (paylaşılan) bil-
gi' an|ayışını oluşfururken belirli ölçüde yararlandığı Schutz'un'insan
eylemi modellerinin rasyonel inşası' ve'rasyonel insan eylemleri model-
leri inşası'.ayrımına başvurur. Bu ayrımda, Weber'de olduğu gibi rasyo-
nel temelde, aktörlerin birbirlerini anlama çabasr içinde inşa ettikleri ras-
yonel eylem modelleriyle (Schutz'un deyimiyle, 'birincil düzey inşalar'la)
sosyal bilimcilerin onların eylemlerini kavramak için i{ışa ettikleri rasyo-
nel modeller ('ikincil düzey inşalar') arasında'uygunluk' olması gerekti-

ği, kısaca sosyal bilimcilerin eylemleri betimlemekte kullandıkları kav-
ramlar ve betimlemelerin eylemleri betimlenen insanlara sahici gelmesi,
bu betimlemeler ve kavramlarda kendilerinin yansıhldığını hissetmeleri
gerektiği anlatrlmak istenir. Neticede, aradaki arüam farklılıklarıru aynen
yansıtmak zorunda olmasalar da, "aktörlerin kavramlanrun etkileşim
aracı olarak kullanıldığı anlamlı davraruşa ahfta bulunan sosyolojik kav-
ramların, etkileşim kurmayla ilintili anlam farklılıklarrru'yakalamalarr'
gerekir. Giddens burada kendi sosyal bilim anlayışında merkezi konum-
da olan ve sosyolojide teorik meta-dillerin oluşfurulmasında önemli oldu-

ğunu düşündüğü 'çifte hermeneutik' kavramına başvurur. Özetle, "Sos-
yolojik kavramlar yeniden formüle edilirken, hem onlann gündelik ha-
yattaki kullarumlanna riayet edilir, hem de bu kullarum biçimleri -kesin-
lik vb. kriterler temelinde- 'değişikliğe uğratılır"' (Giddeııs, L97612003:
200-201).

Giddens'a göre, teori üretmek sadece bilim adamlarına özgü olma-
yıp, her yetişkin (ehliyet sahibi) birey "hem kendi davraruşları hem de
başkalannın niyetleri, gerekçeleri ve güdüleri hakkında, toplumsal haya-
hn üretimi için tamamlayıcı nitelikte rutin yorumlar yapan bir toplum
teorisyeni" olduğu için, "toplumdaki üyeler tarafından kullarulan kav-
ramlarla sosyolog gözlemcilerin kullandıkları veya oluşturduklarr kav-
ramlar arasında karşılıklı ilişki vardır". Giddens sosyal bilimler için ol-
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dukça önemli olduğunu düşündüğü bu ilişkiyi, doğa bilimlerinin kapsa-
mının toplumsal hayatın incelenmesini de içerecek biçimde genişletilme-
siyle insanları sadece bularuk ve mistik bir biçimde algıladıkları güçlere
bağımlılıktan kurtaracağı kabulünün etkisi altındaki 19. yiizyıL toplumsal
düşüncesinin, Comte'dan Durkheim'a ve belirli Marx okumaları üzerin-
den Marksist-Leninist determinizme kadar uzanan gelişim çizgisinin
temsil ettiği 'ortodoks' pozitivist sosyoloji okulunun görmezden geldiği-
ni iddia eder (Giddens, 1976l2003: 201). Dolayısıyla bu sosyoloji geleneği
sıradan toplumsal faillerin bilgili failler olduğunu göz ardı ederek sosyal
bilimlerin uzmanlık bilgisiyle sıradan faillerin bilgisi arastna keskin bir sı-
nır çeker. Bu iddiarun temelinde de (yukarıda ifade edildiği gibi) sosyal
bilimlerin kendini, tıplcı doğa bilimlerinkine benzer şekilde nesne-nesne
ilişkisi çerçevesinde tarumlaması yatmaktadır.

Bu noktada Giddens'ın özellikle bilim anlayışı çerçevesindeki tes-
pitlerinin entellektüel temellerinde yorumcu sosyolojilerin olduğunu, an-
cak bununla beraber aralarında belli bir entellekhiel mesafe de bulundu-

ğunu bir kez daha ifade etmek gerekir. Bu doğrultuda Giddens'ın bilim
anlayışını daha iyi anlayabilmek için yorumcu sosyolojilere yönelik şu
tespitlerini belirtmekte fayda vardır.

4. Yorumcu Sosyolojilerin Katkıları ve Zayıilıkları

Sosyolojik Yöntenıin Yeni Kuralları,l<tabın alt başlığından da anlaşılaca-

ğı uzere, sosyal analizde -farklı düzeylerde- anlamın yorumlanması-
nın merkezi önemini kabul eden, ancak aynı zamanda sosyolojinin ni-

çin tamamen'yorumlayıcı' olamayacağıru gösteren bir konumu biçim-
lendirmeye çalışan, yorumcu sosyolojiler üzerine eleştirel bir açımla-
maya odaklanır (Giddens, 1990a).

Yapısalcılrğr. kuwetle karşı olduğu 'hümanizm'in yuvası olan her-
meneuitik düşüncenin sosyal bilimler ve doğa bilimlerini tamamen farklı
şeyler olarak aldıklarıru vurgulayan Giddens'a göre, ömeğin Dilthey'ın
ortaya koyduğu şekliyle hermeneutikte özne ve toplumsal nesne arasın-
daki uçurum en üst düzeydedir, öznellik kültiir ve tarih deneyiminin ön-
ceden kurulu merkezi ve bu sıfatla sosyal bilimler ve insan bilirnlerinin
ana temeli olarak gönilüç öznel deneyim alanı dışında ve ona yabancı
olarak kişisel-olmayan neden-sonuç ilişkilerinin yönettiği bir maddi dün-
yarun varlığı kabul edilir. Neticede,
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Öznellik natiiralizme eğilimli düşünce okullan tarahndan gizemli bir
şey veya hemen hemen torfu türünden bir olgu olarak görülmesine
rağmery hermeneutikçiler için bulanık olan -insan etkinliğinden farklı
olarak sadece dışarıdan kavranabilen- doğa dünyasıdır. Yorumcu sos-
yolojilerde, insan davranışının açıklanmasında eylem ve anlamaya ön-
celik tanınır; yapısal kavramlar belirgin biçimde öne çıkmazve l«sıtla-
yıcılıktan pek fazla söz edilmez. Ancak işlevselcilik ve yapısalcılık için
yapı (kavrama yüklenilen farklı anlamlarında) eylem üzerinde önce-
likli konuma sahiptir ve yapınn kısıtlayıo özellikleri kuwetle vurgu-
lanır (Giddens, 1984: 1,-2).

Giddens birçok noktada yorumcu sosyolojilere daha yakındır. Ona

Böre, 'yorumcu sosyolojiler'in özellikle sosyal bilimlerin mantık ve yönte-

minin aydınlahlmasına bazı temel katkıları şöyle sıralanabilir:

(a) toplumsal dünyanın, doğa dünyasından farklr olarak, aktif in-
san öznelerin ustalıklı bir icrası olarak kavranması gerekliliği;

(b) bu dünyarun 'anlamlı', 'açrklanabilir' veya 'anlaşılrr' bir biçim-
de inşasının (sadece bir işaretler ya da semboller sistemi olarak değil, ak-

sine pratik etkinliğin bir arao olarak alınmasr gereken) dile bağlı oldu-

ğu;
(c) sosyal bilimcinin davranışlarını betimleyerek analiz etmeye ça-

lıştığı kişilerin becerilerine benzer türden becerilerden faydalanmak zo-
runda olduğu ve

(d) toplumsal davraruş haklanda betimlemeler yapmarun, sokakta-
ki bireylerin toplumsal dünyayı kurar ve yeniden-kurarken faydalandık-
ları anlam çerçevelerinin hermeneutik olarak kavranmaslna bağlı olduğu
(Giddens , 1,976l2003: 205).

Ayrrca, Tucker'ın da özetle ifade ettiği gibi,

(e) gözlemci ve gözlenen ayrılığırun kesinlik]e sürdürülemeyeceği
(çünkü sosyal bilimlerde açıklama fiziksel ve doğal süreçlerin açıklanma-
srna benzer bir şekilde sağlanamaz, bilim adamı özellik]erini betimlediği
araştırma nesnesin e katılnıak zorundadır).

(f) Anlamın özneler-arasl bir temele sahip olduğu (çünkü anlamlar
bireylerin gündelik hayattaki etkileşimleriyle yaratılır ve yeniden üretilir;
öznel anlam külhirlere ve çağlara göre değişen özneler-arası bir bağlam-
da inşa edilir).
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(g) Bilginin ortaya çıkhğı bağlamdan bağımsız olarak alınamayaca-

ğı (çünkü her bilgi, ister bilimsel ister sağduyusal olsury toplumsal haya-
hn özneler arası doğasından kaynaklarur) (Tııckeç 1998:53).

Bu katkılara rağmen Giddens yonımcu sosyolojilerde bazı ortak
problemler olduğunu düşünür. Ona göre yorumcu perspektifler toplu-
mun üretimine yoğunlaşırken onun sistemli olarak yeniden-üretimiyle
yeterince ilgilenmemişleç örneğin Schutz toplumsal eylemin koşullarını
açıklamaya çalışırken, onun niyetlenilmiş ve niyetlenilmemiş sonuçları
arasındaki ilişkileri yeterince ortaya koymamış, bu ihmal toplumsal haya-
hn yapısal boyutlarrru yeterince teorileştirmemeye dönüşmüşttir. Aynca
Winch bir yandan sosyolojinin temel konularr olan kurumsal ve toplum-
sal değişme ve farklı külttirlerin dolayımlanmaları sorunu göz ardı eder-
ken, öte yandan toplumsal hayaün bağlamı ve uzlaşımları Winch'in ana-
lizinde insanlar tarafindan müzakere edilen bir şey olarak görünmez
(Tuckeç 1998: 53). Bu görüşlerin kaynağıru felsefi idealizme yakın duran
ve sosyal analiz alanına aktarıldığında bu felsefenin geleneksel yetersiz-
liklerini sergileyen düşünce okullarıru oluşturduğunu düşünen Giddens,
onlarrn yetersizliklerini şöyle sıralar:

(a) insani toplumsal hayahn maddi etkinliğe yönelik pratik ilgileri-
ni ihmal ederek sadece'anlam'la ilgilenme (zira ona göre, insanlann do-

ğa dünyasını üretmedikleri doğru olsa bile, onlar yine de bu doğadan ya-
rarlanarak üretimde bulunurlar ve bunu yaparken de kendi varoluş ko-

şullarını aktif bir biçimde dönüşti.irürler);

(b) eylemin nedensel koşullarınr göz ardı ederek, bühin insan dav-
ranışlarrru güdüleyici ideallere göre açıklama eğilimi;

(c) toplumsal normları toplumdaki güç eşitsizlikleri ve çıkar farklı-
laşmalan temelinde ele almama (Giddens , L976l2003: 205-205). Örneğin,
etnometodologlar 'güç'le ve toplumsal ve ekonomik çıkar çahşmalanyla
ilgili sorunlan araştırmazlar, amaçlı çıkar arayışlarının çoğu kez bireysel
davraruşı nasıl yapılandırdıSnı ele almazlar (Tiıckeı 1998: 53),

Aslında bu zayıflıklar Giddens'a göre sosyolojik pozltivizmin (na-

hiralizmin) örnekleri olarak gördüğü işlevselcilik ve yapısalcılrğrn üshin
yanlarıdır. Bu zayıflıkların ortaya gktıkiarı felsefi idealist düşünce gele-
nekleri içinde düzeltilemeyeceğini belirten Giddens, ayrrca bu gelenekle-
rin yaphkları katkıların insan eylemini toplumsal determinizm temelinde
açıklayan ve felsefedeki pozitivist anlayışla güçlü bağlarını sürdüren ra-
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kip teorik şemalarla kolayca uzlaşhrılabileceğini düşünmez. Ona göre,

yorumcu sosyolojinin sınırlılıklarıru aşmak için iç içe geçmiş şu üç soru-

nun çözülmesi gerekir: (i) eylem kavramırun ve onunla ilişkili niyet, ge-

rekçe ve güdü terimlerinin açıklanması; (ii) eylem tmrisinin kurumsal ya-

pıların özelliklerine ilişkin analizle irtibatlandırılmasu ve (iii) sosyal bi-
limler yönteminin mantığıru açıklama girişiminde karşılaşılan epistemo-

lojik güçlükler (Giddens , 7976l2003: 206).

Bu noktada Giddens'ın daha ziyade sosyal bilimsel araşhrmarun

doğası hakkındaki tarhşmalarla ilgilendiğini belirtmek gerekir. Ona göre,

sosyal bilim teorik yönelimli ve empirik temelli olmaya çalışmalıdır. Gid-
dens yapılaşma teorisini farklı yaklaşımları eleştirerek geliştirirken, söz
konusu farklı teorik ve metodolojik perspektiflerin problemlerini aşmayı
amaçlayan altematif bir sosyal bilim anlayışı geliştirmeye çalışır ve sosyal
bilimlerin yeni bir sosyolojik teori içinde bühinleştirilmesi gereken düa-
lizmlerle dolu olduğunu düşünür (Tuckeç 1998: 55)

5) Giddens'ln Yöntem Anlayışı

Giddens sosyal bilimlerin çoğunu istilA ettiğini düşündüğü gereksiz
düalizmlerin bir örneğini sosyolojideki nitel/nicel sosyoloji ayrışma-
sında bulur. O pratik ve eleştirel bir sosyolojinin toplumsal hayahn di-
namiklerini uygun biçimde kavramak için bu düalizmlerin ötesine
geçmesi gerektiğini öne sürer. Bundan dolayı, sadece nitel/nicel düa-
lizmini sorunsallaştırmakla kalmayip, aynca sosyologlarrn araştrma-
larıyla ilişkilerini yeniden düşünmeyi tavsiye eder ve sosyal bilimciler
ve sosyologlari araşhrdıkları sosyal bilimin karşılıklı etkileşimi konu-
sunda duyarlı olmaya teşvik eden yeni sosyolojik yöntem kuralları
önerir... Giddens için, nicel/nitel metodolojik düalizmi ne yazık ki
sosyologları birçok verimsiz yola sevk eden mikro/makro ayrımının
aynasıdır ve bu ayrımr pekiştirir. Giddens merkezine refleksiviteyi yer-
leştiren bir sosyolojik araştırmaya taraftardır.

Giddens, genelde yaptığı gibi, metodolojik yaklaşımını birçok farklı
sosyolojik ve felsefiyaklaşımın eleştirisi ve senteziriyaparak geliştirir.
(Tucker, 1998:35).

Giddens bilim felsefesi konusundaki tartışmaları sonucunda,
Durkheim'a naziıe olarak, bazı yeni 'sosyolojik yöntem kuralları' ortaya
koyar. Ancak buradaki kural ifadesinin sosyal bilimlerde genelde kullaru-
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lan anlamlnda 'kurallar' anlamına gelmediğini, bir bütiin olarak kendi in-
celemesinde yer alan bazı temaların kabataslak ifadeleri olduğunu belir-
tir. Ona göre, bu önermeler kendi başlarına sosyolojik bir araşhrma'prog-
ram'ı oluşfurmay|p, bu ilir bir programın tamamlayıcı parçalandrr. Gid-
dens bu kuralları dört ana başlık altında toplar.

A: 'Sosyolojinin inceleme-konusu', yani toplumun üretimi ve yeni-
den-üretimiyle ilgili kurallar:

1,. Sosyoloji 'önceden-aerili'bir nesneler eareniyle değil, aksine özııe-

terin aktif eylemleriyle inşa edilen aeya üretilen bir earenle ilgile-
ııir. İnsanlar doğayı toplumsal olarak dönüştiirüp onu insa-
nileştirirken kendilerini de dönüşhirürler; ancak kuşkusuz,
insanlar, zaten kendi varoluşlarından bağımsız bir nesne-
dünyası olarak kurulmuş olan doğa dünyasıru üretmezler.
İnsanlar dünyayı dönüşhirürken tarihi yarahyor ve o yvz-
den tarih içinde yaşıyorlarsa, bunun nedeni, toplumun üreti-
mi ve yeniden-üretiminin...'biyolojik olarak programlan-
mış' olmamasıdrr.

2. Toplunıını iiretimi ae yeniden-üretimi bir dizi mekanik süreç
olarak değil, aksine üyelerinin beceri gerektiren bir icrası olarak

alınmalıdır. Fakat, bunu vurgulamak, kesinlikle, aktörlerin
bu becerilerin neler olduklanrun veya sadece onlarr nasıl
kullanabileceklerinin tamamen farkında olduklarıru; veya-
hut aksine toplumsal hayat tarzlarrnın, en doğru şekilde, ey-
lemin niyetlenilmiş sonuçlan olarak görülebileceğini söyle-
mek değildir (Giddens, 7976 l 2003: 211).

B: Eylemin srrurları ve üretim/yeniden-üretim süreçlerinin ince-
lenme biçimleriyle ilgili kurallar:

1,. İnsani faillik alanı sınırlıdır. İnsanlar toplumu üretirler, ancak bu

üretimi tarihsel olarak konıımlanmış aktörler olarak ae kendi seç-

m e d ikl er i ko ş u ll ar aI t ın d a g er ç ekl e ş t ir irl er.

2. Yapı, sadece insan eylemine kısıtlamalar getiren bir şey olarak de-

ğil, ona imkfrn sağIayaıı bir faktör olarak da kaaramlaştırıIınalıdır
(yapırun ikiliği). Yapı, her zaman, esas itibariyle kendi yapı-
laşmasından hareketle incelenebilir. Toplumsal pratiklerin
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yapılaşmasıru araştırmah yapının eylem aracılığıyla inşa
edilerek nasıl oluştuğunu ve buna mukabil, eylemin yapısal
olarak nasıl inşa edildiğini açıklamaya çalışmaktır.

