
Oz nelci-I.[e snelci Bölünme :

Aşmaya Karşr,

Nicrıs MOLrZELIS2

Parsoıısçı işlevselciliiı ve ptızitivizı,ııiıi ll. DLiııy,a Sırvaş'ı başlarıııılal<i ege-

ıncnliğiııin. Parsons'ın ma]rro sçııteziııiıı 1seıııbolilı etkileşiıııc,ilik, etı]orneto-

dolcıji, I'eıroııienolojik sosyııloji, Marksist-ıılnıayaır çatışrna leorisi, ıreo-Mark-

sizn,ı. yapısalcılık/pcıst yapısalcılık gibi) birçok rakip paradigmır taralındırn

sorgu|anıı,ası sosyo[o.}ik teoride aşırı bir böiiinırıeyle sonuçiandı. Yaklaşınrla-

ı,u,ı çoğalııası, lrer tecırilt geleıreğiı-ı haltikal tekeli iddiasında bultınınası ve bıı

ciurunııın 1ınetodolojili, epistenıolojik. oııtolojik) engeller yafatn,ıası pa.raclig-

n-ıalaı arası iletişiıııizirrl:iştırııır:ışılnrısı zor aş|ıı [ıir avrışırıava yııl açtı.

Yirnıi yıldıı stiregelen bu parçrrlaıımayı aşınaya çiılışırn farlilı çevreler
I9B0'lcr ve l990'larda paradignıalar arası savaşa bir çöziim bulnıaya çalış-
tılar. Bu çabaiar iiç tenıel biçiı-ı-ı kaziıııtlı. İlk olaralt, post-,vapısalcılık sadece

srısyal bilimsel paııııiigmalar iırasındaki sınıılarııı cleğil. stısyiıl bilim disiptin-

leri vc alt disipliııleri (ekonoııi, sos,r,olo.ii. sosyal patolo.ji, antropolo.ji. vLı.)

arasındaki v. hatta sosl-al bilinıler vc fclsef'e. edebiyat, dilbiliın arasındaki sı-

nırlaıın cia taııraırıeır ortadan ltalkı-ııası gerektiğiııi öne sürdii. I}ir başka yerde

' N",,rrjl,r-tlr" -rrıc Suh_jectivist ııntt ()lı.|eçtiı,ist I)jvitlcj .\gıüııst liaıscenrlencc'-..S7ıcıoiqqı,. ırıl. .-}4^

ıı<ı. 4, J000. s. 7-1 1-7o2.
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vıııgulaclığını gibi (Moıızelis, l995), lırı aşırı teorili iıl,ıışmiıma politikası "her

şt-,v gidcr" cğiliınine vc koıııpleks toplunısal oigıılarııı göstergeleı metinler,

a,rzı-ı v b. ne iı-ıdi rgeıreı,ek aç ılilaırnr asıııa 
1,, 

cıi açtı,

I}u parçalaıııııa ve aşırı ayrışma ltarşısıırda ikinci aırııak daha yapıcı bir tepki

ırıevcut pıu,;ıtiignaiar ar;ısıııclalii sıtlııliırı aşıııa girişinıil di. Örnegin , bazı çev-
rçlerde Çiddeııs'ıır (l984) yapılaşıııa teorisiırin yorumL]u sosyolojiler, yapısal

sosyolojiler ve _vapısalcı s<ısyolııjiier olarak adlandırdığı yaklaşıınların buzıkat-
kıliııından Varırılııırarırlt btı parçıilanına ve ayıışmayı 'tışma.vı sığlıiyııı-ı' bir kav-

rıımsal çerçeve sıınduğrı r,arsayılır. Bouı,dieıı (l()1], l990) kendi evlem vey,a

pratik tcı,ııisinde, al"ııı öiçiitlc 'aşıT}a' rııhı"ı içiııde. sos,val bilinılerde 'öznelçilik-

ncsııelcilik' böliiııııesi olarali ııtllıııdırdığı durunıtı cırtadaıı kaldıımııya ç:alışır.3

L]ı"ı n-ıakaledelti teıııel argiimanım, 'paradignıalar savaşı' ve yaygınlaşan

aşıfı a\]rışıı]rt kaı,şısında üçiincti tıiı çöziim yolıı btılunıluğunu gösternıelrtir:

a},rışmayı ırc oıtadaıı kaldırınak nc de aşıııak, aksine orudcı kölırii kıırrrııık. Btı
Liçünci.i kı.ıııunra göre, Ciddens'Iı] \,e B«ıurdietı'ırtin sosyolcıjideki öznelçi ve

ııesırelci persptlititleı olaı,ak adlanclırclığı vakl;ışınrlar ınantıkeır biı,birlcrinden

taIııaınen bağın-ısızlıirılır ve birhirleriııe indirgenenıezler. Btı kabııl doğırı.vsa.

aş,fı a},rışn]atian krırtulıııak içiıı öznc vc nesnc arasıııdaki 'nıesafe'yi oftadaıı

kaldırmak içiır ltavranılar ,v"aratılmasıı,ıa gerek ycıktur: alisiııe, özııe ve ıresne

arasındalri [ııı l*ompleks lıarşılıklı ilişkileri gö,sterecek kavı,anılar geiiştirilmesi
gerekir -zira bclirli örne|çlerde özne ve nesıre arasındaki mesafe ortadaır kal|ia-

bilirken, başlta örneklçrde bu ınünrkün değildir.

Ktışliıısıız, aıacia köpıiiler lıııraıak tetırik uzlaşlı,ına girişimi srıs;-al bi-

Iiı,ıılerde uzulı siırcdiı,devaırr etırıekteciir.r Btırada Giddeııs ve l3ourdieu'ı-ıiiıı

'aşı-ı-ıa'strate.iisini .ı,iılııcı bir eteştiıiye t6l-ıi tutarali bu köpı,ii kı,ırma siıreçine
katl<ıda brılunnra,vı umuyoıııııı, Aşııa stıatejisiırin ııiçiıı başarısız o1dtığunrı ve

öııereceğinı dtirtlü tipolo.iiııin çatışan paradignıaları etkili bir biçimde uzlaş-

tıı,mıi),a nırsıl yirrciımcı oiabileceğiııi gösternıe_ve çalışacağım -bıırada btı iki
tcoı,ik ge lencğiıı içkiıı ııaııtığıııı kçsiıılililc göz öııLiıırlc btılııırdtırııı,ortım.
:]ln,uxl-^n,r"r tl*"sözcttiğindctıklıntlacsısçiıl|ntııııtı-ıtılo}ikvıkIaşıırıiarvaı,tlır.ucsıııJlçiljkıiüeloır,ıc-
siıi l,iı,i-Straııss'ıııı 1.,apısııIcılığını ulcşlirirkcn lıııIlanıı, Gıddcns rç ilotırtiiçıı'ntiıı {aıklı vo,r,a z( srısü,cılrüik

1ııradigıı,ıa lıplcrini biı,bırindeıı al,ıınııii için kıülaıidıklaıı (izneleilik-nusı,ıü]lcilik ı_v-'rınıı da[-ıa probloııılidir. Ni-
tekin,ı. pıırsoııscı ışlçvsçlçiliği (öıırıclori daha edilgin bir biçiııde ıcsııretnıcsi nedeıri1,1c,) ııtsııelcı bir paradigııı
oIıırak gi»mck aulanılı tisa tla, Marksist (neo-Nlarksist) r:aklaşınıları ırcsııı;lçi olıırak ııilelendirıııçk çok tlaha
prııblemlidiı 'Ihrihselliği vı,ırgıılayarı lvlarksist yaklaşınılar Aoltel,il/'i:nelgri sadeçe ıirtiıılçr <ılarak değil. avnı
zıınıanciı kendi t<4ılıınısıl dilıl,ıılıı,nın },rrrat,çıJarı ı-ılırtk betinı}çrleı,
'i V,.,,..ı', re ulrkr<ı-yapısalcı 1,alılaşıırılır anısınıia iiırklı k(iprii kıırma eirişimleri ıçin, bkz. Alexınıier. l998:
l 8] ve cleı,anııı sınılçatışnıasını lJarstııcı islevselçi]iğe dAlııl etnıe girişinıi içiıı" bkz. Snı*lseı l 98-5: Morzelis.
l995: 71-10ı.): Iıiseııslıü ı/ıl, l990.
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TopIunısal Yırpı Kavranıı Üzerine