3. Yapılaşma süreçleri anlamlar, nornılar ae gücün karşıIıklı etkileşi-

mini içerir. Hem niyetli eylem heın de yapı kaaramı bu üç unsu-
ru ınantıken içerir; her bilişsel ve ahHki düzen aynr zamanda
'meşruiyet ufku' içeren bir güç sistemidir (Giddens,

L976 l 2003: 2|2).

C: Toplumsal hayahn 'gözlemlenme' ve yerleşik toplumsal etkin-
liklerin betimlenme biçimleriyle ilgili kurallar:

1, . Sosy olo g gözl eınci, -' ar aş tırma-konıısu'na kaynak teşkil eden- sos-

yal hayatı, ana ilişkin bilgisini kullanmadanbir gözlem 'fenomen'i

Iıaline getiremez. Bu noktada, gözlemcinin konumu toplum-
daki diğer herhangi bir üyeninkinden farklı değildir;'karşr-
lıklı bilgi' bir dizi dizeltilebilir malümat değildir, aksine
hem sosyologların hem de sıradan aktörlerin toplumsal et-

kinlikleri 'anlamak' -yani, bu etkinlikler hakkında 'kabul-

gören' betimlemeler yapmak- için kullandıkları ve kullan-
mak zorunda oldukları'yorumlama şemaları'nı anlatır.

2. Bir hayat tarzına dalnıak gözlemcinin bu türden betimlemeler ya-

pabilınesinin zorunlu ue yegfrne yoludur. 'DalmaK, burada

-sözgelimi yabancı bir külhir söz konusu olduğunda- toplu-
luğun 'tam bir üyesi olmak' anlamrna gelmez ve gelemez.
Yabancı bir hayat tarzı'hakl.unda bilgi sahibi olmaK, onun
içinde nasıl davranacağıru bilmek, bir pratikler toplamı ola-
rak ona iştirak edebilmektir. Ancak, sosyolog gözlemci açısın-
dan bu, sosyal bilimsel söylemin kategorilerine uyumlu kı-
lınması, yani dönüşttirülmesi gereken betimlemeler yapma-
run bir yoludur (Giddens , L97612003:212-213).

D: Kavramların, sosyal bilimsel anlam çerçeveleri içinde meta-dil-
ler olarak formüle edilmesiyle ilgili kurallar:

1. Sosyolojik kaaranılar çifte hermeneutiğe tfrbidir:

(a) Doğa bilimleri veya sosyal bilimlerdeki teorik şemalar,
kesinlikle, birer hayat tarzı, yani belirli hirden betimleme-
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lerin yapıldığı pratik birer faaliyet biçimi olarak görülme-
si gereken perspektiflerdir. Bu faaliyetler zaten herme-
neutik bir görevdir.

(b) Ancak, sosyoloji, bizzat toplumsal aktörlerin anlam çer-
çevelerinden hareketle daha önceden inşa ettikleri bir ev-
renle meşgul olur ve söz konusu anlam çerçevelerini gün-
delik dil ve teknik dilin ilişkitendirildiği teorik şemasına
göre yeniden-yorumlar. Anlam çerçeveleriyle sosyoloji-
nin teorik şemaları arasında basit tek-yönlü bir ilişki ol-
madığı için, çifte hermeneutik oldukça kompleks bir sü-
reçtir; sosyolojide oluşturulan kavramlar sürekli'dola-
şım' halindedir: ilk etapta, davranışları hakkrnda analiz
yapmak amacıyla oluşturulan sosyoloiik kavramlar bu
insanlar tarafından benimsenir ve, böylece, söz konusu
davraruş|arın tamamlayıo parçası hiline gelir. Öte yan-
dan, ilgili kavramların başlangıçtaki anlamları sosyal bi-
limlerin teknik söz dağarcığı içinde değişime uğrar.

2. Özetle, sosyolojik analiztn temel amaçları şunlardan ibarettir:

(a) Farklı hayat tarzlarınııı, sosyal bilimlerin betimleyici meta-dil-
I er i i çinde herıneneu tik ol ar ak açıkl annıası a e ilişkileııdir ilm esi;

(b)Topluınun üretimi ae yeniden-iiretiminin, insani failliğin bir
ürünii olar ak açıklanması (Gictde ns, 797 6 l 2003: 213-214).

F) Giddens'ın Epistemolojisi

Giddens'ın sosyolojinin araşhrma-nesnesine ilişkin tespitleri (yani, onto-
lojisi) ve dolayısıyla bu araşhrma nesnesine nasrl yaklaşılması gerektiği
konusundaki görüşleri (yani, bilim anlayışı) bize onun epistemolojisini,
yani araştırmacırun bilme-nesnesiyle nasıI bir bilgi ilişki içinde olduğu
konusundaki görüşünü verecektir.

1.. Sosyoloiinin Araştrrma-Nesnesi ve Epistemoloji

Ontolojik düzlemde, sosyolojinin araştrrma-nesnesinin ne olduğu veya
olması gerektiği konusunun çözüme kavuşfurulması gerekir. Daha önce
yazımızda farklı vesilelerle değindiğimiz gibi, burada temelde iki farklı
yaklaşım, Giddens'ın deyimiyle'düalizmler' vardrr. Bir yanda, büyük öl-
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çüde pozitivizm ve dolayısıyla'nesnelcilik'kaynaklı, sosyoloiinin araştır-

ma_nesnesinin ilgili aktörlerden bağımsıa nesnel varlıklar olarak 'top-

lum'u, ıyap|'y| vurgulayan yapısalcı ae işlanselci sosyolojiler (ortodoks kon-

sensüs), öte yanda hermeneutik felsefe ve dolayısıyla'öznelcilik' kaynak-

[ı,'birey'i,'özne'yi, özne| 'anlamlar'ı vurgulayanyorumcu sosyolojiler (We-

bercilik, sembolik etkileşimcilik, fenomenolo|ik sosyoloii ve etnometodo-

loji, Winch'in temsil ettiği post-Wittgensteincı sosyal bilim felsefesi) yer

a[ır. Aslında Giddens aynı toplumsal gerçekliğin (aynı araştırma-nesnesi-

nin) farklı yanları, boyutlarını oluşfurduğu düşündügu b, (karşıt!) un-

surları, diğer yanlarından koparmadan büttinlükleri ve karşılıklı ilişkileri
içinde sunacak bir yaklaşım geliştirmeye çalışır ve bu girişim de onun'ya-
pılaşma teorisi'dir.

Giddens, bu girişim içinde, söz konusu perspektifler arasında sos-

yal bilimler konusundaki farklılıklar çoğu kez epistemolojik olarak görül-
se de, gerçekte aynı zamanda ontolojik olduklarını ve yapılması gereke-

nin eylem, anlam ve öznellik kavramlarrnrn nasrl ele alınmalarr gerektiği-
nin ve onlarrn yapı ve kısıtlayıcılık kavramlarıyla nasıl ilişkilendirilebile-
ceklerinin belirlenmesi olduğunu belirtir (Giddens, 1984: 2). Ona göre,

bunları başarmak için de, sosyal teoride insan davranışıyla ilgili kavram-
ların yeniden ele alınması (ve hatta tarumlanması) gerekir ve burada dü-

şülen yayçır:. bir hata, epistemolojik problemlere (bildiğimizi iddia ettiği-
miz şeyleri nasıl biliriz ile ilgili konulara) ontolojik sorulardan (sözgelimi,

bildiğimiz şeylerin nasıl bir doğaya sahip oldukları, onlarrn gerçeklikleri
gibi konulardan) daha faz|a zaman aynlmasıdır (Layder,2006:186). An-
cak Giddens, daha sonra yapılan bir söyleşide, bu iki strateji (ontoloji ve
epistemoloji) arasrnda bir seçim yapmayı verimli bulmadığıru, özel bir
felsefi temelde belirli bir epistemoloji ortaya koymayı veya aksine, doğa-

run gerçekliği konusunda bir şeyler söyleyen bir sosyolojik teori biçimin-
de açık bir ontolojiyi tercih etmediğini, bunun yerine, "gerçekliğe eleştirel
ahşların yapıldığı" bir orta yol strateji önerdiğini belirtir. "Bu atışlar sos-

yolojik teoriler ve kavramları içerecek ve mevcut gerçekliğin parçalarrru,
ömeğin, ulus devleti, geleneksel ve modern toplum arasındaki karşıtlığ
betimlemeye çalışacakhr (Bleicher ve Featherstone'dan akt. Kaspersery
2000: 13)

Burada pozihvizmi (düa ziyade empirist bilgi anlayışıru) şiddetle
eleştirery ancak pozitivizmi empirizmden kurtarmaya çalışan (Bhaskar'ın

l
L
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kurucusu olduğu)'eleştirel realizm'e önemli ölçüde yakın duran6, yani il-
gili faillerden değil de, onların kendileri hakkındaki bilgilerinden bağım-
slz olarak işleyen süreçleç mekanizmaların (sistemleşmenin) mevcudiye-
tini kabul eden Giddens, hermeneutiğin sosyal teoride post-Wittgenstein-
cı filozoflar, Gadamer, Ricoeur ve diğerlerinin ellerinde yeniden canlandı-
rılmış şekline gereken önemin (ancak eleştirel bir gözle) verilmesi gerek-
tiğini belirtir. Neticede, bu bağlamda yaklaşımıru hermeneutik olarak de-

ğil, "hermeneutik olarak biçimlendirilmiş bir sosyal teori" olarak tanrm-
lar.

Loyal'ın ifadesiyle, Giddens'ın hermeneutik olarak biçimlendiril-
miş bilgi teorisinde özünde ayrı ancak ilişkili iki alan vardrr. "Bunlardah
ilki, sosyolojinin'sağduyusal bilgi'den veya gündelik hayattaki inançlar-
dan bağımslz bir şey olarak statüsüyle ilgiliykery ikincisi aktörlerin'bil-
dikleri' şeyler ve 'bilebilecekleri' şeylerle [bilgililik, karşılıklı bilgiyle] ilgi-
lidir" (Loyal, 2003: 29). Başka deyişle, bu bilgi teorisinde, bir yandan sos-

yal bilimcinin bilimsel bilgileriyle kendi bilgi-nesnesi ve kaynağı olan so-

kaktaki insanlarrn kendi gündelik hayatlarında ürettikleri bilgiler arasln-
da nasıl bir ilişki olduğu ve olrnası gerektiği sorusunun cevabı ararurken,
öte yandan ('bilgililik teoremi'olarak adlandırdığı şey temelinde) günde-
lik hayata ilişkin birçok farklı ve hatta strateji§ durumsal bilgiye sahip
olan faillerin bilgililiklerinden ne anlaşrlması gerektiği ve dolayısıyla bil-
gililiklerinin srrurlılrkları araşhrılır.

Giddens bu sorulann cevaplarrnr aramaya çalışırken, farklı araştır-
ma-nesnelerine sahip olan doğa bilimleri ve sosyal bilirnler arasındaki
farklılıkları, dolayrsıyla farklı alanların araşhrmacıları olarak doğa bilim-
ciler ve sosyal bilimcilerin kendi farklı araştırma-nesneleri konusundaki
konumlarrru/ yani'bilen-bilinen ilişkisi'nin kazandığ biçimleri araşhrır.
Ona göre, sosyal bilimleri doğa bilimlerinden ayıran farklılık, sosyolojinin
kendi'araştrrma-nesnesi'yle, hakkında olduğu şeyle özne-nesne ilişkisi
içinde değil, bir özne-özne ilişkisi içinde olmasr, onun uğraş alanrru önce-

6 "Bhaskar'ın'dönüştiirümsel toplumsal etkinlik modeli'benim yapılaşma açıklamamla birçok
ortak yana sahip bir sosyal bilimler anlayışına bağımsız olarak ulaşmıştır" (Giddens, 1982).
Eleştirel realizmin etkisi Giddens'ın şu sözlerinde de açıktır: "Elbette, belirli bir konumdaki
aktör yapabileceği şeylerden tamamen bağımsız olarak varlığıru sürdüren farklı toplumsal
formlarla yiiz yijzedir, çunkü bu formlar zamhn ve mekAnda kurumsal 'gömülmüşlükleri'ne
bağlı olarak yayılmışIardır (1985: 108). Sosyal sistemlerin tüm yapısal özellikleri birey knrşısııı-
da... bir nesnelliğe sahiptir. [Ancak] bunların hangi ölçtide kısıtlayıcı özellikler oldukları be-
lirli bir eylem akışı ve etkileşim parçalarırun yer aldığı bağlama ve onların doğalarına göre de-

ğişir (1984 177).
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den_yorurnlanmış bir dünyarury yani aktif özıreler tarafından yaratılan

anlamlann bu dünyanın inşası veya üretirnine fiilen dahil olduğu bir ger-

çekliğin oluşfurmasıdır. Giddens'a göre, bundan dolayı, doğa bilimlerinin
teorileri ve bulguları ilgili olduk]arı nesneler ve olaylar evreninden ba-

ğımsızken ve bu özellik bilimsel bilgi ve nesne dünyası arasındaki ilişki-
nin'teknolojik' olarak kalmasını sağlarken, yani birikmiş bilgiler bağım-
sız olarak inşa edilen bir olgular setine'uygulanlrken', sosyal bilimlerde
bilgiler ve bulgular toplumsal dünya üzerinde, ilgili aktörleı yani araşhr-

ma-nesnesi üzerinde 'pratik etkiler'e sahiptir (Giddens, 1976: 193; 1984:

348). Giddens bu durumu farklı bir bağlamda şöyle ifade eder:

Sosyolojik kavramlar, teoriler ve bulgular basitçe bağımsız olarak veri-
li bir inceleme-nesnesini analiz etmenin yolları değillerdiç aksine mo-
dern kurumları oluşturan şeylere doğrudan dahil olurlar. Moderniteye
bu inşacı katılım tüm sosyal bilimleri ve bir ölçüde insan bilimlerini
karakterize eder; ancak sosyoloji, analitik ilgi odağı modern toplumsal
hayat olması nedeniyle, bu açıdan özellikle merkezi bir konuma sahip-
tir (Giddens, ].990a : 207).

Giddens, iki bilim türü arasındaki farkı belirttikten sonra, sosyal bi-
limlerin temel araşhrma-nesnesi ve öznesi insan failler üzerine tespitler-
de bulunur.Zira, sosyal bilimlerde, doğa bilimlerinden farklı olarak, araş-

trrma-nesnesi ayru anda öznesi oluyorsa, bu bilimsel sosyolojik bulgulaç
teoriler ve kavramların sokağın sosyolojik bulguları, teorileri ve kavram-
larıyla etkileşime girmesini gerektirecektir. Bu durum, pozitivizmin vur-
gusunun aksine, sosyal bilimlerde'açıklama'nın niteliğini, genellemelerin
özelliklerini önemli ölçüde etkileyecek, 'yasalar'dan söz edilip edileme-
yeceğini, edilebilirse doğa bilimlerindeki yasalardan farklılıklanru tarhş-
mayı gerektirecektir. Nitekim, anlarnr veya gerekçeleri'anlama'run göz|e-

nen davraruşı kurallarla ilişkilendirmeyi gerektirdiğini, ancak bu kuralla-
rın doğa bilimlerinde kullaruldığ an]amda 'yasalar'a karşılık gelmediği-
ni, ne yasalarrn formülasyonunun ne de nedensel analizin sosyal bilimler-
de bir yeri olmadığıru belirten Winch'e göre, bu yüzden "sosyal bilim yo-
rumlayıcı veya hermeneutikbir çabadır; aradaki manhksal uçurum bu ttir
bir faaliyeti doğa bilimlerinin mantığr ve yönteminden ayırır" (Giddens,
1982). Giddens'a göre, doğa bilimlerinde de bulgular ve teorilerin yorum-
lanması açısından hermeneutik bir boyut olsa da, "Doğabiliminin herme-
neutiği kendisine bir cevap/karşılık vermeyen ve kendi etkinliklerinin
an]amlarını inşa etmeyen ve yorumlamayan bir nesneler dünyaslru analiz
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eden bitim adamlarrnın teorileri ve söylemleriyle ilgiüdir", başka deyişle
"Doğa bilimlerinin teknik dili ve teorik önermeleri ilgili oldukları dünya-
dan soyuttuD zira bu dünya onlara karşılık veremez. Fakat sosyal teori bir
özne-dünyası olan kendi 'nesne-dünyasr'ndan soyutlanmış olarak yer
a|amaz" (Giddens, 1982\. "Doğa bilimci ve araşhrma nesnesi arasrndaki
ilişki, bilim insanları arasındaki veya onlarla sıradan insanlar arasındaki
ilişkilerden farklı olarak ne karşrlrklı bilgiyle kurulur ne de bu bilgiyle do-
layımlarur... kimse doğa dünyasının kendi hakkında açıklamalar yaphğı-
nı ileri süremez" (Giddens,1993l2003: 20). Ayrıca, onun ifadesiyle, "top-
lumsal süreçler hakkındaki düşünceler (teoriler ve gözlemler) betimlenen
olaylar evrenine sürekli dahil olur, onlarla iç içe geçerek bu süreçlere ye-
niden karışır. İnsanların hakkında bilgi sahibi olduklarıru iddia edebile-
cekleri her şeye kayıtsız olan cansız doğa dünyasında böyle durumlarla
hiçbir şekilde karşılaşılmaz". Bu yüzden, "sosyal bilimlerin çifte herme-
neutiği", yani hem sosyal bilimcinin hem de onun araşhrma nesneleri ve
özneleri toplumsal aktörlerin karşılıklı yorumları, Giddens'a göre,
"Winch'in srradan aktörlerin gündelik dili ile sosyal bilimcilerin yarathk-
ları teknik terminolojiler arasrndaki 'manhksal bağ' olarak adlandırdığı

şeyi gerektirir" (Giddens, 1982). İnsanların toplumsala ilişkin düşüncele-
ri, gözlemleri, betimlemeleri ve teorilerinin itişkili oldukları olaylar evre-
nine yeniden girdiğini Giddens burada 'bilgililik teoremi'yle açıklar.