Sosyolo.iik leorideki çcığıı ltaıışık1ı|<tolılıımsul.ı,crpı teriırriııin birçok Iaıklı
aırlaırra sa}ıip oiırıasındaır ltal,ı-ıtıklaıııııaktaclır. I]urada ııe bı_ı terimle ilişkili
çeşitli yıırıınılırrı ırl<iaraçak.i ne cie bı,ınlırrrian hangisiı,ıiıı en ııygı.ıı1 cılcluğtınıı
göstcrıneye çalışacağıııı. Aksiııt, Lıasit bir tipolo.ji;,e başvıırarak yapı kavra-
Inınıt] sc)syal lıilimlçrde kullanılan dört teınç| biçirniııi ve bu kullaırıı,ırla,rın

birbiıleri1,1e ilişkilerini özetle ortaya ltovacağını. Bıı ı"ıygulama, a_vtıL]a, öznel-
çilil,-ııesııclçililt sorurısalı l-ıak[<ıııda belirlı cliişüııcc|er gcIiştirııeıııe yardıııcı
olacaktır.

Çoğı"ı sosyal bilimçi 'toplııınsal ,,-apı'nın bir karşılıklı ilişkiier biitiinünü
aııla|tığını kabul eder. Onlar arasındaki fikir avrılığıırın kaynağı pcrrçalcırlave
parçalar arasındaki itişkiler veya boğlanlılcırla ıie;"i kastettikleridiı.

Halk trrasındır yaygın olaıı 'ılüşiiıınıe've 'yapnıa've!,a Mertoı,ı'ııı tı-ıttıın ve

icra ayrıınını esas alırsak. 'parçalaı,' (lingiiistiğin terııinolo.iisiyle) htırn clilin

tr,ıaradignıatik düzel,iırdc soytıt ııesneleıe hçnr ı7t- kıınuşnıcıııın(7ııır<ıle) sentag-

matilr ciiizeyinde sçımut nesı-ıelere işııret edebilir. Örneğiı-ı. ırkçı ttıtumlara sa-

hip bir bireyi (soyut, paıadignıatik diize1,,) c[cı trlalını. Bu tııtunı{ar beliı,li bir
e.vlenı içinde (sözgelimi,l..,e Pen'e o},vcrı"nc biçiıııindc) veya belirli bir etkile-

şiın tarzı içinde (siy,,ah bir göçnıeniır dövı"ilmesi biçiıııinde) gerçekleştiği veya
s<ımutlııştığı6 aııda icıti1.,a ilöniişüır ve böylece paraıiignı..ıtik stıl,ııt diizeydeıı
b urada-ı,e-ş i nrd i ıı i n sc n tagıı,ı ati k so nı ut tl |izc.r, i n c gcçcriz.

İkinci teıııel |ıo_vulla. vaııi paı,çalaı,arasınciaki biığlcıııtılcırlai lgili olarak" [ıu

tutumlar topluınsal ilişkiler 1,apıları y,a da sayısal-islatisliksel yapılar biciınin-
de oıl;ıya çıkabiliı. Öı,neğiır normatif yapılar dtizeyinıJe koııfüçyüscii ıieğeı,lere
dayiınaıı bir akıabalılç sistemiııcie balıa ve oğı-ıl ıı,asındaki rol ilişkisi ttıplııırısıı!
ilişkiler dı|izevincle iki ,stıvııt ı,}esı-ıe arasıı-ıda [ıir bağlaııtıyı. yaııi paradigınatik
düzeydç rolleıi gerektiı,ir (<ığuliiaır babasıııa bii_vült sa_vgı gösterıııesi bcklenir).
Konfiıçi,'iisçüı bir tııpluıııda [ıabalar ve oğullar arıısıııdaki.ıtııııııl ilişki (ırornıırtif
bck|eı,ıtilere ıı.ı,guıı davraıııp davraıııriadılilaı,ı) scı-ıtagırıatik düzeyde toplunr-
sal ilişkiler diizeyinde bağlanlılar içerir; bu bağlıntılar liişiler arasınclaki, za-
ıniıırsal ve melitinsal qıltırali gelİşen sonlıjt ilişld]eri içerir. Bu bağlaı-ıtıy1 ortııy.ı
l<oy,ı"ııanıır bir başka y,olu, seııtı.ıgırıatik |sırıııı"ıt_| diizey akta;r-akti)r arasındaki
ilişkiler dlizeyinde bağlaı-ıtıları gerektirirkcn. paradigmatik [soyut] clüze,vin

' }}ıı lcriııılr,riıı lırklı ınlaıııltrı hıkkırıdı sistcııııııik biı ırçıklıırıı içiiı. tıkz. L'rotlıers, ] !)96
6 Stunullışnra liıvrıııııı konusunda, lı[z. (.iiddı.ns. |(ı79.
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rııl-ıııl dlizeyinde biığlaııtılaı, içercliğiııi s(iyleırıektir. Kıışkı,ısı-ız. birbiı'leriyle

tel<rarlaıran ctl<ilcşiınler içindeki aktörler rollc,rine içkin ııorııatif beklentileri

belirli ölçüde taıTı aıllaınıyla "verİne 
getİrebİlİr veya lıiçıbİr şekilde yerİırc getİr-

nıeyebilirler. Bu aırlanıdıı. sıı.v,ııt rol-r<ıl ilişkileri nornıatifken soınııl akiiir-ak-

tör ilişkileri değildir, sadecc faı,klı du,receIerde ııormatiflik içerirler,'

Parçalar arasındaki istatisiiksel veya sal"ısal bağ|antılara geçtiğinıizde,

btırarla da paradigmatik [stıyutl ve senlagnatik fsomııtl diize1,leri görebiliriz.

Örneğin, ırkçı tutunılıı,rııı A nıesleğiııde çolr yayglır, B ınesleğiııcie dahıı sınırlı

ve L]'de çok dtişiik olduğııı-ıı-ı lıtılduğtımıızda paradigırıatik [soyut] düzeyde bu

iiç kategori arasıııda istatistil<se l-sayısal [-ıir Lrağlantı vardır. Ayııı araştırnra tu-

tuıırlarla. ıtaha az ve perlbrınansla tttrlıa çok ilişkili olıluğuırda, ırkçı edinıleriıı
(tıy liııllannıa, şiild,."t içereır dııvı,ırııışlarııı) i.iç nıeslek içindeki dağılınılarını

araştırabiliriz_. Bıı bize sc.ntagnıatik fsomut] düzcyde parçalar arasıııdaki ista-

tilisel bağlantı]arı r,ereçektir: nrıılrteınelen A nıesleği I} nıesleğinden daha iazla

ve5,a daha kesltiıı ve B ıııesleği cle C ıııesleğinden daha kesl,iıı ırkçı eğilinıle-

re sirhiptir. Başka de_vişle. üç nıeslek ktıtegorisi arasındaki bağlantılar ortaya

koydıığtırnuzda, l,ıtı ıneslckler aıasıırda, sözgeliıııi, çatışınalar veya işbirliği

olup cılırradığıy,,la il_uilenrııe1.,iz. [Ju nıeslek]eı,i satlece üyeleriniıı ırkçı tutuıı-
lıırı ve1.,a c,[avrauışiarı tenıelinde koııuıııleınrlıı,maya çalışırız. Bı"ı aıılamıia A, B
ve C meslekleri arasındaki bağlantılar toplı"ınısal ned!-nsellik içermez. basitçe

araştırnıacııııı,ı ortaya koydtiğu sa_v"ısal-istatikscl karşılaştırmaları içcrirler.

Soytıt ve soırıı.ıt cliize_y"lercle toplı-ınısal ilişkiler yapıları ve istatistiksel-sayı-

sal ,vapılar ayf ımt Şekil l'cie gösterileıı dörtlü tipolojiye _vol açar. Şekil 1 hepsi

sos_val bilim litertıtiirüncle oldukça yı»gııı |-ıiı biçimde kı"ıllaı,ıılaır dör1 farklı

'toplrın-ısal yapı' tipi sı.ıııaı:.

7 llı,tıl"litIe-t]rorvn btı dıırıımtı "k4ılıııısal ı,ıpı kıır,nımının kutıllacı işaıe1 ettıği örneklertle. ttıplıımuıı tiıl,ele-

ri bıı kuralllırı iki şckilde onıylarlar: sadece 's(izıü oIaİak'\,e.va aksine. sonıut tlııvrııııışları içiııde 'sergıleyerek'

(l9]t0| l88) dediğinde ifade eder. Dilhiliııiıı teıniıolqisiyle. ilk ona_vlanıa tzrrz! s0),ut dii7-cylc, ikincisi somıü

diize,ı,lc ilişkilidiı l}ı.ı açıklınııdaıı harçketlç, Radclillb-T}rcırrıı'ın lrıp|ııııısal vapı ınlıvışıııııı çok kapsınılı
tılduğıı s(iılçtçbilir: brı r,ıpı aıilıvışı beıriıı ıcımirıtıIııjinıdc henı nornıatı,t/kııruı,ıısal ııpırıın hcırı tlc ligüıas-
von|arlltı|ı|Ltııısa] ellıılcşiın 1.apıJıııınıı iizıllik]orini içcıir, l)a}ıa liı_,sıır bir ilhdcvlc, biı İngiliz antrogılcıg için

.vapı kişilor anısındaki ilişkilcr ağı aırlaınıııı gclir. Bıı ağ ttıığrııdiıır gözlcııcmez. atıtırılrckıg oııu (!zcl vc biricik
[ıir şcyiıı aıı;ıiizintlcn gcıcl vç lckraılirnaı bir şey in aniılizine gi.ıçıııe;--c. 1,ıuıi özcl vc bifiçik ell,ilcşinılcrdı-,n 'ya-
puııır bii:inıi'ne vcya 'ırırı,ııal biçinıi'nc tılEırıiıa çalışaıak inşa cdtıbilir 1i940: l92 v:ı devaırıı). I]u ıcdcnlç"
Radclil}ğJ]roıı,ıı'a g()ıe 'n<ırmıl bıçinı'olarak kıplıırı,ısıl ,vapı lıenı sadece r^özlii «ılarak <ıraylanaıı ktır:ıIlara

clayalı trıplunısrıl ilişliilere (örn€ğin,.\'topluııııuıdiı oğrılun rolii habaya itıat etııektir), heıı dc fiilen uvulan

krırallııra (öıneğiı, .\'tııplunıındıki soıııtıt pıatik temelintle, oğiıllırr eltvc_vnleriııç evli]ikle değil işle ilişkili
ktınulırda ilaat edr,rler) işarct edcr,
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Şeliil 1. Dörtlii Toplumsal Yıpı Tipoloiisi
l) cı r ç ıılıır üu,0 s r ııila lı i lı cığl tı nt ı lıır ın ıı ite l iği

'i'oplrınısal ilişkilcr _vapıları lstatistiksel-sayısaI yapıIı,ır

Parçalaı^ııı

tıııtı_ıloj i i<

staliisti

a
l.

Kıırıınısai ı,c;-ı
ııornıatif 1.,ııpı lar

.],

Stıv,ut 1opl unısal özelli]ilerin
rlağılıııı 1,apılaıı

oö

2.

l 
: 

i g ii:ııs;-cın l aı, vc1,,ıı

tı.ıplııınsal elkilcşiı,ıı yapılaıı

4

Somut ttıplumsal iizellilı|erin
dağılım _vapılıırı

Kurunısol ve_r,tı Norıııatif Yrıpıkır (Itulu l)

(Nurıırati{' be|çleıitiler içereıı) karşılıklı ilişkili rcıller büti.inü cı|arak top-

lu.n-ısal y.rpı yeya (kıirşılılilı ilişiıiIi roller öbeği olarak) ktırum fikri, kuşliı"ısuz,

Parsonçı nornıatii--işlııvselci sosyolojide yaygın bir anlaylştır. f)aha sonıııt

diizeyde ele alınıısa, örneğin Parscıns'a göre (l97l) modefn biı geırel sosyal

sisten,ıiıı ,v"apısı döı1 temel kııruınsal parça ve,va alt-sistenı içeıir: Adaptasvon
(ekonoııik kıırı"ını|ar), Anıaca [,Jlaşıııa (si.vasal ]<tıruırılaı). Büıtiınleşnıe (hııkıılii
ve kaıırıısal kuı:rııılar) vc Kalıp f)evarıılıIığı (alrrahalık vc diıısel kurunılar) -[-ıu

AGIL şeıııası olaü,ak bilinir. Çcığu eleştiride gösıerilıliği gibi. Parsoı-ıs" aktör-

lerin scıııııt ıtııruı-ır[aı,da ıolIcrini gerçei*leştirnıek veytı etkileşim krırnıak için
gerelieır ııornıları ııasıl lıtıllaııdılilarından ziyade, kcııdi rolIcriıre ııasıl yöııel-

di kleriylc 1paradi gn-ı atil< fsoyııt] diizeylc) i l gi lcn i r (Turner, | 990).

Toplumsol Etkileşinı Ytıpıkırı ı,eyo FigiirasJ,onlar (Kutu 2)

Btııada stı,vut liurıııısallaşırrış roller düzeyindeır aktörler arasında belirli
bir za.maır ciilimincle ve mekdıılarda seıılagnıatik o]arak gelişen somut ilişki-
lere geçeriz. 'Tırp|ııırısal 0yLınlırr'ıı,ı rolleri ve liıırıılltrrındaıı zi1,,iıde akttjrlerin
soınut toplumsal o.vtınları icı:a edıırkeıı ilİşkili somut süreç içinde bu roller ve
kuraiları nasıl kullandıkiarı ve seçinıler,vaptıklarıııı vurgula_yan yorı_ımcu ırıik_

ro sc,ısyolo.iiler bizzat ıollerdeır zi1.,ade aktörleı ırrasındaki t<.ıplumsal ilişkiler
.vapılırrına odalılaıııılar. Mikro sosyologlar aktörleri Parsonscı iş|evselciiikteki
gibi 'kuklalar'olarak cicğil, kendi toplrıınsal diin,valarını üreteıı ve inşa edcn

vıırlıklar o]arrıl* görtirleı, (Gıir{inl«el, l9t}4). Kuşliı"ısuz çoğtı mikro sosyolog
aşırı şeyleştirıne korkusıı nedeııi1"le topltırnsal ;-,apı gibi terimleri kullaırmak-
taır i*açınır. Aııçali oıılar, toplı-ınısal etkileşimiıı (serııbolik etkileşiıırciIik) vey,a
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ijzneler-arıısılığın (etıııımetodolo.ji) ve belirli dı,ırııınlarda aktijrler arasındak,i

sornııt ilişkiier/oyrııılarııı öneııini vı,ırgııladıkları si.irece. gencI ,vaklaşıııılarııııı,ı
paradignıatik Iscıyutl tlüzeycieıı zil"a,-{c seııtagüılatik fscınut-| düzeyde lop{unı-

sal ilişkiler _yapıları öııe çıkardığı sö,vlenebilir. İr i bilineıı tiızttrıı n-ıetaftırunu

liiıllanırsak. oırlaı, o1.,tınların sahncde icra edilmçsiııdeıı ziyadc o1,,uncrıların

topluınsai sahnede rolleriıri ırası1 içra ettikieriyle ilgilenirler (Gofiinan, l959),