Ona göre, büttin insanlar bilgili faillerdir, yani "her toplumsal ak-
tör gündelik hayatta yaptığı şeylerin koşullan ve sonuçlan hakkında çok
şey bilir" (Giddens, 1984:281). Başka deyişle, insan failleı (Garfinkel'in
ifadesiyle) yapısalcılığın ima ettiğinin aksine, küItürel aptallar değillerdir.
Bu görüşün eylem, daha doğrusu faillik kavramrnrn bileşenlerinin açık-
lanmasrru gerektirdiğir,i vurgulayan Giddens, insan davranışırun iki te-
mel bileşenini belirler: (i) kapasite ve (ii) bilgililik. Failin'başka hirlü dav-
ranabilme' imkAnrnı im6 eden'kapasite', aktörlerin'karar alma' yetenek-
leriyle aynı şey değildir, daha ziyadebireylerin birçok farklı potansiyel al-
ternatifle bilinçli olarak yüzleştikleri, bu alternatifler araslndan bazı se-

çimler yaphkları durumları anlahr ve bu hAliyle de'karar alma'run bir alt
kategorisini oluşfurur. 'Bilgililik' ise, toplumun üyelerinin toplum ve
onun içindeki kendi etkinlik koşullan hakkında bildikleri bühin şeyleri
anlatı{, ancak sadece'bilinçli olarak'bilinen şeylerle sırurlr değildir. Bilgi-
lilik, kişilik tabakalaşmasırun üç temel bileşeniyle, yani sözel bilinç pra-
tik bilinç ve bilinçdışıyla ilişkilidir. Bu üç bileşenden, insanların gtindelik
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hayatında çoğu kez daha etkili olarç bilgili insan fail fikrinin temelinde

yatan 'pratik bilinç'tir (Giddens, 2005: l?3r.

İlk kez Wittgenstein tarafından tanımlanarL etnometodolojide ern-

pirik bir ilgi konusu olarak ortaya çıkan ve Goffman'ın yazılarında gün-
,delik hayattaki tezahürleri ayrınhlı bir biçimde betimlenen'pratik bilinç',
Giddens'a göre, toplumsal aktörler olarak mutlaka söze dökemesek de,

toplumsal hayahmrzı sürdürmek için bildiğr^i, ve bilmek zorunda oldu-

ğumuz ttim şeyleri ifade eder (L996:69). Başka deyişle, pratikbilinç aktör-

lerin toplumsal ilişki kurarken yararlandıklarr zımni bilg, stoklarıdır
(Giddens, 7979 l2005:126). Sözel bilincin aksine genellikle önermeler biçi-

minde ifade edilmeyen pratik bilinç toplumsal karşılaşmalarrn 'zeminini'

oluşfurary gerçekliği sorgulanmayan zımni bilgileri içerir. Söz konusu
zımni, bilgi ayru zamanda Giddens'ın'karşılıklı bilgi' olarak kavramlaşhr-
dığı şeyi gerektirir (Loya[, 2003: 30).

Giddens burada (daha sonra sosyal bilimin eleştirel göreviyle iliş-
kili olduğunu belirttiği) sağauyu ve karşılıklı bilgi aynml yapma gereği

duyar. Zira ona göre, "inancın sahiliğine sflygıyı inancın haklılığını eleştirel

gozl e de ğerlendirm ekten ayırmamız" gerekir" (Gidd ens, I97 9 l 20OS: M2).
Ancak bu ayrıma geçmeden onun sağduyusal bilgiyle ilgili şu tespitini
aktarmak aydınlahcı olacaktır:

Modem felsefenin 'sosyolojik' yönü gündelik veya sıradaru yeni-
den ele geçirmeyi gerektirir. Gündelik etkinliklerimiz, daha kapsamlı ola-
rak araştrrmaya değmeyen basit önemsiz alışkanlıklar olmayıp, aksine
felsefe ve sosyal bilimlerdeki en temel sorunlann açıklanmasıyla ilişkili-
dir. Bu yuzden, sağduyusal bilgi, sadece yerleşmiş alışkanlık veya sosyal
analiz için hiçbir önem taşımayan yan-formüle edilmiş bir fikirler toplu-
lrğ, olarak göz ardı edilemez. Ancak... 'Sağduyusal bilgi' terimini, zo-
runlu olarak, sağduyusal bir biçimde anlayamayız (Giddens,1987b: 65).

2. Sağduyunun İki Anlamı

1. Genelde'sağduyu' olarak adlandınlan şey.

2. Karşılıklı bilgi (Giddens, 1987b: 65).

Burada temel problem, daha önce bilim anlayışıyla ilgili krsrmda,
Giddens'ın Winch'e ilişkin değerlendirmesinde değindiğimiz gibi, sokak-
taki insanlann açıklamalarrrun bilime bir temel olarak alınıp alınamaya-
cağı, alınabilirse bunun srrun ve ölçülerinin ne olması gerektiğidir. Sokak-
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taki insanlann 'gündelik' bilgileriyle sosyal bilimcilerin 'bilimsel' bilgile-
ri arasında bir etkileşim, bir'çifte hermeneutik' olduğunu düşünen Gid-
dens, sağduyu ve karşılıklı bilgi ayrrmlru hem bu alışverişin hem de do-
layısıyla sokağın bilgisinin eleştirisinin srrurlan ve kıiterlerini belirlemek
için geliştirir. Çünkü ona göre, "Bilimsel düşünceler sağduyu inanç ve
kavramlannı sorguladıkları kadar, ayrıca onlardan hiretilebilir" (Gid-
dens, 799312003:20).

Giddens bu ayrımı geliştirirken büyük ölçüde etnometodolojiye
yaslanır. Karşılıklı bilgiyle, aktörleriry kendilerinin ve diğerlerinin günde-
lik toplumsal hayatın akışı içinde yaptıkları şeyleri anlamakta kullandık-
ları uzlaşımlarrn bilgisini kasteden, anlamlarrn "herkesin bildiği şeyler"in
pratiği içinde, pratik uygulamalar ve süregelen düzeltmelerle üretildiği
ve yeniden-üretildiğini vurgulayan Giddens'a göre, temelde sözel-olma-
yan bir yapıda olan, yani Wittgenstein'ın ifadesiyle, toplumsal hayahn ru-
tinleri içinde 'yer alma' kapasitesini içeren "karşılıklı bilgi, sokaktaki bi-
reylerin toplumsal hayatın dokusunun kurucu unsurunu oluşturan pra-
tikleri gerçekleştirmekte kullandık]arr metotlan anlahr" (Gidde ns, 7987b:

65-66).

Giddens (Husserl'de'doğal futum' ve Schutz'da 'bilgi stoklarr' ola-
rak adlandırılan) gündelik hayatta sorgulanmadan benimsenen ve çogu
kez zrmnen başvurulan (Giddens ,1976l2003: 121) 'karşılıklı bilgi'yi daha
ayrıntılı olarak şöyle tarumlar:

Karşılıklı bilgi terimini, genel anlamda, toplumun ehliyetli üyelerinin
öteki insanların da sahip olduklannı varsaydıkları ve etkileşim sırasın-
da iletişimi sürdürmekte yararlandıkları (öylece kabul edilen) bilgiyi
anlatmak amacıyla kullanıyorum. Bu... 'zımni bilgi'yi ihtiva eder...
Karşılıklı bilgi, sorgulanmadan benimsenmesi ve çoğunlukla açıkça sö-

ze dökülmemesi anlamında 'artalan/zemin bilgi'dir; öte yandan bu
bilgi etkileşim esnasında toplumun üyeleri tarafindan sürekli olarak
güncelleştirilmesi, kullanılması ve değişikliğe uğratılması bakımından
da bu'zemin'in bir parçası değildir. Başka bir deyişle, sorgulanmadan
benimsenen bilgi asla tamamen olduğu gibi benimsenmez; aktönin,
bazı özel. unsurların karşılaşmayla ilintili olduğunu göstermesi ve ba-
zen bunun için mücadele etmesi gerekebilir; bu bilgi aktörler tarafın-
dan basmakalıp bir biçimde benimsenmez, aksine onlar tarafindan, ha-
yatlarının sürekliliğinin bir parçası olarak üretilir ve yeniden üretilir
(Giddens, 197 6 l 2003: 743,'1,44).
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Gündelik hayatı sürdürebilmenin bir parçasr olan karşılıklı bilginin
'pratiK doğasıru vurgulayan Giddens'a göre, bu bilgi ttirü pratik bilince
ait olan, eylemin rasyonalizasyonu ve aktörün bilgi stoklan arasındaki
ilişkide mevcut gri alanlardan biridir. Zira anun ifadesiyle, Schutz'un de-

yimiyle bilgi stokları yahut kendisinin karşıIıklı bilgi olarak adlandırdığ
ve aktörlerin toplumsal karşılaşmalarda yararlandıkları şeyleç çoğunluk-
la pratik oldukları, yani toplumsal hayahn rutinleri içinde'yer alabilme'
gücünün doğal unsuru oldukları için, onlar tarafından genellikle kodlan-
mış haliyle bilinmez|er, yani bu bilgilere aktörlerin bilinciyle doğrudan
ulaşılamaz. Aktörlerin davranışları hakkrndaki açıklamaları zımnen kul-
lanılan karşılıklı bilgiyle sırurlıdır veya farklı ifade derecelerine tAbidir
(Giddens, 1979 l2005: 179: 1984: 4). Burada bir başka terim 'yorumlama

şemalarr'dır: "aktörlerin etkileşim kurarken yararlandıkları bilgi stoklan-
nın standart unsur|arı". Bu şemalar "açıklanabilir bir anlam evreninin et-

kileşim sayesinde ve etkileşim içinde devam ettirildiği karşılıklı bilginin
odağıdır" (Giddens, 1979 l 2005: 230).

Giddens'ın yukarıdaki tespitleri, ayru zamanda, sağduyu bilgisini
genel olarak temelden yoksun olarak nitelendiren ortodoks sosyolojiyle
olan mesafesine işaret eder.

3. Sosyal Araştırmacının l(arşılıklı Bilgi Karşısındaki Tutumu

Giddens, karşılıklı bilgiyle ilgili hiçbir düşünceye yer vermeyen nattira-
list sosyal bilimde, sosyal analizin betimsel terminolojisinin sadece pro-
fesyonel bir biçimde ifade edilen teoriler içinde geliştirilebileceğinin var-
sayıldığıru, ancak aksine, sosyolog araştırmaarun, toplumsal hayat hak-
kında geçerli betimlemeler yapmak için ilişkide yer alan bireylerin yap-
tıkları şeyleri'başarmak' için kullandıkları karşrlıklı bilginin unsurlarrna
başvurmak zorunda olduğunu belirtir. Farklı yerlerde belirttiğimiz gibi,
Giddens Wittgenstein'ın 'dil oyunlarl' ve Winch'in kurallar hakkındaki
tartışmalarrndan yararlanarak, toplumsal etkinlik hakkında geçerli be-
timlemeler yapabilmenin, prensip olara§ bu etkinlik içinde 'yer alabil-
mek', onun kurucu unsurları aktörlerin yaptıkları şeyleri başarmak için
bilmeleri gereken şeyi bilmek anlamına geldiğini söyler. Bunun zengin
içerimleri olduğunu belirten Giddens'a göre, bundan dolayı, her sosyal
analizde 'hermeneutik' ve 'etnografik' bir an/uğrak vardır (Giddenş
I987b: 66).

L



102 birincibölüm

Bu etnografik veya hermeneutik uğrağın temel koşullarından biri,
ona göre, karşılıklı bilginin anlam çerçevelerini ilişkilendirebilmenin zo-
runlu bir aracı olmasıdrr ve burada, bir gözlemcinin haklarında niteleme-
ler yapmak için davraruşlarıru araşhrdığ kişilerle paylaştığı örtük ve sö-
zel anlayışların olgusal stahisü (yani doğrudan gerçek olup olmadıkları)
paranteze alınıi, başka deyişle inancın sahiliğine saygı gösterilir. Uç bir
örnek verilirse, hermeneutik bir çaba olarak şizofrenlerle diyalo$, sadece
onların sözleri ve davranışlarının 'metodolojik açıdan' sahi olarak alına-
bileceğini kabul ettiğimizde geliştirilebilir ve dolayısıyla, bu sözler ve
davranışların doğru veya yanlış olma ihtimallerini paranteze almayı ge-

rektirir'(Giddens, L979l2005: M2). Her aktör toplum teorisyeni olduğu,
ayru zamanda sosyal aktörler olarak öyle olmaları gerektiği ve toplumsal
hayatın düzeni içinde varılan mutabakatlar asla birer'kör alışkanlık' ol-
madığı için (Giddens, 799312003: 9) bu 'paranteze alma' önemlidir.

Krsacasr, aktörler bilgili faillerdir ve bu tarum bazı epistemolojik
içerimlere sahiptir. Gerçekte aktörler toplum ve toplumun yeniden-üre-
tim koşulları hakl,ında çok şey bilen bilgili faillerse, "sosyal bilimlerin ve
özellikle sosyolojinin bulguları srradanlaşmaya mahkümdul, zira bu bi-
limler toplumsal hayatın içindeki aktörler olarak zaten bilmemiz gereken

şeyleri betimlemekten fazlasrnı yapamazlar" (Giddens, 1976 l 2a03: 172\.

Giddens'ın yapısalcı düşüncede yer almayan veya önemsenmeyen pratik
bilinci ön plAna çıkarmasırun (Giddens, 1,979 12005: 484) nedeni de muh-
temelen bu epistemolojik içerimdir. Giddens, aktörlerin bilgililiğinin her
zaman bir yanda bilinçdışıyla, öte yandan eylernin ifade edilmemiş koşul-
ları/niyetlenilmemiş sonuçları ile sınırlı (Giddens, \984: 282) olduğunu
ifade eder. "Giddens'a göre bu sırurlrhk iki yönlüdür. İlk olarak bir failin
bilgisi mekinsal anlamda sınırlıdrr. Failler, zamanlarının çoğunu içinde
bulundukları mekAnlarda geçirdik]eri için, toplumsal hayatın diğer yan-
larında olup biten şeylerin farkrnda değitlerdir. İkinci olarak bir failin bit-
gililiği eylemin hem ifade edilmeyen koşullan hem de niyetlenilmeyen
sonuçları tarafından sırurlandırılır (Loyal, 2003: 31).

Bu doğrultuda sosyal bilimin en önemli görevlerinden biri bu sınır-
ları, niyetlenilmemiş sonuçların sistemin yeniden-üretimi açsından öne-
mini ve bu sınırlarrn ideolojik içerimlerini araşhrmakhr (Giddens, '1.984:

282). Dolayısıyla, sosyologun temel görevi de, aktörün toplumsal yeniden-
üretime bilişsel nüfuzunun sırurlrlrğıru ortaya çıkarmakhr. Bu yüzderç
sosyologun işi insan eylemlerini sadece niyetsellikleri bağlamında değil,
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ayil zamanda güdüleri ve sonraki etkileri çerçevesinde aydınlatmakhr
(Loyal, 2003: 31). Giddens'a göre, sosyal bilimlerin srradan aktörleri ay-

dınlatabilecekleri koşullar natiiralist sosyal bilirn anlayışında varsayılan-

dan daha komplekstir (Gidd ens,1987b: 66). Giddens sosyal bilimin bu ay-

dınlatma görevinin koşullarıru özetle şöyle açıklar:

(1) Sosyal bilimin etnografik görevlerinin gerçekte temel önemde oldu-

ğu kabul edilmelidir. Başka deyişle, hepimiz dünyada farklı yerlere da-

ğılmış olan ve tarihsel araştırmalarla 'ortaya çıkarılabilen' diğer kül-
türlerden farklı özel kültürler içinde yaşamaktayız... Kültiirel olarak
yabancı ortamların etnografik betimlemesinin'haber değeri' kesinlikle
sosyal bilimlerdeki önemli bir unsurdur. (2) Sosyal bilim sokaktan bi-
reylerin karşılıklı bilginin kendi davranışları içinde sözle veya yazıy|a
ifade etmeden kullandıkları yönlerini 'sergileyebilir' -yani onlara sö-
zel bir biçim kazandırabilir... (3) Sosyal bilim amaçlı eylemin niyetle-
nilmemiş sonuçlarıru araşhrabilir. Aktörler her zaman... yaphklan şey-
ler hakkında bilgi sahibidir, ancak onların yaptıkları şeylerin sonuçları
karakteristik olarak niyetlendikleri şeylerden kaçar (Giddens, 1987b:

67-68).

Sosyal bilimin aktörlerin bilgilerinin sınırlılığı tespitinden hareket-
le tanrmlanan görevleri aynı zamanda bir başka epistemolojik probleme
yol açar. Şayet sosyal bilim pratik bilincin karşılıklı bilgisine sözel bir bi-

çim kazandıracak ve aktörlerin eylemlerinin niyetlenilrnemiş sonuçlanru
araşhracaksa, sosyal teoride bir başka araşhran/araşhrılan veya öz-
ne/nesne düalizmiyle karşı karşıya kalırız. Bu düalizm ayru zamanda
araşhran ve araşhrılarun kullandıkları dillerin keskin farkıru öne gkarır.
Başka deyişle, gtindelik hayatın dili ile sosyal bilimlerin teknik dili arasın-
da da temel bir fark olduğu vurgulanır.