Kı.ışkııstız 'etkileşinı ,vapısı' l<avraını {rem n-ıikro hem makrrı durıımlara

uygulaııabilir. Örııeğin. Iliırs'ııı figtirııs_vonlar sos_rolo.]isi birçi;k bakımdan

Parsoııs'ııı [nıtıl<rtı yaklaşııııııın] ayı-ıa-iıııgesidir (Moıızelis. l99_5: _52). E]ias

toplı.ımsal-tarihsel çalışıııalarıııda ı:rakro aktörlcr (sııııllar. çııkar grupiar) ara-

sındaki sonıut giiç ilişkilerine cıdak]anır. zira bu giiç ilişkileri seııtagııratik [so-
ınut_} ilişkileı içinde farklı ilişkilere ciöııüşür, Elias, bıı vüzdeıı, Ortaçağ sonrası

Fransa'da ve başka yerlerdeı hem artan işböliinıiiniin gruplar arasında karşılıklı
bağıııılılığıır aftmasıııa ve *iiçlerin eşitlenmesine, heırr de devletin genişlenıe-

si, şiddet araçlarının tepede voğııırlaşması ve/veya- tekelleşmesi, kapsaınlı iç

barış gibi siireçlere ııasıl ;,ol açtığıııı gösterir (l97{t. lc)ll2). Geı,çelıte. E,lias'a

giire. al<törler/grtıpIar arasırıdaki [sonıut] karşılıklı bağın[ılıklar "figtirasyonuıı

ekseıridir. karşılılilı birbirine \,öııe{çn ve birbiriııe bağınrlı insaıılar ytrpısı"rlır
(-alit. Crothers, l996: 5 l).

Kuşliusuz, ınakrcı-tırrilısel karşılaştırmalı araştırnraiaıda seırtırgmatik aktör-

aktöı ilişkiteri diizeyi, topluıı-ısal ilişl*iler yapılarına lıenzct siireçlcr vlırgulana-

bilir. Örneğin. Baı,rington Moore nrodernleşıııe stireçiııclc (|976) çatışan köy-

ltiler, asiller, (üccarlar ve devlet seçkinleri figıiras1,onlarınclaı-ı balrsederkeıı,

Ir4aıııı fiırklı iıraştırmalaı,ıııcia (ekiıııonıik. aslteri. idari) güç ıığlarıııın _\i*anı sıra

aktörler arasındaki, ıız,ıuı ,ııire {longııe ılıırte') iç:inde gelişeıı somut topltınısal
ilişltileri ele alır (l986).

Soıı olıırak, örneğin 'ağ analizi'araşlürrü]a geleneği açıkça 'toplıımsal ilişki-
ler 1,apılıırı'na hem ınikro henı nıaltrtı citize_y-,cie odeıklanır. Bu gelenek içindeki
araştırıııacılar Iıenı bircl,scl ıniltro-aktörlcr (örııcğiıı. ki-ınıştılı.ık vel"a akrabalıl<

ağları) henı de çokııluslu şirkctler veya ulrıs-dcvletlcr gibi rıak,ro-aktörler ala-

nıyia ilişkili topluıı-ısal ağlarıı-ı ııasıl iıışa, edildikleri ve işlecliklerini inceIerler
(C'rcıtlıers. t 996: 92-93).

Yııkarıdııki ijrnel<ler ışığında ve burııcla o1uşturdı.ığuıı,ı tipolo.ji temelincle.

'sonut' dtize,".-iıı iiç toplumsal ilişki veva dıirtırn tipi içerdiğini sövleyebiliriz:
(i) bıırada-ve-şinıdi .telişen ve bu ıredenie sokaktaki bir iıısaır veva araştrr-
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ü]acınln, deyinı yerindeyse. "iizerine odalilanarak gözlemley,elıildiği" ilişkiIer
(örrıcğin. bir spor sosyoIoğunuıı bir futbol maçı sırasında o_yuııcular arasıırda-

ki dıırııınsal vey.,a tel<rarlaııaıi etltileşiınleri giizlenresi); (ii; clcılı,.ı diizensiz hiı,

hiçinıcle ueı,çekleşen etl,iIeşinıler (öı,ııeğiıı, bir fiı,ınanııi depırrlıııaıı ınüdiiı,leri

arasındaki etkilcşiıı öriintiileri, gece veya yaz tatilinde gcrçeklcşen ilişkilefl;
(iii) geçınişte gerçeklaşızl,s ve artık nrevcul olma,vaır itişkiler (örneğin, l7.

1,tzyı1 İııgilteıe'siııtle ltöylüler, soy[ıılar ve tiiccarlar arasıı,ıdaki ilişl«iler).

Taplunısal Öz,elliktııriıı Dağılım YapıIurı (Kutıı 3 ve 4)

Tiıpiunsırl ilişkiler vııl-ııliırıı-ıclaı-ı sa.r-ısal veya istiıtistiliseJ y"apılara geçersek:

bıırada toplııınsal _vapı. ektöı-alıti)ı, r,e,v,a ıo]-ı,trl aı,trsıııdaki ilişkileıe cleğil. btı

ilişltilcrin clağılınılarıı,ıııı Iıarilasıııı olııştrı,an ııialı,ıııeıtiksel-istatistiksel bağlaıı-

tılara veya ilgiti ölçünı scinuçlarına, yaııi (soyut ve},a sonlut) toplıımsal özellik-
leriıı belirIi bir ııüfus içindeki ve,v,a farklı ııLifııslara tlağılııııına işaret eder. Sııs-

yal tabakalaşma araştırmaları, söz-geIinıi. soyut özclliklerin (örneğin, tutıımlar.

hayat {irsatlarının) ve,va sornul özelliklerin (geliı sııç oranları, doğum ve ölünı

oıanlaıınııı) toplumsaI kategoriler (örı,ıeğiı-ı iaıjilı nıeslekler" c,insiyet vel,a sınıli
tenıelli kategiıı,iler) arasında ııasıl dağıldıklarıı,ıı ölçnreye ça[ışırlar.

1abal<iılaşırızınııı clağılını yaplsI, totr-ılııınsiıl |ç3lçgııı,iler arasınclaki bağliıntı-

lar toplı-ımsal ilişkilcr yapısındaıı ziyade istatilise| yapılardır -z,iraoıılar ne za-

n-ıaırtla ve mek6ııdı seırtagııratik [srınıııt] dtızeyde gerçekleşen çatışıııalar veya

işbirtiğine dayalı etkileşimleri. ııe cie paratiigmatik |sııyut] dtize1,,cie ırornılar

veya liııriınılar aı,asıııdal<i ı-ıyıınılıı veya uzlaşııııız ilişkilcri (normatif veya liu-

rııınsal vapıları ) içerir[er.

Beliı,li bir niiltısıı. sözgelimi. gelir diize;-ine ve scısy"al haı,eketlilik [jrsiı1-

larııa, göre islatisliltsel kategoı,ilere ıı.vırnıak belirli kııl,nak tiplerinin yapısal

tiağılııııını göstercbilir, aı,ıçiıli btı 1,,tılıısal dağılıınııı ııasıl tılıışttığrı. yenideıı-

i'ıretilıiiği veya clönüşttiğiiııti açılilavamaz. Ölçnıc ve betinılen-ıc clüzcyinclcn

açılrlaıııa düzevine geçıııek. istatislil,sel kategcıriler düzeyinıien ırorııratiI'-ku-

ruınsal (scıyııt) lıağlanılara yönelen ve/veya zaman ve mekılndıı biıbiıleri1,Ie
(sentagmatilç, soııııt) etkilcşim içıind.,ki gruplar vcya kollektif aktörler diizt,_

..7- 
iıre geç nrev i gt,rekti ı,ir. 8

i Senlagııratilıpıradigmatik ıyrımı ı_vrıcıı Lövi-Slıııııss'ırn çılışıııasıntla ıırçrkczi 0ncmc sıhip olıluğtı içiır. bu
Fransız aıılropokığiuı koııdi yapı ıuıla1.,ışıırı 1 ııkırria tıırtışıIaıı d()r( lopluırtal vapı ıipiyle nasıl ilişkilcntlirdiii
hıkkıırla birkııç s(iz s(i},lenıeıııiz. gcrekir. 1.ğvi-Stratıss'tıı k<ıçllar ıe deııu r,apılır ı/l/ d|izeliııde (1,aııi, paradig-
iııatik [sııyutl ııllırak) kavranılıstırılJığl için- tınlar lıcrıı ku,ııımsalı'ı«ırnrlıtiİ',vapllır henl tic so},,ut t<ıplunısal

ilzellikleıın dağılıııı ı,ıpılaıı ıılarak arilın.iırdığıııı se;,)e belirli benzerlilı lasırlar. lJııı]ıü]lla lıeralıer, zrralarında

bclirli lıırli.Iılıkjır vıı,!lıL I)arı(lırnı.lik [srı_"-utI tOpIüıIrısal !,apılar {gçrck lo|]lumsal ilişkilcr 1apıları gerck lt,p-

ı99
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Yı*arıda taılışılan dörl|ii tipolrıji, kıışkıısıız, analitik ayrımlara dayanmak-

tadır. Belirli bir sosyal sisteıı (ister resıni biı örgiit, ister köy,topluluğıı, ister

ı"ılrıs-devlet), aralarındııki keısin fiırklılıklar bir lienırrıı bırakıIırsır, dört topluııı-
sai-yapısal L-ıoyut içerir. Aııcak bıı tarklı]ıklar soünut araştırırıalar açısıııdaıı
öııem taşır, zira bu dörl toplrımsa,l yapı tipi çoğu kez birbirleriııcieıi [ııispeteırl
bağıııısız olarak ıteğişir. Örıeğin. gelişnre scısyolo.iisi literatüründç krırunısırl

yapılar ve etliiieşim yapıları arasındaki bağlaııtılar konusunda kldsik bir ör-

nek, yaı,ı-çer,ı,e Üil«elerde Batı'dan alınan siyasal-idari kurıımlar ile ,verli çıkaı,
grupları aıasırıdaki teıriel gti,ç ilişkileri arasıııdalti iı,vuşnıazlık,tıı (Riggs. l964),

Dıilra somııt bir örnek verirsek: l9. yiizyılda Batılı parlamenter kıırumları

alan Ba|kaıı veya Latiır Amerika. ti]lıeierindeı,ı birzıları cieırıokratik olarak bü-

yüli gelişmeleı,ve ilerleıııeler l<aycletti. Örneğin, Yuııaıristan gibi Arjantin'de
de Büyiik Britan,va'daıı oır1.,ıllarca öırce erkeklere genel ci,v hakkı taırındı (Mo-

uzelis, l986: 7-15). Aııctik. sanayi-öncesi. tarınıçi ekonomileri ve si;-asal ve

ekoııomilı. güciiır beiirli ailelerin elinde yoğunlaşııası her iki i.iIkenin parla-

ııeülteı ktırııınlarında da ı-ıüliısun çoğııııluğtıı,ııın (esaseıı klieııtalist ,v-öntemler-

le veı,a şiddet araçlarıyla) aktiI'poliıika dışıııda 1ııttılnıasını sağladı. Oligarşik
paı,lıımentariznı kesinlikle bıı tip [-ıir libeıal dçmol<ratik rejiın biçinıini ifade

eder. Bunuırla bcraber, parlaıııenter krıruııılarıır sadece göstermelik veya ge-

çersiz şevler olniac[ıklarını belirtmeııiz gerekir. Parlaınenter kurunrlar, aslında

varsay,ıldığı gibi işleııeseler de. 'siy,asal 0yun'un organizasyoıru ve diııamik-
lcıri iizerinde kapsaııılı etkilerc sahip olnıuştur. Bu yiizdeıı, 'siyasal patronlar'

ırıtişterileriııin oylarını satın alıııaya ve koııtrol ctnıeye çalışırkeıı parlameııter

yöııetiıniı,ı i[l< u_vgulanclığı dönen,ıde yay.üIın olandaıı olclukça {'arklı reliabet ve

biçimleri geliştirmek durumuıııia kalırıışliırciır (Mouzelis. l986: 15-50), Btı
yüzden Yunaııistan ve Arjaııtin'dtı Batı'dan alınan paradignratik [soyut] Iiberal

denıokratik kııruınsal yapılar sentagn,ıatik diizeycie somııtlaşınış ve,va gerçeli-

leşııişlerclir -bu til|ielerde 'normirtif'-soytıt' ve 'somut' aıırsındaki uzaklılı veya
uyıışnıazlık parlamenter l<ııruıı,ıiarııı iç ciinaıııiklerle _uleliştiği Batı deınokrasi-
lcrindekilerdcıı çok daha [ı§iil< oldıı.

Soı-ı olaral<, kurı-ınısal yapılar, aslıııda l<arşılıI<lı bağlantı içiı-ıde olsalar bile,
toplunısal ilişkiler yapı[arından |nispeteııl bağııısız olarak değişebiliyorlarsa,

lunrsal iizellıkleriır dağılın 1,apıları) l,dvi-Strauss'un vazılarııdaki 'gizli'vapılar değildiı Nıdel l.,ğvi-Strauss'ıı
eleştirisinı{e bıurtı şöy,le iitıdı. eder; '"lbplunısal yapı1,,ı, haugi ge|işkiıılik diiz-e_vinde olursa olstın, yine ıle lıir
toplumsal gerçekliğin ardıııda[<i ınantık olarak değil. aksine bızzat hir 1<ıpIıınısal gerçeklik veva ıııııın [ıir yüıii
cılarak al ıl,tırııırı 1 l 962: l 50).
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benzeı şekilcle 'toplrımsal-ilişkilcır y-.apıları' ve 'topluıısııl özelliklerin ıiağılını
yapıları'nıı,! biı,birlerinden [nispeteıı] bağıınsız olarak cleğişebildiklerini söyle-

yebiliriz. (Srıyut veya soınıı1) bcıızer dağılım ,vapıları (kı"ırumsal veya etkile-

şinısel) farklı t<ıplunısa1 ilişkiler yapıları ötıeğine _vol açabiIiı,

Kıışkusıız, tt,ıplıınısal ilişkiler yapılarıııııı topluırısal özelIiklerin ciağılııı
yaptları karşısırıdal<i gcirı,li özeı,kIiği bu ikisi aıasııicia beıızerliklt,r olmadığı

anlanrına gelmez. Marksist ve Marlrsist-oiına.yıın sosyal sınıl]ar lilerattirün-

de tekriıı tekraı,vurgı-ılaııdığı gibi, sııııf bilinciııin gelişınesi ve sınıfsiıl ör-

giitlenme bir toplı_ıııısal ftırınas1,,oııııı1 veya toplumıın (jzellikleriııiıı dağılım

yapısıyla yaliıııdan ilişkilidir. Bclirli ortak özelliklere (örneğiıı, benzer geIir.

eğitim fırsatları. sosyal l-ıareketlilik oranlarına, beıızer iş iiene,vinlerine) sa-

hip biı t<ıplı-ııırsal kategtıriııiıı üyeIeri _varı-grup statiisi.iııcleı,ı gıup statLisLiııe.

ke nrJi lıciliı,ıcle sııııflaı-ı kvııclişi ıçiı sıı-ııl'a. |ıir bire1.,Icr toplaıı"ıındaıı [ıilinçli,
örgiitleıııniş bir kolleliti{'alitör tlıııuıııı.ııla geçme baltıınınd;ın dalıa tıti_vlik bir
pcıtaıısil,ele sal,ıiptir,

Aşnra Stratoj ilerinin Çılınazı
Yapının İl<llgl: Gitldens'ııı Aşma Projesi

Toplı-ıınsal yıpı kııvraıııınııı stısyt-ılo.jik literatiirdeki lıazı tenıel litıllaııını
biçinıleriııi ve |-ıtınlar arasındaki karşılıklı ilişkileri oı1a.v-a ko.vdııktaı,ı sonra.

aılık yukarıdaki açıklaıııalarınıın sosyolcıjide siiregelen özıre|ci-ııesnelc,i tar-

tışma açıs ı ndiııı çiııenı iıı i gösternreye çıal ı şaçağı nı.