Kaspersen'a göre, Giddens'ın özne/nesne düalizmini (teori/veri
ayrımıru) aşma girişimi, onun 1960'lar ve 1970'Lerde gelişen post-poziti-
vist ve yal«n dönem hermeneutik eleştiriyle fikir birliği bağlamında daha
iyi anlaşılabilir. Onun ifadesiyle, gözlenebilen, açıklanabilen ve öngörüle-
bilen yasaları betimleyecek gerçek bilgi yarahlamayaca$ru, bilimsel süre-
cin gözlemci öznenin gözlemler temelinde teoriler sunan, sunduğu tek
yanlı bir ilişki olarak görülemeyeceğini belirten Giddens'a göre, bilim tek
yanlı'bir'Erklilrerı' sorunu, açıklamalar üretme meselesi değildir. Bilim,
yorum ve açklama araslnda kompleks bir etkileşimdir:
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Bu nedenle, bilgi için kesin temel bulamayız. Bilen varlıklar olarak,
kendimizi bildiğimiz şeyden ayıramayız. Bilme önceden algılanan dü-

şüncelerimiz ile toplumsal gerçekliğin yarattığı mevcut arasında bir
karşılaşmadır. Biz her zaman belirli bir geleneğin ve belirli bir anlam
geleneğinin' tutsağı' yızdır. Çevremizi'anlamaya çalışırken' bu anlam

çerçevesini yanımızda taşınz. Bilgi belirli bir anlam ufku içinde kendi
gidiş noktasına sahip bir yorurnlama süreci içinde yaratılırken, yeni
bilgi bu gelenek ve tarih ile somut toplumsal gerçeklik arasındaki söz
konusu karşılaşmadan daima etkilenecektir. Ayrıca, bu bilgi her zaman
belirli ölçüde göreli olacaktır. İnsanlar olarak bizler toplumsal gerçek-
liğe katılan ve onu üreten ve böylece onun hakkında bilgilere sahip
olan varlıklarız. Farklı anlam ufukları arasındaki karşılaşma bilgimizi
gözden geçirmemizi gerektirebilir (Kaspersen, 2000: 11).

Bu kesin ve sabit bir temel bulamamarun, yani insan etkinliğinin fi-
zikteki belirlenemezlikle sadece yüzeysel bir benzerlik gösteren özellikle-
riyle ilintili olan'belirlenemezliğin'bir başka nedeni, Giddens'a göre, bil-
ginin amaçlanan hedeflere ulaşmak için bir araç olarak kullanılmasıdrr
(Giddens, 7976 l 2003: 203).

Giddens bu felsefi düalizmi, daha sonra açımlayacağırrtız, çifte her-
meneutik kavramlaşhrmasıyla aşmaya çahşır. Ancak buna geçmeden ön-
ce pozitivist/natüralist bakış açıs[un bu araşhran/araştrrrlan ayrımıru
nasıl meşrulaştırdığına krsaca değinmek gerekir. Giddens pozitivist sos-

yolojinin bu bakış açlsrnı Durkheim özelinde şöyle ifade eder:

Durkheirn'a göre sosyolojinin amacı, insan davranışı hakkında, bu
davranış üzerine önceden yapılmış gözlernler temel alınarah ttimeva-
rım yoluyla teoriler inşa etmektir: teoriler bu gözlemlerden hareketle
oluşturuldukları için, davranışın dışardan'görülebilir' nitelikleri üze-
rine yapılmış bu gözlemler ister istemez'teoriyi-önceler'. Söz konusu
gözlemlerin aktörlerin hem kendi davraruşları hem de başkalarmm ey-
lemleri hakkında sahip oldukları fikirlerle hiçbir özel ilişkisi olmadığı-
na inanılır; gözlemci, gözlemlerini sıradan aktörler tarafından ifade
edilen sağduyuya dayalı değerlendirmelerden mümkün mertebe uzak
tutmak zorundad|r, zira, bu sağduyu anlayışları gerçekte çoğunlukla
temelden yoksundur. Durkheim, bu görüşünü açıklarken sosyal bilim-
ciye, kendi kavramlarını araştırmanrn başında formüle etmesini ve
gündelik hayatta kullanılan kavramlardan uzak futmasrnı salık verir
(Giddens, 197 6 l 2003: 173, 77 4).
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Giddens gündelik ve bilimsel teknik dil arasındaki bağlanhyı, da-

ha önce değindiğimiz Schutz ve Winch bağlamında tartışması sonucunda

ulaşhğı görüşler ve pozitivist sosyolojinin açıklamada gündelik dile bakış

agsrna eleştirileri bağlamında temellendirmeye çalışır. Ortodoks sosyolo-

iinin açıklama konusunda nattiralist ön-kabullere bağlı aşırı basitleştirici

bir sosyal bilim ınodeline dayandığnı belirten Giddens'a göre, bu modelin
ana tez\eri şöyle sıralanabilir:

1. Doğa bilimterinin bulguları fizik dünya hakkındaki sağduyusal

inançlara açıklamalar getirir veya onları anlaşılır }ular.

2. Bilim dünyaya ilişkin sağduyusal görüşler ve tufumlan gözden

geçiriç bazılarının yanlış olduğunu gösterir ve doğru olanları nesneler ve

olaylar hakkında gündelik bilgidekilerden daha ayrıntıh ve kapsamlı
açıklamalar geliştirecek bir hareket noktası olarak kullarur.

3. Bilimsel ilerlemeler geleneksel inançların değersizliğini ispatlar.

4. Bazı koşullarda bilim adamlarırun ortaya koydukları bulgular
yerleşik inançlan ve anlayışlarına sıkıca sarılmayı seçenlerin direnciyle
karşılaşır. Bu bulgulaç yerleşik çıkarlan tehdit ettikleri için veya alışkan-
tık ya da cınyarglrun ataleti yüzünden reddedilebilir yahut göz ardı edile-
bilir.

5. İnsanlar sosyal araşhrmaların bulgularına doğa bilimlerinin bazı
iddiaları karşısındaki tepkilere benzer bir'direnç' gösterebilirler.

6. Anca§ sosyal bilimlerde çalışanlaç ortaya koyduklan bulgular
karşısında muhtemelen tamamen fark]ı bir dirençle karşılaşırlar. İhsanlaı
sosyolojik araşhrma bulgularlna, aslında öSenmek istemedikleri için de-

ğil., zatenbildikleri ae aşina oldukları gerekçesiyle karşı çıkacaklardır. Sosyolo-

iinir, sokaktan bu eleştirisine göre, çoğu kez, sosyolojinin, aslında bildiği-
miz şeyleri -yeni bir şeymiş gibi özel bir söylemle süsleyerek- aktardığ
öne sürülür (Giddens, 7979 l200S: 438439)

Giddens'ın sosyolojik pozitivizmin açıklama anlayışına eleştirileri-
ni daha iyi anlayabilmek içiry onun'sosyal teori'deki'teori'den ne anladr-

ğru ve bu bağlamda 'sosyal bilimlerde açıklama' üzerine gönişlerini ver-
mek uygun olacaktır. Ayrıca onun açıklama konusundaki görüşleri sosyal
bilimlerde'genellemeler' ve'yasalar' konusundaki anlayışıyla da tamam-
lanmalıdır.
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4. Sosyal Bilimlerde Açıklamanın Doğası

Giddens, büyük ölçüde gelişigüzel bir biçimde kullanıldığını belirttiği
' pozltivizm' terimini, burada, eski konsensüsü şekillendiren düşünceler
bağlamında, oldukça sınırlr bir anlamda,bazı düşünürlerin doğa bilimle-
rinin 'kriter model'i olarak adlandırdıklan yaklaşımı anlatmak için kulla-
nabileceğinıizi söyler. Mantıkçı pozitivizmin Carnap ve diğerleri tarafın-
dan geliştirilen liberal biçiminden kuvvetle etkilenen, ancak daha sonra
'Berlin grubu' üyeleri (özellikle Hempel) ve (örneğin, Nagel'in temsil et-

tiği) yerli Amerikan felsefe akımları tarafrndan yerleştirilip geliştirilen,
sosyolojiye uygun düştıiğıi varsayılan bu kriter modelde hipotetiko-de-
düktif yöntem yaygm kabul görmüşhir. Giddens'rn ifadesiyle, bu anlayış-
lara (i) sosyal bilimin (uzak bir hedef olsa da) birbiriyle himdengelimsel
olarak ilişkili yasalar hiyerarşisi formüle etrneye çalışması gereğini vur-
gulamak ve (ii) gerek doğa bilimleri gerekse sosyal bilimlerde, açrklama-
nın bir gözlem veya olayın bir yasa alhnda himdengelim yoluyla sıruflan-
drrılmasını içerdiğini karutlamak için başvurulmuşfur. Bunlardan ilkinin
doğa bilimlerin bile nomolojik formunun uygun genel yorumu olarak alı-
namayacağıru ve hatta, sosyal bilimlerdeki yasalaı, ilke olarak ilgili ol-
dukları'çevre'nin etkisine açık olduğu için, insan toplumsal davraruşın
tarihsel karakteri dikkate alındığında sosyolojiyle çok az ilişkili olduğunu
belirten Giddens'a göre, "açıklama bir olayın bir yasayla himdengelim
yoluyla ilişkilendirilmesidir" vurgusu, hem doğa bilimleri bağlamında
hem de bilhassa sosyal bilimler alarunda özellikle dogmatik ve sırurlayıcı
bir yaklaşım olarak ortaya çıkar (Giddens, 197912005: 448-449).Gid-
dens'ın açıklama anlayışına geçmeden 'sosyal teori'den ne anladığına
bakmakta fayda vardır.

Giddens kendi teori anlayışını ortaya koyarken sosyal bilimlerdeki
belirli 'teori' anlayışlarıyla arasına mesafe koyar. Sosyal bilimlerde'teori'
terimine farklı anlamlar yüklendiğini ve giinümüzde artık yaygın kabul
görmese de, bunlardan birinin ortodoks konsensüsle ilişkili bazı kişiler
arasında gözde olduğunu belirtir. Ona göre, bazr mantıkçı empirist doğa
felsefesi yorumlarından etkilenery teori adını hak eden tek'teori' biçimi-
nin birbirleriyle ttimdengelimsel olarak ilişkili yasalar veya genellemeler
bütiinü olarak ifade edilebileceğini öne süren bu anlayış doğa bilimlerin-
de bile oldukça srrurlı bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır ve ancak sa-
dece belirli doğa bilim alanlarında belirli ölçülerde mümkündür. Sosyal
bilimlerde bu ttir bir teorinin hiçbir şekilde bulunmadığıru, günümüzde
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bazı taraftarları olsa bile, sosyal teorinin peşinden koşabileceği veya koş-

ması gerektiğine inandığı şeyden oldukça uzak olduğunu belirten Gid-
dens'a göre, bu empirist doğa bilim yonımunun kabul ettiği daha faz|a

tartışmayı gerektiren "zayıf teori" biçimi de mevcutfur: sosyal teorideki
,teori', açıklayıcı içeriğe sahip olacaksa, esasen genellemeler içrmelidir
ve'sosyal teori' olarak kabul edilen şeylerin çoğu, (olması gerektiği gibi)
genelleyici tipte' açıklayıcı önermeler' den ziy ade kavramsal şemalardan
oluşur (Giddens, 1984: xviii).

Giddens'a göre, sosyal bilimlerdeki en iyi ve ilginç fikirleriru (a) or-

taya çıkmalarına katkıda bulunan düşünce iklimlerini ve toplumsal sü-

reçleri belirli ölçülerde beslemeleri, (b) bu süreçlerin oluşumuna az veya

çok katkısı olan kullarumdaki-teorilerle iç içe geçmeleri ve böylece (c) bir
toplumun üyeleri kullarumdaki-teorileri söze dökebildikleri veya gelişti-
rebildikleri sürece, onlarr sokaktaki bireylerin etkileyebildikleri düşünce-
lerden açıkça aylrmarun imkAnsızlaşmasr, özellikle sosyoloji agsından,
hem empirik araştlrmarun sürdürülmesini hem de teorilerin formüle edil-
mesi ve kabulünü etkileyen sonuçlara sahiptir. Bu da, araşhrmalarda uy-
gun biçimde sınama yollarıru ararken, teorilerin kabulünü 'sağlama'run
doğa bilimlerdekine göre çok daha zor olması anlamına gelir. Zira, "top-
lumsal hayat hareketini sürdürür; ilginç veya pratik potansiyele sahip te-

orileç hipotezler veya bulgular, toplumsal hayat içinde, sınanabilecekleri
asıl zeminler değişebilecekbiçimde ele alrrur. Burada, birbirlerini karşılık-
lı olarak 'besleyen', ayrıca kontrol değişkenleri, gözlemlerin tekran ve
sosyal bilimlerin karşılaştıkları diğer metodolojik açmazlara özgü guçliik-
lerle birleşen, birçok kompleks olası permütasyon söz konusudur". Dola-
yısıyla ona göre, doğa bilimlerindeki teorileç sokaktaki bireylerin veya
uzman bilim adamlanrun ahfta bulunduklan nesneler veya olaylar hak-
kında önceden inandıkiarı şeyleri sorgulama bakrmından özgürç yenilik-
çi vb. özelliklere sahiplerkery

sosyal bilimlerdeki teoriler (aslında bireyler tarafından sözlü olarak
ifade edilmeleri zorunlulrğ, olmasa bile) kendilerine ahfta bulunan
bireylerin önceden inandıkları fikirler üzerine kurulmak zorundadır.
Onlar eyleme yeniden karıştıklannda özgün nitelik]erini yitirirler
(Giddens, 1984: xxxiv).,

Giddens'ın ifadesiyle, sokaktaki bireyler (teorileri uzm;ın araştır-
macılar veya sosyal bilimcilerin araşhrma alarunı oluşfuran etkinlikler ve
kurumları inşaya yardımcı olan) birer toplum teorisyeni olduklan, sosyal



ro8 bırinciböıüm

bilimlerin kavramlar ve bulguları ilgili olduklan anlam ve eylem evrenin-
den tamamen ayn futulamayacağ, içın, arada tam kesin olmayan ve ge-

çirgen nitelikte bölünme çizgileri olsa da, sokaktaki insanların sürdür-
dükleri 'biçimlenmiş' sosyolojik düşünüş ile uzmanların benzer çabalarr
arasında açık bölünme çizgileri yoktur ve sosyal bilimciler üzerinde çalış-
tıkları alanlarla ilgili yenilikçi teoriler ve},a empirik araşhrmalar konu-
sunda mutlak bir tekele sahip değillerdir (Giddens, 1984: xxxii-xxxii).
Giddens bu tespitten sonra sosyal bilimlerde açıklamarun nasıl olması ge-

rektiğine geçer.

Giddens'a göre, açıklama, genel düzeyde, aslrnda bulmaca veya so-
ru çözme olarak düşünülebilir ve mevcut bir teori veya an]am çerçevesi
bağlamında kolayca yorumlanamayacak gözlemler veya olaylann anlaşıl-
ması, açıklığa kavuşfurulmasıdrr. Açıklamarun betimlemeyle ilişkisi ve far-
kına bakıldığında, bir olgunun belirli bir anlam çerçevesi içinde tespiti ve-
yabetimlenmesininbu tespit ancak (bağIamsal) bir son,.yü çözmeye yardım-
cı olduğu sürece açıklayıcı olduğu söylenebilir. Bu yıizden, bilimdeki açık-
layıcı sorularla gündelik hayattaki sorular arasrnda ya]<ın bir ilişki vardır
ve dolayısryla, açıklama manhksal olarak kapalı bir biçim kazanmaz (Gid-
dens, 197912005: 450). Başka deyişle, sosyal bilimlerde değişmez ilişkilerin
(evrensel yasaların) ifadesi anlamında açrklamalardan söz edile mez.

Ancak Giddens, sosyal bilimlerde ilgiye değer sorularrn en genel
hirde oldukları, bu yüzden sadece soyut genellemelere başvurularak ce-
vaplandırılabilecekleri inancırun, sosyal bilimcilerin (veya ayrıca, doğa
bilimcilerin) yaptıkları çoğu şeyin açklayıcı önemini ortaya koymaya
yardımcı olmadığı için, fazla övgüye değer olmadığııı, zıra çoğu'niçin?'
sonısunu cevaplandırmak için bir genellemeye gerek duyulmadığını, ne
de cevaplarrn manhken cevapları desteklemekte kullarulabilecek, ortalık-
ta gizlice dolaşan bazı genellemelerin bulunması gereğine işaret ettiğini
öne sürer. Hatta ona göre:

...sosyal teorinin en önemli görevi genellemeler geliştirmek değildir.
'Açıklayıcı genelleme olarak teori' taraftarları,'açıklama'nın doğasını
dar bir biçimde sınırladıklarında bu hatayı sosyal bilimlerde genelle-
menin ne olduğu ve olması gereküğini yeterince araşhrma başansrzlı-

ğıyla bir araya getirmişlerdir (1984: xviii-xix).

Nedensel analizi dışlamayan Giddens, açrklamarun bağlamsallığr
tezinin 'gevşek' (soft) veya hümanist bir sosyoloji anlayışıru savunmak
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anlamına gelmediğini, hermeneutik gelenekteki sosyal bilimlerin görev-

lerini doğa bilimlerinkilerden ayırmaya hizmet eden aerstehen ve erkliiren

karşıtlığına dönmenin söz konusu bile olamayacağıru özellikle belirtir.

Nitekim ona göre:

...sosyal teorinin bu mevcut evresinde sürekli iki eksen etrafrnda dö-
nüp durmaktayız: insani toplumsal etkinliğin karakteri ve doğa bilimi-
nin mantıksal formu. Bunlar birbirinden tamamen bağımsız çabalar değil-

Ierdir, oksine ortak bir problemler haauzıından beslenirler. Zira, hermeneu-
tik sorunların felsefi bir doğa bilim anlayışının zorunlu bir parçası ol-
masr gibi, nedensel analizi dışlayan sosyal bilimsel kavramların srnrr-

lılıkları da aynı ölçtide açıktır. Doğa bilimleri ve sosyal bilimleç karak-
teristik özellikleri birbirinden bağımsız olarak şekillenen ve bu yüzden
sonradan bir araya getirilip karşılaşhrılabilecek farklı iki entellektüel ça-
ba o|arak görülemez. Düşünürler ve sosyal bilimci araştırmaolar doğa
bilimlerindeki gelişmeleri izlemelidir; ancak, bir doğa bilim felsefesi de
sosyal teorinin problemleri karşısında belirli bir tavra sahip olmayı ge-
rektirir (Giddens, 1979 l 2005: 451).