Giriş kısnııııda beliı,tildiği gibi, Giddeııs ve Botırdielı'niiır 'aşma'stratejile-
ri çeşitli ııedenlerle lıaşarısızdır. Aynı zanıaııda. onlarıır geliştirdikle ri kavram-

lar (yapınııi iltiliği,lrabitııs)bir başka aşına tipiı-ıe değil. aksine öznelcive nes-

ırelci kanrplaı arasında clalııi yırliıı-ı [ıir ıızlııştırıııa çiıbasıı-ıa yı_ıl ııçaı-ı li;rvıaı-ırsal

veıı iıleır vap ıland ıııııaıı ı n temelleriııcleıı bi ri ııi olrıştrırur.

(liddens'a göre. özııelci-ııcsnelci iı}ırı!nını l-ıaşaı"ılı bir biçıiınde aşma]ın
yoltı özne-ııesnc ilişkileriııi 'di'ıalizın'deıı ziyade 'yapının ikiliği' oIarak kav-
raınlaştırnıaktır, Geleııeksel sosyolo.iide, özııe bir ııesne olarak ttıplı.imsal ya-
pıdaıı lııığımsız [ıir şe1, olarak kavranılaştırıiır. Örneğiıı (bir özııe-nesıre düa-

lizıııine da5.,,aııaıı) f)ıırkheinrçi srıs1.,olo.jidc 1,,apılar 'orada' şeylcrdir, özıreniıı
yapabileceği şe,vleri nesnel cılaıalr ltısıtiayan, sıırırlanılıraıı bir cıdanııi duvarına
benzcrler. Giddens'a göre, ııesnelci ve öznelci perspeklilIer arıısında 1,"anıltıcı

)ı!1
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bir a_vrılığa veya ıızaklığa -disiplin içinde olduliça kısır tartışma,lara- yol açarı

şe,v bu öz-ıre ve ncsı]ı;- ayflıllı vel,a ayrılığıdır.

İyi bilindiği gi[,ıi, Giddens. dilbiIiındeki ctil-söz avrımdaıı hareketle, yapıyl.

sentagmatik cliueyde. özıreırin somut toplı"ımsal bağiaııılarcla. yer alııken baş-

vıırcluğu ciı"ırıınılarda sonıutltrşıııı, cisin-ıleşen sO_vLıt bir kııı,allrır veytı kıryniıklar

sistenıi t,ılarak taıııııı|ar (paradigııiatik diizcy). Bıı bakış açısıııdaıı, yapılar (yaııi,

kıırailar ve lıa_vnaklar) sadece kısıtlay,ıcı değil, a,ynı zalı-ıanda mümkün kılıcıriır.
Onlar hem ıııi4lııı,heın cle sonuçiardır -yapılıiı öznenin eylen-ı veya etltileşimde

bı.ıluıımak içiı başvı_ırciuğu kıırallar ve kııynaklar olnraları aıi|amıııcla cıraçl<ır.

kullanıldıkları/soınutlaştıkları anda yenideıı-ürctilmeleri an|aınıııda sonuç:lar-

dır. IJu açıklama kabut edildiğinde, nesne (yapı) a(ıl« öznedeıı lıağımsız bir

şe,v olarak göriilemez. Bu yüzden. Ciddens aıtık biı özne*ıresne düıaliznrinden

değii, özne-ncsııcı ikiliğindeır söz. ctmeıni7- gcrc,ktiğiıri di.işiintir (Giddçns, i984:

162-174). Giddens'ıı-ı teorisi şenıatik iılarak aşağıdaltigibi suıııılabilir.

.lapı __+ .ı,tı7ıılcı.şınrı stıs.1,,tıl sistcııı

(paradignıiıtik Isoyut| (1,iıpının ikiliği sayesinde (sentıunıatik IsrınıutI
diize,vde kiırallıı, ve kıırıllar ve ka,r naklarclan diiz-elde ctkileşiııılcr ı,eya
ka,"--nalilırr) ,v-ıııiıı,[ıırırıa) lialıplaşoıış ilişkilcr soti)

IJirkaç yıl önce Gidıiens'ın ltavraıılaştırnıasıııııı paradigınatik diizey-

de. yaııi sacletıe ijzı,ıeler kura[[ar ve lıal,ııaklardaıı 'ıloğal iuraatları'9 sıfasııı-
da, doğrulukları nı soıgulamadan yarar.landıi<Iarıııda doyurucu t-ıldrığunrı öııe

slirmüştüm (Mouzelis, l9B9). Fakat onuıı kavramlaştırması. özıreııin teorik

olarak ve;-a strııtejili ırnıırçlarla kurirllar ve kaynaklaı,la arırsına mesafe koydu-

ğı-i durıımlarda büyi,ik ölçüde yetersiz kalır. Öı,neğiıı. so]taktak.i insaıılar veyiı
uzınan[ar analiz ctınck. eleştirrnek vcya değiştirınek içiıı l<ı_ııallara nıesaf'eli

,raklaştıklarıı,ıda özne-nesııe cli.ia.lizıııi siiz konusudıır. I3aşlia clei,işle. özneı-ıiıı

(dildeki. akrabiılık ilişkileri. sil"ıısal ve ekt,ıırtınıik kurı"ın-ılarria]<i) kurailar ve

kayııaklara daha ziy,ade ka,vııaklar oIaı,ak t[eğ\| kr_ııııılar olarak. eylenr aı,açları

olarak değil strate,iik lıedefler olarak, tecırik, eleşlirel anıaçla veya gözetme

niyetiyle yııklaştığı örırelilerde 'ikililı.'kavrırnıı ııygıın değilclir.

Cidcleırs eleştiriıııi ılı.ığrutliııı şö_vle tıevaplandırılı: [enııııenoItı.]i ve etno-

ırıetocl<ılojinin gösteıdiği gitıi. bi.itüı,ı toplııııısal dııı,ı,iınışlar'arava nıesafe

l<o,r,ıııa'vı gercktiriı: baııa göre. ontııı yapıııı!ı il<iIiği şeınası

9 ]'e<ıriki,eü,a'varsayınsııl-rçfleksif'tutuııılarıııteısicılaı'doğal-iortıiar'kavr;ınıılIalıernıastzrrafindangeliş-
tirilnıişıir ( l 9ti4: 8ü)-8 l, l22- l23).
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en siirekli alışkiinJıklaıııı" hattir on sarsılnırrz görllncn toplıınısal nıırnıların bile
sıirtd(li ıcflcli,til'dililtati gercktirdiğini [açıkliıl,anıazJ. Tııplunısal ha!,atla ruliııluş-
ıııe ınçrltezi öneı,ıı* salıip tılnıasııııı ıagtncn" biitiin ıutinler hcr zıınııın poiansi1,,cl

olarak kırılgaıı icralarrlır (Gidde ııs, l993: 6).

Bu açıkianıa kuşkusuz kesinlikle doğru olsa bi\e, ınescıJb kol,ınçı derece-

leri vex,a pcırcıdigmulik strcıleji dereceleri olduğunı"ı, teorileştirnrenin ve/vey,a

slrate|ik iaktöı,leriıı bazen ikincil önenıde (burada'ikilik' şelı-]ast uygttnduf) ve

bazeır egemeı-ı konuül,ıda. oldıığuıııı (dilalizmin ciaha rwgıın olduğu örnekler)

yadsı,u*irmiıyız. Yiıpılaşıııa teorisiııe ilk eleştirin-ıde belirttiğiııı gibi,

i}ir lıçz ılaha, özncleıin hııı,allar r.e l<ıil,naiilarla itişki biçinıIeıiniıı hçr zaıınan bir
pı,atilı. toıırili vc stratc.|ilt 1,<ireliıırltır karışınııııı gcrcktiıdiğini -bclirli tıir zaırıanda
bıınlartlan birinin egenıcıı konumdıı rıltlıığtınıı- vurgulanııık isti,vtıı,um. Ktışkusuz,
bu egenıeırlili bağlanıı göre cleğişebilir (I1,1ouzelis. 1L)92: 45}.