5. Sosyal Bilimlerde Yasalann Mevcudiyeti ve Türü

Sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasındaki -nattiralizm taraftarlannı
zorunlu olarak uğraşhran- en belirgin fark, bir meslek grubu üyeleri
tarafından genel kabul gören kesin yasalar topluluğunun sosyal bilim-
lerdeki göninür yokluğudur (Giddens, 7979 l 2005: 431,).

Giddens bir bilimde 'yasalar'ın mevcudiyetiyle onun gelişmişliği
arasında bir bağ kurulduğunu, pozitivistlerin ve yaygm olarak çoğu kişi-
nin sosyolojide yasalann olmamasıru onun en son gelen bilim olmasına,
yani henüz yeterince olgunlaşma[uş olmasrna bağladıklanru belirtir. An-
cak ona göre, doğa bilimleri de kendi içlerinde bu konuda bühinlük ser-
gilemez, bazı disiplinler veya disiplinlerin bazı kesimleri nomolojik açı-
dan diğerlerine göre daha faz|a 'gelişmiş'ken, sosyal bilimler de, ekonomi
dikkate alrrursa, bir bühinlük arz etmez. Ayrıca, nomolojik balımdary do-

ğa bilimlerinin daha az'gelişmiş' alanları ile sosyal bilimlerin en'geliş-
miş' alanlan arasrndaki karşıtlıklar yeterince açık olmasına rağmen, sos-
yal bilimlerde çalışanlaç fizikçilerin kendi inceleme-nesneleriyle ilgili en
temel problemler üzerinde önemli yaygın fikir ayrılıklan sergilediklerini
muhtemelen göz ardı etme e$limindedirler. Sosyolojinin'gecikmişliği' ve
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bu yüzden 'olgunlaşmamlşlığı' tezini reddeden Giddens, sosyal bilimler-
de yasaların varlığ ve manhksal biçimi problemini açığa kavuşturmama-
m|z Berektiğini belirtir (Giddens , 1979 l 2005: 431).

Giddens bu arada'bilimsel yasalar' anlayışına 'şeyleştirme' eğili-
minin damgasını vurduğunu/ nahiralist sosyoloji ve şeyleştirme eğilimi-
nin sosyal bilimlerin ideolo|ik özellikleriyle doğrudan ilişkili olsa bile, bu
duruma benzer ancak daha az doğrudan bir ilişkiye hermeneutik felsefe-
ler (nedensel yasaların insan toplumsal etkinliği içinde işlediğini yadsı-
yan felsefeler) arasrnda kolayca rastlanabileceğini öne sürer. Bu yüzden
ona göre, belirli toplum biçimlerindeki nedensel düzenlilikJeri analiz ede-

meme bu genellemeleri doğa bilimlerindekilerle aynı mantıksal karakter-

de görmeyle benzer ideotoiik içerimlere sahip olabilir (Giddens,

7979 l2005:371\.

Ona göre, 'yasalar' daha genel nedensel genellemelerse, sosyal bi-
limlerde yasaların olduğu kesinlikle söylenebilir ve bu genellemeler, be-

lirli doğa bilim alanlarındaki yasalar karşısında önemsiz veya yetersiz gö-

rülerek göz ardı edildiklerinde sosyal bilimlerde yasalar yokmuş gibi gö-
rünür. Bu tespitin doğa bilimleri veya sosyal bilimlerin tek uğraşısı kesin-

likle yasalar ortaya koymaktrr anlamında değerlendirilmemesi gerektiği-
ni belirten Giddens'a göre, nicelleştirmeye en uygun alanlarda bile sosyal
bilimlerdeki yasalann fizik bilimlerinin değişik alanlanndaki yasalardan
farklılıklar sergileyeceklerini düşünmek için iki ana neden vardrr ve bun-
lardan biri manhksal yapıdadır (Gidd ens, 1979 l 2005: 43|-432).

Sosyal bilimlerde nedensel yasalann önemiyle ilişkili önceki kav-
ramların yeniden formüle edilmesi gerektiğini düşünen Giddens, doğa
bilimlerindeki yasaların manhksal statıisü tartışmalı olsa da, ne doğa bi-
limleri ve sosyal bilimlerde yasalann ayru olmadıklanru savunan poziti,
vist anlayışrn, ne de nedensel yasalann sosyal bilimlerde kesintikle bulun-
madığıru savunan hermeneutik anlayışın kabul edilebilir olmadı ğını, zita
sosyal bilimler ve doğa bilimlerindeki yasalar arasında temel mant*sal
bir farklılık olduğunu öne sürer.

Mantıksal yapıda olmayary teorileriri olgular tarafından belirlen-
mesiyle ilgili olan ilki bilim felsefesinin oldukça köklü bir ilkesidir: "biri-
ken olgu miktarı özel bir teorinin kabul edilip diğerinin reddedilmesini
bizzat belirleyebilir, zira teoride yapılan değişikliklerle veyahut başka
yollarla, ilgili gözlemler bu teoriye uygun h6le getirilebilir". Teorilerin ol-
gular tarafindan belirlenme düzeylerinin, birçok sosyal bilim alanında ço-
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ğu doğa bilimleri alanına göre muhtemelen daha yüksek olduğunu var-

saymak için iyi nedenlerimiz olduğunu düşünen Giddens', burada etkili
güçlükler olarak, gözlemlerin aynen tekrarlanmasının imkinsızlıS, de-

ney imkanlarınrn nispeten olmayışı, büttin toplumları ilgilendiıen teori-

lerle ilgili karşılaşhrmalı analiz'örnekler'inin kıtlığı gibi özellikleri sayar
(Giddens , 7979 l2005: 432').

İkincisi, sosyal bilimler ve doğa bilimlerin yasaları arasında man-
tıksal form bakımından daha köklü bir farklılıkla ilgilidir. Giddens'ın ifa-

desiyle:

doğa yasalarının yapısı hAlA tartışmalı olmasrna ve f.azlaca tarhşılması-
na rağmen, "onların çoğunun kendi uygulama alanlarında, varsayım
gereği, evrensel bir forma sahip olduklarından kuşku duymak için çok
az neden vardır: büttin yasalar belirli sınırlı koşullar alhnda işlerleç
ancak onların belirledikleri nedensel ilişkiler bu koşullann ortaya çı-
kışlan bakımından sabittir. [Ancak] ilgili nedensel ilişkilerin sürekli ye-
niden-üretilen davraruşlann niyetlenilmiş ve niyetlenilmemiş sonuçla-
rının'karışrmlar'r anlamına geldiği sosyal bilimsel yasalarda bu özelli-

ğe rastlanmaz (Giddens, L979l2005: 432).

Giddens iki bilim tiiründeki yasalarn mantıksal yapılarırun farklı-
lığını'evrensel yasalar' fikri bağlamrnda kısaca açar.

a) Sosyal bilimlerde niçin evrensel yasalar o|amaz?

Giddens bu soruyu cevaplandrrırken "sosyolojinin merkezi probleminin,
yani genelde toplumsal olguların doğası hakkında açıklamalar sunma-
nın bizzat felsefeyi ilgilendiren bir problem" olduğunu öne süren
Winch'in anlamlı eylemin kurala-bağlı eylem olarak tanimlanabileceği,
bu yüzden insan davranışı hakkında doğa dünyasındaki fenomenler
hakkında yapabileceğimize benzer genellemeler yapamayacağımız fik-
rinden ve böylece "bir insan toplumu fikri doğa bilimlerindeki sunulan
türden açıklamalarla manhksal olarak bağdaşmayan bir kavramlar şe-
masrnı gerektirir" tespitinden yararlanır (Giddens, 1974: 12-13). Çünkü
"Winch'e göre, anlamı veya gerekçeleri anlamak gözlenen davraruşı ku-
rallarla ilişkilendirmeyi gerektirir. Kurallar, terimin doğa bilimlerinde
kullanıldığı anlamında 'yasalar'a karşılık gelmez. Ne yasaların formü-
lasyonu ne de nedensel analiz sosyal bilimlerde bir yere sahiptir. Sosyal
bilim bu yüzden yonımlayıcı veya hermeneutik bir çabadır; aradaki
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mantıksal uçurum bu tür bir faaliyeti doğa bilimlerinin mantığı ve yön-
teminden ayır|r" (Giddens, 1982).

Dolayısıyla, toplumury insanlar tarafından yaratıldığr ve insan öz-
nelliği ve niyetlerinin ürünü olduğu için, kendine has bir varlık olduğu-
nu, kültiirel değerler temelinde davranan, öznel deneyimlere sahip ve her
zaman davranışlarını değiştirebilen insanlardan oluştuğu içiry insan dav-
ranrşlnln, sözgelimi, moleküllerin davraruşlarına benzer biçimde ölçüle-
meyeceği ve kaydedilemeyeceğini savunan hermeneutik bilim anlayışın-
dan etkilenen Giddens, yine onlar gibi, toplumsal hayatın evrensel 'yasa-
lar'ı olamayacağını öne sürer. Ona göre, insan davranışları doğa bilimle-
rinde mümkün olan kesinlikte önceden kestirilemez, zira bu davranışlar
insanların niyetleri, amaçları ve onlara bir anlam ve bağlam kazandıran
tarihsel olarak değişen 'anlamlar'a göre farklılık]ar sergileyecektir. Top-
lumsal hayat hakkında bazı genellemeler yapmak mümkün olsa bile
bunlar özel zamana, yere ve koşullara göre değişecektir. Ayrıca, Gid-
dens'a göre, sosyal bilimlerde evrensel yasalarırun olamamasrrun bir baş-
ka nedeni, öncelikle, empirik srnama ve geçerlilik tekniklerinin bir ölçüde
yetersizliği değil, aksine insan toplumsal davranışı hakkındaki genelle-
melerle ilgili nedensel koşulların, doğaları gereği, aktörlerin kendi eylem
ortamlarr hakkında sahip oldukları bilgiler veya inançlara bağlı olarak
fark]ılıklar sergilemesidir. Bununla berabeç Giddens, hermeneuitik bilim
felsefesine sıcak baksa da, onun da pozitivizm gibi, aşamayacağı bir öz-
ne-nesne düalizmine düşttiğünü ve öznenin çevresini nasıl anlayabildiği
sorusuna doyurucu cevaplar vermediğini düşünür (Giddens, 1984: xxxii;
Layder, L994: I28,729; Kaspersen, 2000: 10, 1].).

b) Sosyal bilimsel yasaların özellikleri

Giddens, iki bitim türü arasındaki bu manhksal form olarak farklılıktan
hareketle, sosyal bilimlerdeki yasalarrn özelliklerini şöyle sıralar.

1. Tarihsel bir doğaya sahip olmalan, dolayısıyla ilke olarak, biçim-
lerinin değişebilmesi. Sadece bilgili olarak yeniden-üretiien sosyal etkile-

şim sistemlerinin'sırurlı' özel koşullarında etkili olmaları. Yeniden-üreti-
len eylemin niyetlenilmiş ve niyetlenilmemiş sonuçlarının birlikteliğini
ifade eden yasalarla ilgili nedensel ilişkilerin bfulikteliklerinin bizzat sos-
yal analizin diyalojik uygulamasıyla değiştirilebilmesi. Giddens burada
örnek olarak Marx'ın rekabetçi kapitalizmde'piyasa yasalarr' analizini



anthony giddens 1IJ

verir: "'Piyasa yasaları' sadece 'anarşik' kapitalist üretim koşullarında,
üreticiler tarafından ekonomik hayat hakkında genel bir anlayış ve kon-
rol yokluğunda söz konusudur. Onların ifade ettikleri bağlantılarbu buğ-

lantıların bilgisi temelinde yapılan eylemler ışığında değişebilir".

2. Sosyolojik yasalarrn' tarihsel' olduklannı söylemek, onların ifade
ettikleri ilişkilerin, ilke olarak, eylemin rasyonalizasyonuna (gerekçelen-

dirilmesine, ilgili aktörlerin kendilerince sebeplerine) bağlı olarak istik-
raısız olduklarını iddia etmektir.

3. Her düzenli toplumsal davranrş biçiminin, eylemin ifade edilme-
miş koşulları, eylemin -amaçlı refleksif gözetim bağlamında- rasyonali-
zasyonu ve eylemin niyetlenilmemiş sonuçları arasrndaki tipik ilişkiler
bütününü içerecek biçimde analiz edilebilmesi.

4. Sosyal bilimsel yasalarla ilişkili sınrrlı koşullarıry aktörlerin -be-
lirli bir kurumsal bağlamda- kendi eylemleri hakkındaki bilgilerini içer-
mesi. Bitgililik ve kapasitenin sosyal sistemlerin sürekliliği ve değişimin-
de yer alması.

5. İfade edilmemiş koşulların, eylemin rasyonalizasyonu ile niyet-
lenilmemiş sonuçları birbirine bağlayan tipik yerleşik ilişkilerin toplum-
sal yeniden-üretim biçimlerine dönüşmesinin bir yasa veya yasaların be-

lirlediği nedensel ilişkilerde muhtemel değişikliklerle sonuçlanrnası.

6. Bu değişikliğin kaynağr*. bir yasa veya yasalar hakkında bili-
nenler olabilmesi.

7. Yasaların, ilgili bireyler tarafindan bilindiklerinde, yapırun ikiliği
içinde, kurallar ve kaynaklar olarak kullanılabilmesi (bu Giddens'a göre,
'yasa'nın hem temel eylem ilkesi hem de eylem hakkında genelleme ola-
rak ikili anlamırun kaynağdır).

8. Sosyal bilimlerdeki bütiin yasaların tarihsel ve bu yüzden ilke ola-
rak, değişebilir olmasının insan organizmasrnın -toplumsal davraruş araş-
hrmasıyla ilintili olabilecek- fiziksel yanlarıyla bağlanhlı, insan etkinliği-
nin sınrrları ve teknik imkAnlaırru etkileyen evrensel yasa türleri olabilece-

ğini yadsımak anlamrna gelmeyeceği (Gidd ens, \979 12005: 418, 433; 1982).

c) Yasaların değişkenliği

Ortodoks konsensüsüry sosyal bilimsel yasaların değişkenliğine'kendini-
doğrulayan' ve'kendini-olumsuzlayan kehanetler' biçiminde aşina oldu-
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ğ,rn, söyleyen Giddens'a göre, burada bilginin refleksif kabulü/benimse-
nişi ile eylemin koşulları arasındaki ilişki fü şekilde değerlendirilir: (i) sa-

dece araştırmacının karşılaşhğı bir'problem'olarak; ve (ii) bizzatgenelle-
melerin karakteriyle ilişkili epistemolojik sorunlann açımlanışından ziy a-

de, bu genellemelerle ilgili karutlann kullanrmıru olumsuz yönde etkile-
yen bir faktör olarak. Kendini-doğrulayan veya kendini-olumsuzlayan
kehanetleç ifade edilmeleri veya ortaya konulmalarıyla kendilerini geçer-

li kılacak veya aksine, ters sonuçlar üretecek koşulların yaratılmasına kat-

Lıda bulunan öngörüler olarak düşünüldüğü için, onların yarathkları
'problem', sorun yaratabilecek durumların hipotezlerin sınanmasındaki
zararlıı etkileri en düşük düzeyde fufulmaya çalışılır. Giddens, buna kar-

şılık, sosyal bilimlerdeki her genelleme değişken/değişebilen bir yapıda
otduğu için böyle bir yaklaşımrn tamamen uyglıIısuz olduğunu; aksine
sosyal bilimlerdeki teoriler ve gözlemlerin kendi'nesne'leri -insan- ak-

törlerin refleksif rasyonalizasyonlarrna karışmalarr ihtimalini engelleme-

ye çalışmak ve onu sadece bir'problem' olarak görmek yerine, bu feno-

meni sosyal bilimlerin temel kazanç ve ilgilerinden biri olarak almamız
gerektiğini savunur. Zira ona göre:

mevcut bir toplumla ilişkili her genelleme veya araştırma biçimi bu top-

luma potansiyel bir nıüdalıaledir: ve bu müdahale bizi eleştirel teori olarak

sosyolojinin görev ve amaçlarına göttinir. (Giddenş 197912005: 431-

434)

d) Genellemeler ve niyetlenilmemişlik

Winch'in hermeneutik sosyal teorisinin en önemli sırurlılıklarından biri-
niry her zaman haklı olarak işlevselciliğin temel ilgisini oluşfuran şeyden,
yani eylemin öngörülmeyen koşulları ve niyetlenilmeyen sonuçlarından
hiçbir şekilde söz etmemesi olduğunu vurgulayan Giddens'a göre, her-
meneutik olarak biçimlendirilmiş bir sosyal teori (anlamlı) 'eylem'in uy-
gun (ancak Weber'in yaptığından farklı) bir açıklamasırun eylemin bekle-
nilmeyen koşulları ve niyetlenilmeyen sonuçları analiziyle ilişkilendiril-
mesi gerektiğini kabul etmesi gerektiğini öne sürer (Giddens,1982). Gid-
dens yasaların somut empirik düzeyde ortaya çıkışlarında niyetlenilme-
mişliğin etkisini açıklarken doğa bilimlerindeki nedensel genellemeleri
sosyal bilimlerdekilerle karşılaşhrır.
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Ona göre, doğa bilimlerindeki -olasılıklar temelinde veya evrensel

bağlanhlar şeklinde ifade edilen- nedensel genellemeler değişmez ilişki-
ler bühinünü gerektirir. Hepsi koşullu olan bu ttir genellemeler ve böyle-

ce evrensel yasalar, doğaya insan müdahaleleri sonucunda belirli ölçüde

değişikliğe uğratılabilseler bile, bu uygulamalar yasayı hiçbir şekilde et-

kilemez. Ancak, sosyal bilimlerdeki yapısal analizde, teorik genellemele-

rin temsil ettiği nedensel ilişkiler, iktisattakiler de dahil, doğadaki değiş-

mez mekanik bağlanhlara değil, insan eylemlerinin ürünlerine işaret

ederler. Esasında, bu genellemeler niyetli edimlerin yeniden-üretilmiş ni-

yetleriilmemiş sonuçları oldukları ve inşan bilgisinin gelişimine göre şekille-
nebilecekleri için, bilgi girdileri ile insanlarınbizzat nesneler gibi görtirıdü-