Ref'leksivite ltavramı. Gidcleııs'ııı ltrıllandığı biçimiyle, özne-ıiesne diializ-
ıı,ıini oıt;rdiıüı kırlılıı"ırıiı1 ı lıııklı kılmaz. Zira'ııesale k0;,ıııa'ıııı-ı veya paradig-

nlatili gözstılıe siirccinin lıangi dtıruırılarda diişiik ve ikincil öııeırıde ve hangi

ilıırııııılarda yüksek vtva egeıııeıı kciııunıda olıiıığuıru kavranraıııızı sağlayacak

kavramlara ihti,vauınrız vardır. Aııcak lrtıııı söyleınek, paradigııatik [soyut]
düzeyde özne-ııesne ilişl*isi söz koırusıı oldı-ığtı zamanlarda dlırumun sabit

değil ı}eğişkeıı olduğunu gösteren bir kavranıa ihtiyacıınız olduğunu söyle-

ınei<tir. O lıilde. oldukça ltı"ılla.nışlı ıefleksivite kavranıı pııradigmatik fsoyutl
ıiiizeyde özıre-nesne ikiliği kadaı diializıııine de l,ıaşvuı"ırıayı eııgellemez, ak-

sine gereküiriı Bu gereklilik lıabul edildiğinde Ciiddcırs'ııı 1.,apılaşnıa teorisi

ile -(bire_vsel ve toplııınsal) re{leksivite anlayışının nıeıkezi roi oynaılığı- r{aha

empirik ,u"öııeliınli yazı|arı afasttlda, teınel biı,çelişki bıılundıığıı söyienebilir.l0

I0 Gi,ilJ.n,,ilkcleşliriınckarşıilriırci savuıııısrurdaştıtlııruıııarlik§ıtçeker(l993:67).

\iılııııııı iliiliğiııitcl,i 'ikili['" nıınlıksı] [ıiı idtliı olarak ulııt{ığırda, eı:lcrıı vc yilpı]ıilı lıağımlılığıvla iliır-
ıilidir ançık o kosınlilil9 bcliıli [,ıir ı{ııruırıılaki ıı]ıt()ıiiı kolleklivılç içiıdu cıittiğiııi inra cımçz... bçlirli
lıiı durtıırıtla]ıi akl(iriin ı,aıı-Dıırlıhçiırıeı aıılaı,ı,iıla 'ııcsııcl^ lıiı e1,lcnı ortauılı k$rşıslnda tılduğıı açıktıı.

Bıı tiiideıı hıska eleşliriler,vapılsa da^ aslı Cidıiens'ın vazılarııtla belirli biı dıının,ıiiakı aklilrlerin ve eylem cır-

tem!iürın.ün tıirhıri içindc eıkliğiııi ımı etmediııı. (.ieleıekse] topltınısıi vıpı anla_vışlarının vıırine sosü.al sistem
1ikrjnı geç,iten ( iitldens lıelidi Iıiı ılrıııııııriaki aktör ye çdvrd aıasındaki ilişliileı i sontagırlatik fsoınutl diiztyde.
bir[ıiriııc kaııştırnıatiiııı ele alabi]iı
t:lcştirtiiğinı ıoktı (iiddçrrs'ıı şrı argaimaıı(iır. "'ikilik" kavıanış,-la ka-stcttiğiııı şe.y bir ıııantılisal iddia olarak
g.lcırı ve 1,apının liarşılıklı bağıınlılığıtlıı'(l993: 6). Önıcğin, cılçmin manlıkon.ı.,apıyı (yaııi, kıırallar,ı,e
kaynıkları) gtrclıtirdiği sö1-leuclrilır -tıu görüşii kalıııl ctli_voruııı, Aırcalr, lıiıaz dııha ilcri giılerek aynı olçiide
m;ıntıklı şu gi'ıiişü ftıe siireııeğiırı: cyleıııiır.vapıl,ır bığııırlılığı larklı biçinılcr kıızanabilir: vcya dalıa basit l,ıir
iliııic,vle, c.vlcnı r,c 1,tıpı arzısırılaki bağınlılık baskıır l,ıii biçiıııio tcoıik-stratejik _viinoliıılure (liializm) olduğıı
kadııı pratik. doğruluğu sorgıılıırnııvaı .u.'öneliılere t;kilik) dal,aııatıiliı tJaşka deyişle. 'yapuıuı ikilj_ği've
',vapııııı cliiıilizııi'|cıiııılçri. stısl,iıl si_ılenıin suıırü inşısı vcya iliinüşliııriiüıii açıklımadıklzrıında, hattı sadece
'n:ıaıtıksııI iddirılaı^daıı ibırrct ıılılıılılarındı bilc, g.erekli kavranısal tır;ıçlırrı|r: bıı 1criı,ııler (iz.uclcıin liııriı]laı vc
kiıvııiıklırı 1,öııclıııe biçinıi1,1c ilişkili tııeıı.li siısl"tılıı,lik §Orıılır st_ınnavı nıii.mliiiı kılırlaı

2(\3
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Son ol;ıral<, bı"ırada. Gicidens'ın sos,v;ıl sisteııı <ılarırk adla:ıdırdığı şeyiıı ve

yapısal özelliklerinin seııtagmatik [soınut] dtizeyıic topluıı-ısal ilişkiIer yapıları

ve tcıplurnsal özeiliklerin iiağılını _vtıpıları cılarali adlaııdırdığını şeye daha ya-

kın olduğuııu belirtırıemiz gerekir, Cerçekte, Gidcleııs paradigmırtik düzeydeıı

(so.yut ktırallar ve k,aynaklar sisteıııindçın) sentagn-ıatik düzeye (yapısal özel-

lilı.leri ii'ade eden kahplaşmış ilişkiler öbeltleri olarak scısyal sisteıııe) geçtiğin-

de özıre ve ı]esı]e diializnri teoriye, dcyiııı yeıiırdeyse, yenideır arka kapıdan

girer. A şağıiiııtr< i iirneği c le a latıi l i ri z.:

Bireylerin bağlaııısirl cılarak daha kapsıunlı vey,a sıııırlı liı1ıl,uınsul ili,şkiler

içirıde yer aldıklarıı-ıı r,urgulaııak, lıenzer şckilde. bu durumun bireylcrin ka-

pasiteleriııi ııasıl sınırlandırdığı gösterildiğinde sacleçe bir kısıtlıma kayııağını

tespit etıırektir, Her haliikArda, kısıllaına birey.fiıilin değişlireıneyeceği;ıap:şçl

özellikleri.ıı ııeşııel vcırlığınclcın kcry,ııtıklcınır (Giddens, l984: l76- l77; italilile r

soııradan eklennriştir. )

Yııkarıilaki alıntı, eleştirilerde -yapılaşma teorisinin özne-nesne arasındaki

değişken ilişkilere inıkiiıı tanımadığı öne siiriilerek- Gicldeııs'ıı-ı yapı kavraınııra,

ııdal<laııılsa ıla, Giddens bu eleştirileri cevapIıindırırkeı-ı s<rsval sisteın ve '1,apı-

sal özellikler'ine işaret eder. Ancak. ''biı,ei, aktörtin değiştircıncyeceği yapısal

iizeliiklerin nesırel varlığf'ndan söz etnrek, bizi. Giddens'ıır aşağılayıcı bir tu-

tum içinde 'nesııelci'veyzı ya,pıstrl scısl,ıılo,ji ıılarak adlaıır,lırclığı yaklaşımda çok
,v*a_vgıı1 olaıı açık '(jz-nc vc ncsnc aJ-flmı'na götürür. Cidc,leırs'la aranıızdaki tck

fark, onuıı açık özııc-ncsılc xyrımınııı paradigıııatil< [soyııt] dcğil seırtagıııatik

[soınutl ciiizeyde ıııüı-ııkiiıı olciıığı"uııı öııe siirınesidir. Aksiııe. özııe-ııesııe a,vrı-

nııııııı her iki cltizel,de siirdiirülıııesi geıektiğini iıne siirliıytııııııı. Paradigmatik

diizeyde de, açık bir özne vt, soyt]t toplı.imsal yapılar (toplunısal ilişkiler yapıla-

rı ve 1cıplumsal özelIikleriıı dağılım yapıları) a,vrımt vapılması gerekir.