ğti koşulların dönüşüme uğrahlması arasında basit bir ilişki olduğu sonu-

cuna ulaşılamaz, yanibu iki değişken arasındaki söz konusu ilişkinin in-
san özerkliğinde mutlak bir artışa yol açhğı söylenemez. Giddens'a göre,

bunun üç nedeni vardır: (i) bu koşullar, -geçerli olduğu kadar yanlış da

olabilen-'kendi-hakkındaki-bilgi' aracılığryla dönüştürülebilir; (ii) insan
eyleminin koşullarına ilişkin bilgi arhşı bilgiye ulaşmada eşitsizliğin ol-

duğu farklılaşmış bir toplumda meydana gelir ve (iii) rasyonel'kendini-
anlama' 'özerklik'le aynı şey değildir. Zira, tAbi konumunun tamamen

farkında olan bir köle yine de köle olarak kalabilir, ancak öte yandan, in-
san eylemini etkileyen'nesnel'nedensel koşullar dikkate alınabilir ve dö-
nüşhirülmek amacıy|a söz konusu eylemin bir parçası hAline getirilebilir
(Giddens, I97 6 l 2003: 202-203).

e) Genelleme türleri olarak yasalar

Giddens sosyal bilimlerde iki genelleme hirü bulunduğunu, bunlar 'ya-
sa'lar olarak ifade edilebilse de, doğa bilimin yasalarından farklı oldukla-
rıru öne sürer (1996:70). Winch aslında sosyal bilimlerde yasalar ve dola-
yısıyla nedensel açıklamalar olamayacaSnr, aksine uzlaşımsal kurallar
anlamrnda'düzenlilikler'den söz edebileceğimizi söyler (örneğin, bazen
hukuki yasalar biçimini de alabilen, Adetleı görgü kuralları, kırmızı ışık-
ta durmak). Aslında bunlar, Giddens'ın deyimiyle 'pratik bilinç' temelin-
de, çoğu kez sorgulamadan zımnen başvurduğumuz kurallar/normlar ve
bunların ürettiği düzenliliklerdir. Ancak Giddens, Winch'in aksine, top-
lumsal aktörler tarafrndan bilgili olarak uyulan kurallar veya uzlaşımlara
dayanan veya Tucker'ın ifadesiyle, "belirli bir kültiirün toplumsal Adetle-

ri hakkındaki" (Tuckeç 1998:59) bu genellemeleri (yasarun ilk anlamında)
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birinci tür genellemeler olarak niteler. Bunlar "aktörlerin haklannda -bazı
yollarla- bilgi sahibi oldukları ve onlarr belirli davranışlarında kullandık-
[arı" ve sosyal bilimci araştırmacının, yeni bir ifade kazandırabilse de,
gerçekte'keşfetme'si gerekmediği genellemelerdir (Giddens, ].984: xix).
Başka deyişle, Winch'e göre, toplumsal dünyada sadece uzlaşımlar teme-
linde oluşan düzenlilikler varken, Giddens'ta bu düzenlilikler toplumsal
yasalar olarak alınabilir.

Giddens'a göre, 'yasa'nın, ikinci tür genellemeler olarak terimleştir-
diği diğer anlamı ortodoks konsensüste oluşturulan genelleme anlayışına

çok dalra yakındır ve insan eyleminin niyetlenilmemiş sonuçlarıyla ilgili-
dir. Bunlar, bireylerin farkında olmadıkları ve gerçekte'ona göre davran-
dıkları', inanıp inanmamalarrnın sorun oluşfurmadığı durumlara veya bu
durumların belirli yönlerine işaret eden, yapısalcı sosyologların özellikle
ilgilendikleri ve sosyal teorideki'teori'yi açıklayıcı genellemelere sıkıştır-
dıkları hirden genellemelerdir (Giddens, 7984: xix). Onun ifadesiyle;

Hepimizin her zaman bilgili olarak eylemlerde bulunduğumuz -hepi-
mizin bir şekilde ne yaptığımız ve niçin yaptığımız konusunda bilgi
sahibi olduğumuz- doğrudur. Fakat, Max Weber'in hakh olarak vur-
guladığı gibi, hepimiz niyetli aktörler olsak bile eylemlerimizin etki
alanı ona yol açan niyetler ve amaçlardan sürekli olarak sapar (1996:

7I).

Ortodoks konsensüsün savunucularrrun, niyetlenilmemiş sonuçla-
nn yol açtığ, aynca toplumdaki faillerin eylem koşullarıru biçimlendiren
toplumsal faktörlerle meşgul olduklarınr öne süren Giddens'a göre, natti-
ralist sosyal bilimin ilgilendiği genelleme ttirü genelleşmiş niyetlenilme-
miş sonuçları kabule dayanır. Giddens, bu'yasalar' doğa bilimlerindeki
yasa-benzeri genellemelere yakın bir şekilde anlaşılabilse de, doğa bilim-
lerindeki yasalara asla tamamen benzemediklerini, zira nedensel bağlan-
tılarrn amaçlı eylemin niyetlenilmemiş sonuçlarına dayandığını, yani bu
hir genellemelerin tümünün insan faillerin değişen bilgililiklerine bağlı
olarak değişebileceğini öne sürer (7996:7t).

İki genelleme türünün ortaya çıkartılmasırun da sosyal bilimsel ça-
lışmarun bir hedefi olması gerektiğini vurgulayan Giddens, ikinci hir ge-
nellemelere'yoksulluk döngüsü'nü örnek verir. Bu döngüye göre, yoksul
bölgelerdeki okulların yetersiz imkAnlara sahip olmasr, öğrencilerin aka-
demik değerlere güdülenme düzeylerinin düşüklüğü veya yokluğu ve
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öğretmenlerin sıruf içinde kontrol problemleri yaşamaları bu hir okullar-
daki çocuklann okuldan ayrıldıklannda vasıfsız bir şekilde emek piyasa-

sına çıkmalarına, nispeten düşük-ücretli işlere girmelerine ve yoksul böl-

gelerde yaşamalarına yol açar. Bu da sonuçta, buralarda yaşayan yoksul
ailelerin çocuklanrun kendi ebeveynlerinin koşullarıru yeniden-üretmele-

rine yol açar. Aslında bu, ilgiii aktörlerin (veliler, eğitimciler, öğrenciler
vb.nin) niyetlenmediği bir sonuç yoksulluk döngüsü örneğinde bir kısır-
döngüdür (Giddens, 1996: 77). Bu ikinci tür genellemeler aslında Gid-
dens'ın 'sistemler teorisi'yle ilişkilidir. Onun bu iki ttir genelleme ayrı-
mıyla aslında mikro ve makro süreçler arasındaki bağlanhyı açıklamaya

çalışhğıru söyleyebiliriz: bir yanda eylemiry failliğin daha etkili olabildiği
birinci tür genellemeler (yasalar), öte yanda yapısallaşmış faktörlerin, siste-

min ilgili aktörlerden nispeten bağımsız biçimde daha etkili olduğu ikinci
tür genellemeler (y asalar).

Dolayısıyla ona göre,

Birinci hir genellemeler (davranış kuralları ve uzlaşımlar) ile (niyetle-

nilmemiş sonuçlara dayanan) ikinci hir genellemeler arasrnda içkin bir
ilişki vardrr. Özel bir eylem bağlamında, insanlann uzlaşımları ışığın-
da bilgili olarak yaptıkları şeyler zamanla değişir ve böylece ikinci ttir
genellemeleri etkiler (Giddens, 1996: 71).

İkisi de sosyal bilim için önemli olan bu iki genelleme biçimi, Gid-
dens'a göre, diğeri açısından değişkendir. Zira, bireylerin 'yaşadrkları'

şeyler hakl.undaki genellemelerin yer aldıkları bağlamlar, bu insanlann
bilgi sahibi bireyler olarak 'mümkün krlma'yı öğrenebilmeleri balıımın-
dan değişiklik gösterir. Dolayısıyla, sosyal bilimler kendi 'ilgi alanlan'
üzerinde etkiye sahip olabilirleı Ancak, ikinci tipten genellemeterin keşfi
sosyal bilimin teorik içeriği bakımından eşit öneme süip diğer etkenler
arasrndan sadece biridir. O "aktörlerin belirli davraruşları niçin yaptıkla-
rı konusunda ne bildiklerini -özellikle, ya onu (sözel olarak) bilip farkın-
da olmadıkları ya da diğer ortam]ardaki aktörler bunun farlcında olma-
dık]arı yerlerde- analiz edecek kavramsal araçlar" sağlar. I(saca:

Aslında hermeneutik nitelikte olan bu görevler sosyal teorinin doğal
ve gerekli unsurlarıdır. 'Sosyal teori'yle ilişkiti'teori' sadece, hatta as-
lında (ikinci tipten) genellemeler formüle etmeyi içermez. Ne de, 'sos-
yal teori'başlığı albnda geliştirilen kavramlar sadece bu genellemeler
içinde geliştirilebilecek kavramlardan oluşur. Aksine, bu kavramlar di-



I1E birincibötüm

ğer kavramlarla, onlarla kaçırulmaz olarak bağlanhlı olan bireylerin
bilgililiklerine işaret ederek ilişkilendirilmelidir (Giddenş 1984: xix).

Neticede, Giddens'a göre, hem sosyal bilim salt'yorumcu' olamaz
ve birinci ti.ir genellemelerin sosyal bilimlerin insan davraruşıru bühin
yönlerini açıklayabileceğini düşünmek kadaç natiiralistlerin yaphkları
gibi, insan davranlşırun ikinci ttir yasaları ortaya koyarak kapsamlı bir bi-

çimde açıklanabileceğini varsaymak da hatalıdır. Zira, sosyal bilim, özel
tarihsel koşullarda uzlaşımlar ışığındaki bilgili etkin]ik ile niyetlenilme-
miş bir biçimde ortaya çıkan toplumsal yeniden-üretim arasındaki ilişki-
yi kavramayı gerektirir (1.996: 72').

5. Çifte Hermeneutik

Giddens sokaktaki insanların bilgileri, betimlemeleri, teorileri ve açkla-
malanyla sosyal bilimlerinkiler arasındaki bağlanhyı ve ayrıca, sosyal bi-
limcinin bunlar karşısındaki tufumunu belirlemek amacıyla geüştirdiği
ve genişlettiği çifte hermeneutik kavramıru Harbers ve Vries'ten alır. Bu
iki yazara göre:

çifte hermeneutik tezi şu iki hipotezi içerir: toplumsal olguların kuru-
cu unsuru olan sağduyusal yorumların tarihsel değişmeye t6bi olduğu
yerlerde, sosyal bilimlerde ortaya konulan yonımlar da buna bağlı ola-
rak değişecektir; ue sosl.al bilimlerde geliştirilen yeni kavramlar ve
bulgular, sadece sosyoloji camiası içinde değil, ayrıca 'sıradan bireyle-
rin sağduyusal değerlendirmeleri'yle bağlantı içinde savunulmalıdır.

Çifte hermeneutik kavramı, doğa bilimlerindeki dunımun aksine, sos-
yologlanry sadece vatandaş olmarun getirdiği yiikümlülüklerden ziya-
de, düşüncelerini halka sunmak gibi 'bilimsel' bir yükümlülüğe süip
olduklarını ima eder (akt. Giddens,199312003: L4-15).

Çifte hermeneutiğin iki yönü

Giddens çifte hermeneutiğin iki boyutundan söz eder: manhksal ve em-
pirik.

1,. Manhksal yan: Belirli bir bağlamda 'kişinin yaphğı şey'i betimle-
yebilmek bizzat aktör veya aktörlerin etkinliklerini gerçekleştirirken bil-
dikleri ve başvurdukları şeyleri bilmeyi gerektirdiğı için, bühin sosyal bi-
limler hermeneutiktir. Bu da ancak (esas itibariyle) betimlenen şeyin'için-
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.:, de yer alabilmek'le, sıradan aktörler ve sosyal bitimci araşhrmacıların

,.. payıaştıkları karşılıklı bilgiye vakıf olmakla mümkündür ve (belirli ölçü-

':, de hermeneutik bir unsur içerseler de) bu ttir bir hermeneutik unsura bil-
', 

gi_sahibi faillerle bu tarzda meşgul olmayan doğa bilimlerinde rastlan-

maz (L99312003: 18).

2. Empirik yan: Bu boyut özellikle modern toplumsal düzenin ge-

tişmesiyle yaygınlık kazanan kurumsal refleksivite olgusuyla daha belir-

gin hAle gelmiştir. Burada iki yönlü bir ilişki vardrr. İllşl<lnln bir tarafinda

toplumsal aktörler olarak sokaktaki bireyleç öteki tarafında sosyal bilim-
ciler yer alır. İlk olaralç sokaktaki bireyleç kavramlan yaphkları şeye in-

şa edici bir tarzda d6hil olan kavram-taştyıcı varlıklar oldukları içiry sos-

yal bilimlerdeki kavramlar, gündelik eylem içindeki muhtemel benimse-

nişleri vebizzat bu eyleme dahil oluşlarından soyutlanarak ele alınamaz.

İkinci olarak, sosyal bilimlerin bulgulan ahfta bulunduklan 'inceleme-

nesnesi'nden soyutlanrnış h6lde kalmaz, aksine onA sürekli dahil olur ve

onu yeniden biçimlendirir. Burada geri-besleme mekanizmalarından söz
edilmediğini belirten Giddens, betimleme yapmak için oluşfurulan kav-
ramlar ve bilgi-iddialarırun olaylar evrenine yeniden girmesinin (çifte

hermeneutik yapısı gereği moderniteyle, özellikle'üst modernite' evresi-

nin yerinden edici ve çözücü doğasıyla ilişkili olduğu içrn) önemli karı-

şıklıklar yaratabileceğini vurgular (1993 l2003: 13). Burada Giddens'ın
ifadesiyle, empirik bir olgu olarak kurumsal refleksivite fikri devreye gi-
rer. Sosyal bilimlerin (her yönüyle ele almaktan uzak olsalar da) girift bir
ilişki içinde olduğunu öne sürdüğü kurumsal refleksivitenin modemitey-
le bağlanhsı, ona göre çifte hermeneutik bir boyut içerir. Bir yandan, ör-
neğin siyaset bilimindeki kavramlar başlangıçta sokaktaki insanlarrn kav-
rarnlanndan beslenrniş ve onlar üzerine (ancak işlenerek ve yeni 'bilim-
sel' bir biçime sokularak) kunılmuş hem de ayrıca, o dönemde etkili olan
ve farklı biçimlerde günümüzde etkili olmayı sürdüren, dolayısıyla mo-
dern dünyayı biçimlendiren ve biçimlendirmeye devam eden birçok uy-
gulamaya temel oluşfurmuşfur. Giddens'a göre, sosyal bilimci gözlemci
ulaştığı sonuçları kamuya mal ederek onlar üzerindeki kontrolünden fe-
ragat ettiği için, refleksiviteden tümüyle kaçması imkAnsızdır (1993l2003:
18-19). Giddens, ancak sosyal bilimcilerin genellikle bu ttir kurumsal etki-
leri (kendini-doğrulayan veya kendini-olumsuzlayan kehanetler/öngö-
rüler biçiminde değerlendirerek), sosyal bilimler ile bu bilimlerin'incele-
me nesnesi'arasrndaki ilişkiye içkin şeylerden ziyade araşhrma sürecinin
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zaaflafl oİarak görerek kurumsal refleksiviteyi köreltme çabalannın bey-
hude olduğunu belirtir (199312003: 19).

Giddens'a göre, ortodoks sosyologlar, ayrrca, yasalar temelinde ön-

görünün sosyal bilimlerin ana görevi.olduğu düşüncesinin etkisi altında

çifte hermeneutiği sadece öngörüyle ilişki içinde'kendini doğrulayan ke-

hanet' ve'kendini yanlışlayar_ı kehanet' biçimlerinde anladıkları için, do-

ğa bilimlerindeki tekli hermeneutiği, yani doğa dünyasının kendisi hak-
kındaki görüşler ve yorumlara karşılık vermemesini sosyal bilimlere yan-
sıtarak, sosyal teoriyi bir özne-dünyası olan kendi'nesne-dünyası'ndan
olabildiğince soyutlamaya çalışmışlardır. Bunun sonucunda, gündelik
dil, gündelik toplumsal hayat ile sosyal teori arasındaki bağ özellik]e ba-

sit bir ayrıntı, genellemelerin geçerliliğini göstermek için öngörülerin sr-

nanmasl biçimini alan bir şey olarak göriilmeye başlamışhr. Giddens,
Winch'in, bu ttir bir hareket noktasırun manhksal sırurlarınr gösterse de,

onun sosyal bilimler ile davranışı analiz edilen insanların yaşantılan ara-

sındaki ilişkilerin bir ifade biçimi olarak niçin yetersiz kaldığıru göstere-

mediğini, çifte hermeneutiğin (Gadamer'in ısrarla vurguladığı gibi) bu
ilişkilerin diyaloga dayalı olmaşıru gerektirdiğini öne sürer. Yani:

Sosyal bilimlerin'bulgular'rnın davranışlarrna ahfta bulunulan kişiler
tarafindan kabul görmesi küçümsenecek veya küçümsenmesi gereken

bir şey değil, aksine onun tamamlayıcı bir unsurudur. Sosyal bilimle-
rin toplumla ilişkilerini düzenlemenin iki muhtemel yolu vardır: ya sö-

mürüye dayalı ilişkilere katkıda bulunmak ya da özgürleşmeyi sağla-

mak (Giddens, 7982).

Giddens çifte hermeneutiği hermeneutiğin sosyal bilimlerin manhğ
açısından sosyal teoriyle ilişkisinin farklı bir yaru olarak gönir. Modem
hermeneutiğin, gündelik inançlar ve pratiklerin önemini, toplumsal etkin-
liğin inşasında srradan ve'gerçekliği sorgulanmayan'ın önemini vurgular-
ken fenomenolojiyle birlikte hareket ettiğini belirten Giddens'a göre, sos-

yal bilimlerde araştırma-nesneleri kavramlaşhrılırken daha özel bir herme-

neutik olgu tipine gerek vardrı. O ortodoks konsensüsle ilişkili pozitivist
hareket.noktasınrn temel bir hedefinin, gündelik, sıradan dilin yerine sos-

yat bilimlerin teknik terminolojisini (fark]ı doğa bilim alan]arrnda kullanı-
lanlara paralel tiirden bir teknik terminolojiyi) geçirmek olduğrnr, ancak

gündelik dil ve dil kullanıınırun içinde yer aldı$ hayat tarzlatı ile sosyal
bilimlerin teknik dilleri arasındaki ilişkinin önceki ortodoksinin varsaydı-

ğından çok daha kompleks ve önemli olduğunu belirten Giddens'a göre,



anthony giddens l2I

hermeneutik toplumsal dünyaya iki şekilde dahil olur: sokağın yorumları
ve sosyal bilimcinin onların yorumları üzerine yorumlan (Giddens,1982).

Ancak Giddens'a göre, bilimsel bilginin, en üst bilg, biçimi ve uğ_

nına mücadele edilecek yegAne bilgi ti.irü olduğu inanorun zayıflamasl
veya gücünü yitirmesiyle birlikte, daha önceleri fikri temelden yoksun
6detler ve kör önyargılar bileşimi olarak büyük ölçüde göz ardı edilen ge_

leneksel ve yerleşik inanç ve eylem biçimlerinin yeniden değerlendirilme-
si gündeme gelmiştir. Böylece felsefede,1920'|er ve 1930'larda, bir yanda,
bilimsel bilginin ayrıcalıklı statüsünün öncekilere göre çok daha radikal
bir savunusunu yapan mantıkçı pozitivizm, öte yandan hem bir araştır-
ma konusu hem de araştırma kaynağı olarak sağduyuya yönelik ilginin
canlandığı fenomenoloji ve dil felsefesi arasında kesin bir bölünme yaşan-
mıştır. Giddens'a göre fenomenolog düşünürler bir doğa bilim eleştirisi
yaparken, ilgisini doğa dünyasıyla sırurlandıran dil felsefesi ısrarla top-
lumsal dünya ve doğa dünyası arasında manhksal bir ayrım bulunduğu-
nu vurgulamışhr (197612003: L72). Giddens toplumsal dünya ve doğa
dünyası arasındaki ayrıma katılır. Ona göre:

Toplum ve doğa dünyası araşındaki fark, ikincisinin'anlamlı' olarak
teşekkül etmemesidir: doğanın sahip olduğu anlamlat, insanlar tara-
findan pratik yaşam süreci içinde ve doğayı kendi açılarından anlama
ve açıklama çabalarırun bir sonucu olarak üretilir. Öte yandan, aslında
anlama ve açıklama çabalarırun bir parçasl olan toplumsal hayat, ken-
dini oluşturan aktörler tarafından, kesinlikle kendi deneyimlerini tas-
nif etmekte kullandıkları anlam çerçevelerini aktif biçimde inşa ve ye-
niden-inşa etmeleri temelind e üre tilir (Giddens, 1979 / 2003: 1 10).

Onun tekrar tekrar vurguladığı gibi, yeni bilim felsefesinde açık-
landığı üzere doğa bilim de bir hermeneutik içermesine, 'bilim' (teorilerin
anlam çerçeveleri oluşturdukları) yorumlayıcı bir uğraş olmasına rağ-
men, sosyal bilimlerde geliştirilen kavramlar ve teoriler bireylerin kav-
ramlaştırma ve teorileştirme etkinliklerinin inşa edildiği bir dünyaya uy-
gulandığı için, sosyal bilimler doğa biliminden farklı olarak bir çifte her-
meneutik içerirler (1996: 75-7 6).

Dolayısıyla toplum ve doğa arasındaki farklılrk, ona göre, sosyal
bilimlerdeki kavramsal şemaların hem aktörlerin toplumsal hayahn üre-
timinde kullandıkları anlam çerçevelerine nüfuz etmeyi ve kavramayı,
hem de bu çerçeveler içiirde teknik kavramsal şemalarla ilgili yeni anlarn
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çerçeveleri inşa etmeyi gerektirmeleri bağlamında bir çifte hermeneutiği
yansıtır. Başka deyişle, "her sosyal araştırma zorunlu olarak külttirel, et-
nografik veya 'antropolojik'bir yana sahiptir". Yani, sosyolog önceden-
anlamlı-olarak-inşa-edilen bir araşhrma alaruna 'girme'ye çalışır. Bu 'gi-
riş'in koşulu da, hem aktörlerin zaten bildikleri şeyleri, hem de toplumsal
hayatta gündelik etkinlikler içinde'yer almayı' bilmektir. Giddens bura-
da Schutz'vn ayrımına başvurur: birinci ve ikinci dereceden (yani, srrasıy-
la, sokağa ve sosyologa ait) kavramlar. "Sosyolog gözlemcilerin geliştir-
dikleri kavramla1, davraruşlarından söz ettikleri aktörlerin belirli kavram-
sal yeteneklerine dayandıkları sürece,'ikinci-dereceden' kavramlardır.
Ancak bunlaç sosyal bilimlerde, bizzat toplumsal hayatta benimsenen
'birinci-dereceden' kavramlar olabilirler". Dolayısıyla, çifte hermeneutik-
teki 'hermeneutik' ikili süreç çevirme ve yorumlamayı içerir. "Sosyolojik
betimlemelerin görevi, aktörlerin davraruşlarıru düzenledikleri anlam

çerçevelerini ilişkilendirmektir. Fakat bu betimlemeler, aynı zamanda,
sosyolojik teorilerle ilişkili anlam çerçeveleri içinde ve dışında bir dönüş-
tıirme / çevirme çabasıru gerektiren yorumlayıcı kategorilerdir". Başka de-
yişle, "sadece doğa dünyasıyla ilintili bir şey olmasa da, doğa bilimlerin-
de üretilen kavramlar ve teoriler gündelik söylem içinde tamamen düzen-
li aralık]arla süzgeçten geçirilir ve gündelik referans çerçevelerinin unsur-
ları olarak benimsenirkerç sosyal bilimcilerin geliştirdikleri teknik kav-
ramlar ve teorilerin benimsenmesi, bu kavramlar ve teorilerin nitelemeler
yapmak amacıyla geliştirdikleri temel'inceleme-konusu'nun kurucu un-
surları hAline gelmelerine yol açabilir ve bu sebeple, kendi uygulama bağ-
lamlanru değişikliğe uğratabilir. Neticede, Giddens'a göre, sağduyusal bil-
gi ve teknik teori arasrndaki bu karşılıklı ilişki sosyal araşhrmaya has ol-
dukça ilginç bir özelliktır (1976l2003: L|0;1984:284).

Çifte hermeneutiğin bir içerimi diğerini veya diğerlerini, yani baş-
ka hayat tarz|an veya kültiirleri'anlama' iken, diğer içerimi'eleştiri'dir.
Giddens burada yaphğı 'sağduyu' ve 'karşılıkh bilgi' aynmından hare-
ketle bir eleştirel sosyal bilim fikrini temellendirmeye çalışır.

G. Giddens'ln Eleştirel Teorisi

Sosyal teori kaçınılmaz olarak bir eleştirel teoridir. Bu sözle genelde bir
Marksizm yonımunu veya özelde Frankfurt toplumsal düşüncesiyle
ilişkili özel açıklamalan savunmayı amaçlamlyorum. Sosyal bilimlerde
çalışanların kendi teorilerinin ve toplumun benzer üyelerinin araşhr-
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malarına ilgisiz ve kayıtsız kalamayacaklarını vurgulamak istiyorum.
Toplumsal failler/aktörleri'bilgili' ve'muktedir' olarak almak sadece
bir eylem analizi meselesi değildir; o aynı zamanda zımni bir siyasal
tavırdır. Doğa biliminin pratik sonuçlarl 'teknolojiKtir; onlar insanla-
rın edindikleri bilgileri bu bilgiden bağımsız olarak var olan bir nesne-
ler dünyasına uygulamalarıyla ilgilidir. Bununla beraber, insanlar salt
eylemsiz bilgi nesneleri değillerdir, aksine failler sosyal teoriyi ve araş-
tırmayı kendi eylemlerine dAhil edebilirler -ve bunu yapma eğilimin-
dedirler (Giddens,'1,982).

Bir eleştiri olarak -toplumsal hayatla pratik bir biçimde ilişkili bir
şey olarak- sosyal bilim fikrini savunan Giddens'a göre, doğa bilimleri
modelinden tiiretilen ortodoks konsensüsün' teknolojik' eleştiri yorumu-
nu paylaşmak mümkün değildir. Zira, bu teknolojik eleştiri anlayışr, sos-

yal bilimin 'içerden eleştiri'sinin -bu alanlarda çalışanların birbirlerinin
görüşlerini eleştirel gözle değerlendirmelerinin- pratik toplumsal müda-
haleye temel oluşfurabilecek sıradan inançların'dışarıdan eleştiri'sini ko-
layca sağladığıru öne sürmesine rağmen,'çifte hermeneutik' dikkate alın-
dığında sorunlar çok daha karmaşık hAle gelir. Bu yüzden ona göre, bir
eleştirel teori geliştirilmesi terct.h meselesi değil, zorunluluktuç çtinkü
"sosyal bilimlerdeki teoriler ve bulgula4 sosyolog gözlemci veya politika-
oluşturan kişi belirli bir pratik soruna 'uygulanabilecekleri' karanru ver-
sin vermesiry pratik (ve siyasal) içerimlere sahiptır" (1984: xxxv). Burada
önemli bir mesele, sokaktaki insanların gündelik hayatlarıru sürdürürken
ve sürdürmek için ürettikleri bilgile1, teoriler vb.nin nereye kadar sahi o|a-
rak alınacağıdır. Bu da 'düzeltilebilirlik problemi'ni ortaya gkarhr.

1) Düzeltilebilirlik

'Sağduyu' teriminin daha dikkatli bir biçimde tarumlanması gerektiğini
ve 'sağduyu bilgisi'nin, yani gündelik hayahn bilgisinin (çoğ, nesnelci
anlayışın inancının aksine) 'düzeltilemezliği'nin onun bir araşhrma konu-
su olarak stahisünü görmemizi engellememesi gerektiğini belirten Gid-
dens, toplumsal aktörlerin hem gündelik hayatlanrun hem de sosyal sis-
temlerin üretimi ve yeniden-üretiminde yararlandıklan bilginin manhk-
sal statiisünün iki düzlemde değerlendirilmesi gerektiğini düşünür: (i)

metodolojik düzlem ve (ii) sahitik düzlemi. Bir hayat tarzmr bilmek (veya
'anlamak') prensip olarak ona'ehliyetli' bir aktör olarak katılabilmek ol-
duğu için, Giddens'a göre, sağduyu -yani, bir kültiirün üyeleri tarafrndan
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paylaşılan karşılıklı bilgiler- sosyologlar ve antropologların kullanması
gereken bir kaynaktır ve metodolojik düzlemde sosyal analizcilerin top-
lumsal hayata ilişkin' geçerli' betimlemeler yapabilmek için kesinlikle ge-

rek duydukları düzeltilemez bir kaynakhr. Ancak, sahilik düzleminde,
toplumsal etkinlikler üzerine betimlemeler veya nitelemelerin geçerliliği
fle aktörlerin söylemleri içinde oluşturulan inanç-iddialan olarak 'bil-
gi'nin geçerliliği aynı şey değildir (1979lZaOS:726-127). Çünkü, bizzatso-
rulduğunda, aktörlerin gündelik toplumsal yaşanhlarındaki davranışları
hakkında sözel olarakbeyan ettikleri gerekçeleri eylemin esas nedeni/gü-
düsü ile çelişebllir (1979l2005: l79).

Giddens'a göre, Winch'in Zandebüyüsü üzerine yorumları etrafin-
daki ve Garfinkel'in'etno-metodolojik kayıtsızlık' ilkesinin yol açhğı tar-

hşmalardan görülebileceği gibi, "gündelik dilin ve doğal tufum dünyası-
nrn önemsiz olarak göz ardı edilemeyeceğini veya sosyal analizci tarafin-
dan düzeltilemeyeceğini gören bazıyazarlaç yabancı bir kültürel sistemin
bir parçası olmasr durumunda bd inançlar ve pratiklerin hiçbir şekilde
eleştirel göz|e değerlendirilemeyeceklerini düşünmeye başladılar". Nite-
kim bu yüzden:

Etnometodolojik yazılardan etkilenen çoğu kişinin hatası, sağduyunun

-prensip itibariyle sosyal bilimlerin bulguları ışığında titiz incelemeye
açık inançlar olarak sunulan- bir başka anlamrnrn olmadığını düşün-
meleridir. Sağduyu bizzatbir'araştırma-konusu' olabildiğine göre, il-
gili inançlar, ister toplum isterse doğa hakkunda olsun, prensip itibariy-
le, rasyonel incelemeye açıktır. Sözgelimi, tanımadığı bir kültiirdeki
büyücülük uygulamasıru araşhrmak için, antropologun, bu külhir
içinde bir etkinlik olarak büyücülü$i düzenleyen anlam kategorileri-
ne hakim olmasr gerekir. Ancah bu yarçdary antropologun büyüyle
hastalığın tedavi edebileceği inancını geçerli olarak kabul etmesi ge-

rektiği sonucu çıkmaz (Giddens, 1977c: 176-7).

Bir hayat tarzıru, bir külhirü veya Wittgenstein'ı.n deyimiyle bir'dil
oyunu'nu bilmenin onun'sağduyusal' veya zımni ön-kabullerini bilmeyi,
bunun da bir yorum, hermeneutik boyufunu gerektirdiğini belirten Gid-
dens, buradan (ideoloji eleştirisi de dAhil) hayat tarzlarıyla ilişkili inanç-
lar veya pratiklerin eleştirilemeyecekleri sonucunun çıkmayacağıru öne
sürer. Bu yüzden, dil oyunlan arasındaki hermeneutik karşılaşmanın bir
koşulu olarak inancın sahiliğine sayyı I|e inancın haklıIığnı eleştirel gözle de-

ğerlendirmeyi birbirinden ayırmamız, ancak bunun için de, öncedeır aktar-
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dığımız gibi,'karşılıklı bilgi'yi sadece'sağduyu'olarak adlandırılabilecek

şeyden ayırmamız gerekir (Giddens , 1979 l2005: Ml,M2).

Sadece sağduyu olarak adlandınlabilecek şeyin sosyal bilimler ve

doğa bilimlerinin bulguları ışığında düzeltilebileceğini öne süren Gid-

dens, karşılıklı bilginin paranteze-alınma-masl yani hayat tarzlarıyla ilgi-

li (zımni veya sözel) inanç-iddialarırun mantrksal ve empirik stattisünün

göz önünde bulundurulması gerekliliğini vurgular. Buradaki anahtar

kurrr* rasyonelliktir. Ömeğin, araşhrılan külhir veya grubun üyelerinin
belirli betimlemeler yaparken yararlandıkları futarlı çerçeveler söz konu-

suysa, onlarrn nitelemelerinin rasyonel, dolayısıy|a sahi oldukları kabul

edilebiliı ancak bu ilgili inançları eleştirel gözle değerlendirmeyi engelle-

mez. Karşılıklı bilgi bir pratik gerçekleştirildiğinde olanları anlamayı sağ-

lat, ancak bu söz konusu pratikle ilgili inanç-iddialarrrun geçerliliğini des-

teklemekte kullarulabilecek empirik temellendirmeyi veya onların muh-

temel ideolojik içerimlerini eleştirel olarak araşhrmayı kesinlikle engelle-

mez (Giddens, L979 l2005: 442-443).

Giddens bu açıklamaslnrn'rasyonalite'yle ilgili problemleri tama-

men çözdüğrinü iddia etmez, inancın mantıksal açıdan doğrulanmasıyla il-

gili problemlerin araşhrılmaslrun önemini kabul eder. Burada, bir eleştirel

irade felci karşısında pasif kalınmaması, bir 'eleştirilemezlik' fikrine kapıl-
maması gereğini vurgular. İnancın manhksal açıdan doğrulanmasıyla eleş-

tirel teori arasrnda birçok ince bağlantı olduğo.r, inançlar ve pratiklerin
eleştirel göz\e değerlendirilmesinin sosyal bilimsel söylemin ayrılmaz bir
özelliğini oluşfurduğunu, yani sağduyusal inançları eleştirel göz|e değer-

lendirmenin sadece karşılrklı bilgiden yararlanmayı gerektirmeyip, eleşti-
rinin öteki taraftan da yapılabileceğini kabul eder. Zira, ona göre, sosyolog
gözlemcilerin inançlar veya pratikler hakkındaki nitelemeleri bu niteleme-
lerin doğrulanmaslru gerektirir, bu özellikle başkalanntn bu nitelemelerin
geçerlilikleri veya uygunlukları hak]<ında eleştirel değerlendirme.yapma-
ları ihtimali karşısında önemlidir (Giddeııs, L979 /2005: M3-444). Neticede:

Sosyal bilim, sokaktaki aktörlerin toplumsal dünyaya ilişkin sahip ol-
dukları yanlış inançlarırun eleştirisini gerektirir. Fakat, bu eleştirel fi-
kirler ve teorilerin formüle edildiği bağlamlar ve bunların pratik içe-

rimleri doğa bilimlerindekilerden tamamen farklıdır. [Zira] Sosyal bi-
lim, yaphkları şeyler kadar onlarrn koşulları hakkında da teoriler geliş-
tiren kavram-taşıyıcı/yüklü ve kavram-yaratıcı faillerle ilgilidir (Gid-

dens,1996:75).
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Günümüz sosyologlarının, iddialarırun sokaktan eleştirisini, genel-
likle derine kök salmış düşünce alışkanlıklan veya önyargıların etkisine
bağlayarak, ciddiye almama eğiliminde olduklannı ve sosyal bilimlerin
bulgularına gösterilen direnci, insan toplumsal davraruşınrn bilimsel yol-
la araştırılması düşüncesine karşı bir tepki olarak gördüklerini belirten
Giddens'a göre, sosyolojinin sokaktan eleştirisini, tamamen değilse de,

ciddiye almamız gerekir. Zira, her birey, bizzatiçinde yer aldığı içirç men-
subu olduğu toplumun işleyişi hak]<ında (gerek pratik gerekse sözel dü-
zeyde) çok şey biliı daha doğrusu, bu bilgi, yapırun ikiliği aracılığıyla, il-
gili toplumun üretimi ve yeniden-üretiminin bir parçası hAline gelir
(1979 l 2005: 438-439).

Sosyolojinin amacının sağduyusal inançları derinlemesine araştır-
mak olduğunu, ancak aktörlerin kendi eylem koşulları veya içinde yaşa-
dıkları toplumların diğer özellikleri hakl.ında bildikleri açıklandığında
sosyal araştırmaların bulgularının sırad€ul ve aydınlatıcılıktan uzak şeyler
olduklarının görülebileceğini belirten Giddens'a göre, sosyal analizlerle
sağduyusal inançlann aslında geçersiz olduklarını gösterebilecek örnek-
ler de vardır ve bunlar gösterildiğinde sosyal bilimler açıklayıcı görüne-
cektir (1979 l 2005: 439 -440).

Giddens, sosyal bilimin sıradanlığırun ana-akım sosyolojinin uygu-
layıcıları için, hatalı bir biçimde, temel bir endişe kaynağı olduğunu, sos-

yal bilimlerde toplumsal dünya hakkında doğa bilimlerinkine benzer bu-
luşların geliştirilmemesinin bir zayıflık olarak gönildüğünü, bu tiir buluş-
lar olmadığında sosyal bilimin pratik içerimlerinin dayandığı toplumsal
teknolojilerin üretilemeyeceğinin düşünüldüğünü belirten Giddens'a.gö-
re, sosyal bilimleç modern dünyada başından beri, toplumsal dtinya üze-
rinde kapsamlı pratik bir etkiye sahipti ve olmaya devam etmektedir ve
gerçekte, sosyal bilimin toplumsal dünya agsından dönüşttirücü sonuçla-
nnın doğa bilimlerinin'kendi' dünyası için sahip olduğu dönüşhirücü so-
nuçlardan daha büyük olduğu öne sürülebilir. Fakat sosyal bilimin pratik
etkisi esas itibariyle teknik bir etki değildir. Zira, sosyal bilimsel kavram-
lar, sokaktaki aktörler tarafindan benimsenir ve toplumsal dünyaya dAhil
edilirken toplumsal rutin]erin bildik unsurları haline gelirler ve sosyal bi-
limsel kavramlar, doğa bilimlerindeki kadar parlak bir buluş olduklann-
da bile özgtinlüklerini yitiriç sıradanlaşırlar. Giddens, bu yüzden, sosyal
bilimin kavramlanrun kaçırulmaz olarak sokaktaki aktörlerin praükleri ve
teorilerinde bilindik hnle geldiğini ve mesleki bir söylemle srrurlı olmadık-
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larrnr, bir teknolojik değişim aracr olarak sosyal bilim toplumsal dünyay-

la ilişkisinde tarafsız olmadığı için, eleştirinin gündelik yanlış inançlann

eleştirisiyle sırurlı tufulamayacağıru öne sürer. Neticede ona göre, çifte
hermeneutiğin içerimi, sosyal bilimcilerin, kendi kavramları ve teorileri-

nin analiz etmeye çalıştıklan şeyler üzerindeki dönüşttirücti etkileri konu-

sunda uyanık olmaktan kaçınamayacaklarıdır (Giddens, 1996: 76).

Giddens, bunlara rağmen, sosyal bilimlerin, bir toplumun -kendi
inceleme-nesnesi olan- üyelerini aydınlatabilecek koşulları sağlamasırun

ortodoks konsensüsün varsaydığı kadar kolay olmadığrnr, insan toplum-

sal davranışınr bu davraruşın yapılma gerekçelerine göre açıklama göre-

vinin, yani toplumsal etkinliğin -ortodoks sosyolojide ihmal edilen- te-

mel bir unsuru olan eylemin rasyonalizasyonunun sosyologlar tarafindan

kesinlikle göz ardı edilemeyeceğini öıre sürer. Fakat burada dikkatli olun-
masl gerekir. Zira ey|emin rasyonalizasyonu, y;ıni ilgili aktörlerin kendi
davranışlanna ilişkin açıklamaları her ttir tarihsel bağlamda daima stnır-

lıdır ve bu sınırların doğasıru ve devam etme nedenlerini araştırırken sos-

yal bilimlerin görevlerini belirlemek mümkündür. Giddens bu sınırlılıkla
ilişkili, sosyal sistemlerin yeniden-üretiminde bir araya gelen üç koşul tii-
ründen söz eder: (i) eylem içindeki bilinçsiz unsurlaç (b) pratik bilinç ve
(c) eylemin niyetlenilmemiş sonuçları (Giddens , 7979 l2005: 440).

Giddens bir sosyal bilimcinin dört farklr eleştiri düzeyi içinde yer
alabileceğini söyler.

2) Dört eleştiri düzeyi

1. Entellekttlel eleştiri: Onu entellekttiel araştırmarun doğasının ayrılmaz
bir parçası olarak gören Giddens'a göre, Popper'ın da vurguladığı gibi,
entellektiiel eleştiriyi de içeren disiplinli araşhrma bir bireyden ziyade bir
topluluk tarafından sürdürülen bir şey olarak gönilmelidir ve öne sürü-
Ien bütiin teoriler, kavramlar ve bulgular eleştirel açıklamalar ve değer-
lendirmelere açıkhr (1989: 288).

2. Pratik eleştiri: Burada Giddens geleneksel sosyal bilim anlayışla-
rıIun, sosyal bilimin bağımsız olarak verili toplumsal dünya hakl«nda bil-
gi ürettiği, bu malümahn veya yeni bilginin doğa bilimlerindekine benzer
anlamda birikimli olduğu, bu yüzden, yeni bilginin toplumsal hayata pra-
tik müdahaleler sağlamak için'teknolojik olarak' uygulanabileceği göni-

şünü eleştirir. Ona göre, bu teknolojik sosyal bilimsel bilgi anlayışında
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gözden kaçırılan şey, çifte hermeneutik, yani sosyal bilimlerin teorileri,
kavramları ve bulgulanrun betimlemek veya açıklamak için geliştirildik-
leri olaylar evrenine geri dönüşü, yeniden dahil olmalandır ve bu durum
sosyal bilim topluluğunun bilgi birikimini engellemese de, doğa bilimiyle
karşılaştınldığında onun karakterini kökten değiştirir. Bunlardan biri, ço-

ğu sosyal bilimcinin teorileri ve açıklamalarrrun toplumun sıradan üyele-
rine sıradan, zaten bilinen şeyler olarak görünmesidir. Ancak ona göre, bu
görünüşte sıradanlık sosyal bilimcinin sahip olduğu ve önemli ölçtide mo-
dernitenin kurucusu olan muazzarr. etkiyi görmeyi engeller. Zira, sosyal
bilimlerin kavramları ve bulguları düşünme biçimlerimizi'etkilemek'le
kalmayıp, aynl zamanda büyük ölçüde moderniteniıı kurumlarını oluşturan

pratiklerin kurucu unsurları hAline gelmişlerdir ve Foucault'nun psikiyatri
ve delilik analizinde göstermeye çalışhğ, şey budur. Çünkü, modern psi-
kiyatrinin terminolojisi ve empirik iddiaları, ilk ortaya çıkhklarında, sade-
ce uzun zamandır mevcut olguları daha iyi anlamamıza yardımcı olmak-
la kalmamlş, ayru zamanda yeni toplumsal eylem ve pratik biçimleri oluş-
turmaya hizmet etmişlerdir. Daha önce'kurumsal refleksivite' olarak de-

ğindiğimiz bu süreç Giddens'a göre, sosyal bilimlerdeki yenilikler top-
lumsal aktörler açısından olası dünyalar hakkında ufuklar açacağı için
eleştiriyle yakından ilişkilendirilmelidir (Giddens,7989:288-289). Zira:

Sosyal bilim fiilen her zaman prensip olarak sadece inanç-iddiaları
karşısında değil, toplumun üyelerinin benimsedikleri düşünceler ve
eylem çerçeveleri karşısında da eleştirel bir tufum içindedir. Bu pratik
eleştiri sosyal bilimsel araştırmalarda yer almanın içkin ve ayrrlmazbir
parçasıdır. Bu, Frankfurt Okulunun anladığı şekliyle'eleştirel teori'den

. başka bir şey değildir. Sosyal bilimcinin araşhrması, her halükArda bu
eleştiri düzeyinde, kendini toplumsal pratiklerin eleştirel bir değerlen-
diricisi veya normatif eylem standartlarırun kılavuzluğunu sağlayıcısı
olarak konumlandırması değildir (Giddens , t989:289).

Pratik hayata, toplumsal hayatta karşılaşılan praük sosyal prob-
lemlere müdahalenin önemli olduğunu düşünen Giddens, modernite
üzerine faklı çalışmalarında, bir 'cehennem kamyonu'na benzettiği mo-
dernitenin küresel çapta yol açtığı sorunlar ve yıkımları tespite ve çözüm
yolu önermeye çalışır. Ona göre, 'karşı-olgusal' bir düşürune biçimiyle,
olayların nasıl farklı yönde gelişebileceklerinin tasarlanması ve bunların
ışığında'realist ütopyalar'ın geliştirilmesi gerekir. Sosyoloji, daha doğru-
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su sosyal teori de bilim adamına, politikacılara ve ilgili diğer birçok uz-

man kişiye bu konuda büyük ölçüde yardımo olabür.

3. İdeolo|i eleştirisi: Giddens'a göre, bu geleneksel olarak Frankfurt

okulu tarafindan anlaşıldığı şekliyle eleştirel teorinin meşgul olduğu id-

dialarla ilgilidir. Burada temel bir sorun, araşhrmacııun ürettiği bilgilerin
kimler tarafından, hangi amaçlarla ve nasıI kullanrlacağıyla ilişkilidir. Bir
araşhrmacırun bizzat bu kontrol konusunda yapabileceği veya yapmasl

beklenebilecek faz|a şey yoktur. Zira kavramlar ve bulgular toplum için-

de kendi'kaderleri'ne sahip olacaklardır ve fikirler ve bulgularr sadece

kah sınrrları çizilmiş bir gözlemci sosyal bilimciler topluluğuyla sınırlan-
dırmarun hlçblr açık yolu yoktur. Sosyal bilimciler arasrnda 'eleştiriye
açıklık' kaçınılmaz olarak diğerleri tarafından'kullarulırlığa açıklığı' ima
eder. Bununla berabe1, ona göre, sosyal bilimci güç sistemlerinin boyutla-
rı olarak bilgi-iddialarrnın rolü daha f.az|a analize tabi futulabilir ve bu
ideoloji eleştirisi olarak aldığı şeyle ilişkilidir (Giddens,1989:289-290).

Giddens, ideolojinin bilim (doğa bilimi veya sosyal bilim) tarafrn-

dan iddia edilen geçerli bilgiyle eklemlenmiş yanlış bilinç olarak anlaşıla-
mayacağıru, anlamlandırma veya söylem tarzlarrnrn sömürüye dayalı
egemenlik sistemlerine dahil edilme tarzlarrnın koşullarınrn analiz edi|-

mesi gerektiğini düşünür. Ona göre sosyal bilim hakl.ında olduğu şeyler-
le refleksif olarak yalın ve yaygın biçimde ilişkili olduğu (onlarla farklı
biçimlerde iç içe geçtiği) içirç ideoloji eleştirisi zorunlu olarak aynca biz-
zat sosyal bilimle ilişkili olmak zorundadır. Burada, belirli bir araştırma-
da üretilen bilginin eşitsiz güç ilişkilerine nasrl dahil olduğu fiilen veya
karşı-olgusal biçimde araşhrabilir (Giddenş 1989 : 290).

Gidden§ ideoloji eleştirisinde, Marx'ın bilim ve ideoloji karşıtlığı-
nın da etkisiyle, (i) bir söylemi anlatan ideoloji (veya bir söylem olarak
ideoloji) ile (ii) yaşarulan varoluş biçimleri içindeki inançlara (yani, top-
lumsal hayahn pratik icrasına) kahlmayı anlatan ideoloji (yaşarulan hayat
olarak ideoloji) arasrndaki farl.ın gözden kaçhğıru vurgular. Onun ifade-
siyle, ilk aynmda, genellikle, ideoloji söylem düzeyinde geçerli bilginin
üretimine engel bir şey olarak alırurken, ikincisi ideolojinin pratik günde-
lik toplumsal davranışlar içinde yer aldığıru kabul etmeyi gerektirir (Gid-
dens, 1979l2005: 356). Başka deyişle, ikincisinde bir sahilik, dolayısıyla
'karşılıklı bilgi' söz konusudur.

Giddens bir ideoloji eleştirisinde beş temel sorunun açıklığa kavuş-
furulması gerektiğini düşi.inür: (i) İdeolojiyle gerek doğa bilimleri gerek-
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se sosyal bilimler arasındaki ilişki nasıl ele alınmalıdır? (ii) Bilim/ideolo-
ii ve özel çıkar/ideoloii karşıtlıkları arasında ne gibi bağlar kurulabilir?
(iii) İdeolojinin söylemle, somut toplumsal davraruşIarla veya her füsiyle
ilişkisi nasıl değerlendirilmelidir? (iv) İdeoloji, bir bakıma, bilimden fark-
lı bir fikir -inanç- sistemi olarak alınabilir mi, yoksa sadece sembol sistem-

Ierinin ideolojik tezahürlerinden mi söz etmemiz gerekir? ve (v) İdeolojinin
sonundan söz edilebilir mi? (1979 |2OOS:356-357'

Giddens'a göre, ideoloji analizi iki düzeyde yapılabilir: (i) stratejik
eylem düzeyinde ve (ii) kurumsal düzeyde. Daha mikro, dolayısıy|a yıiz
yuze, karşılıklı ilişkiler düzeyinde sürdürülen stratejik eylem analizinde,
bir yandan bireylerin eylemlerini refleksif gözetimlerinin, yani kişilerin
kendi eylemleri üzerindeki düşüncelerinin söylem biçimleri, yaşarulan
deneyim biçimleri ve dolayısıyla sembolik düzenleri, öte yandan eylemin
rasyonalizasyonunun, yani eylem gerekçelerinin özerklik ve bağımlılık
ilişkilerini, davraruşın bilinçsiz kaynaklarınr, kaynakların yapısal denge-
sizliğini nasıl etkiledikleri araştırılır. Burada, egemen sıruflar veya grup-
ların çıkarlarıru artırmak için iletişim becerilerini kullanma veya iletişimi
doğrudan yönlendirebilme biçimlerine, yani iktidann belirli kesimlerinin
çıkarlarını gizlemek için gücü nasıl kullandıklarına odaklanılır
(1979 l20OS:365,368r.

Kurumsal ideoloii analizinde ise, sembolik düzenlerin her gün 'ya-

şarulan deneyimler' bağlamında egemenlik biçimlerine nasrl destek ol-
duklan, egemenliğin hangi yollara başvurularak gizlendiği gösterilmeye,
anlamlandırma ve meşrulaşhrma arasrnda egemen çıkarlara destek ola-
cak biçimde bağlantıyı sağlayan en temel yapısal özellikler tespite çalışı-
|ır (1979 l 2005: 366, 368).

Giddens, sonuçta üç temel ideolojik form belirler: (i) özel çıkarların
evrensel çıkarlar olarak sunulmasr veya gösterilmesi, (ii) çelişkilerin inkA-
r1 veya çarpıtılmasr ve (iii) mevcudun doğallaşhrrlması, şeyleştirilmesi
(1,979 / 2a05: 368-372).

Neticede, Giddens'a göre ideolo;'i eleştirisi, sosyal sistemlerin süre-
gelen ve zorunlu bir özelliğini ele aldığı için (çünkü ffi- g.lç sistemleri
ideolojik yönlere sahiptir), sosyal bilimin temel ilgilerinden birini oluştu-
rur ve salt analitik bir görevdir (1989:290).

4. Ahlaki eleştiri: Bu eleştiri türü farklı eylem politikalan ve seyir-
lerinin doğrulan ve yanlışlarrrun değerlendirilmesiyle ilgilidir. Bu düzey-
de karşımıza kl6sik'olan' ve'olması gereken' problemi çıkar. Giddensbu-
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