I-Ialıitus: Bourdieuonüıı Aşma Strıtejisi

G iddens ııesnel-özırel böl ünmesi ııi .l}Q p ın t n i ki l i ği |<av ranlıyla aşnıa,v,a ça-
lışırken. Boıırdieu benzer bir girişimi (özneııin eğiliıııleriııe, aktörlerin keııdi
farklı sosyalleşnıe bağlaırılarıııda edindikleri tiretken algı. bilıııe, değerlen-

clirnıe şeınalarıııa işaret eden) lıcıhitııı, kavraınıy|a gerçekleştirmeye çalışır.
Botırclierı'niin perspektifinten bakıldığıııda, btı iiretken şemalar veya eğilinıler
'içsellcştirilırriş topluııısal yapılar've1,,a 'berlcıılcşn-ıiş tarilı'tir.ı|
fi -l'^r,lıİ,ıh"'*i -*lauıha[-ıitrıstarilriniirettiğı şenıılarııiıl,gunbiıcrscl vekrillektifpraliklcrılohaJa:la
ıry,ı7ı- t]retir" ı l]iıurıligıı, | 990: 5-1 ).
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Ciiddens içiıı, ıresnelci-öznelc,i bölt'ınıııesi aşılabilir, çLinkLi yapıııın ikiliği
lçavramı heın özııeli (içsclleştiritııiş yapılar öznenin eyIcın araçlarıdır) heın de

nesııeli (1,apılar ayııı zaınaırda ı-}esnel sonuçlardıı) içerir. l}ourilieu için. habi-

tus |ravrırnrı beırzer bİçİn,ıile 'aşma'.yı sağlar. Nesıiel ttıpluııısal 1,apılarııı İçsel-

leştiıilııesi nesnelliği" benzer şe[<ilde öznçınin bclirli topluı-ıısal bağIamlirrda

diğerleriyle7ırcıtikl|işki kıırnra aracı olan scısyalleşırre öznelliği gerektirir.

lrarklı biçiınde itbde edersek: habitus Brııırdieıı yarı otrımatilt, yarı bi-

liırçli kaıakteriıri vurgrıladığında Ldvi-Stralıss'ıın (tizıreniıı hakliırıııda hiçbir

teorik bilgi_ve sahip rılınaması anlaı-ııındir 'ııesne|') 'gizli kodlar'ııra. pratik,

çol<aıılaınIı vc, çok-özı,llikli doğasıı-ıı -vani, burada-ve-şiındil<i sürekli deği-

şen bağlan,ılara çok esnek biçiınıle u;"abilnıesiııi- vuıguladığıııda,, siizgelinıi,

Ç;ırfinkel"in araştırrlığı etno-ınetcıtlara yakıı"ıilıı. (]iılıleırs'ııı teıminolojisini
kulIaııırsal<, 'nesı:ıclci sosyoIoji' (hem yapısal-iş|c,vselci, hcııı yapısalcı sos-

yoloj.i) dışsal veya içselleştiı,iiıniş tc-ıplıınısal ,vapıları vıııgulaı ve bu ytizden

iıısanları pasil'varlıklar olarak tılır. Aktörleri daha alttiİ özerk varlıklar olarak

betiırıleyen ijzııelçi sos1.,olo,ii toplunısal yapılarııı nesırel kısıtla_vıcı/ırriimkiin

kılıcı tizclliklcrini dil<kate alnıanıa eğilirnindcdir, Boı.ırdicıı içiıı. habitus l<av-

raıııı hen-ı nesııeici l-ıeıı-ı öznelci sos_v-tılojiyi lıaL,ıitı"tsı,ıır lıcnı vtırı ııtonıalik. L-ıi-

linçsiz (yaııi. nesnel) yapısal uıısı-ırlarını !ıeın de ijzı-ıelçi yalrlaşımların ,v-aıratıLıt.

aktif, inşacı yöırlcriııi vurgulayaralı aşar.

Bununla bcrabcı,, halıittısun 'iliili'doğasında. Ciddçns'ın yapıılın ikiliğinin
doğasında yaptığı gibi. önenıli bir şc.v kavramlaştırılıııacian bırakılır: Giddens

örııeğiıcle puruiligruutik Istıl,ui] stı,utejiler, [Joı"ırdieı"ı örneğiııde sentugmatik

|sıı ın u r] s I rul ej i l e r.

Bu teıııçl ntık.tayı biı,ırz daha tıçalıiliriz. Bir [-ıaşlıiı yerde tızunca açıkla-
dığıııı gibi (Mouzelis, 1995: l04 vc devaını). Boııı,dieu tı.rplııırısal pratikle-

ri 'tiıplunısal oyuıılar'ııı hem krınunısal hem eğilinısel boyutlarıııın iirünleri
rı.larak göıtir. Onun tılcııı kavranıı (terimin geırel anlanııncla, güç/'sermaye'

biçiınleri içereıı toplun-ısal koıırıınlar seti olarak) ııesııel toplıımsal yapılaıa
işaı,ct eder. Fakat a,vı,ıca habitrıs (i) ııe sı-ıe l toplı-ınısal yapıların içse lleştirilıııe-
sidir ve (i) t,ııı içselleşlirilmiş,ııııpılaı,(esı-ıeli. çokaıılaın[ı. çok_özellikli şeıııa-
liır) özıieııin pratikleri iııetırıc araçlirrıdıı. Botırrlieu'ııtiıi prııtilı tçtırisi şenratik
olarak aşağıdalıi biçimi alır:

«/cıı,ı (konumsal boyııt) + hcübitus (eğilİnısel boyut)+ topluınscılpratikler
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Bu şenıacla gözden kaçırılan şe"ı elkileşinı clıırıınııı bııyı"ıtı"ıdı.ır. Soını"ıt ttı5ı-

lrıırısa| oytınlardaki pratikler taoıaın§n kcıııumlara ve eğilin-ılere göre açıklana-

maz. Doyıırucrı bir açıklamanın ayııı zamaırda daha iraıli. stratejik etkileşiıı
durunı u btıy utuıı u göz ön ü ııcle [ıııl uırdurnr trs ı gereki r.

Boıırdieu bu eleştiri karşısıııcla. kendi habitus kavranııııın. 'ikili' karaktç-

ri göz öııünde buluııdurulursa, bu tcı,iıniıı heın cğilinısel heıı de etkileşimsel

br.ıyuttı içerdiğinin göriilebileceğini ve lıabitusun esırelt, pfatilr, 'çokaıılamiı'
doğasıııın tekil al(öıleriıı özel pı,ııtiklerini tıygtın biçiınile açıkliı_v-abileceğini

öıre stirer. Fakat aktörleriı,ı özel pratikleıi onlarıır lıendi rasycınel hesaplııı,ı ve

süregeleıı etkileşiıı dııruırılarındal<i ge lişnıcliır ışığında taktik pl6ıılaı iıışa tıt-

meleıiııi gerektiı,diği için. (_varı otunıatik. yarı bilinçli bir mekaırizına olarak)

habitus, hem rasycıııel krrrar verne siirecini lren-ı de (bilinçli iıiarak gerçekleş-

tiri len ey lc,m yönel i nı leri olıııayan) otoııı atik tepki lc,ri kapsayamaz.

Bıı imkinsızlık dilikate ıı.lınırsa. Bourdieu'ni,in toplıımsal oyunların rasyo-

nel seçim, bitiıçli karaı olııştıırma boyutunu yeterince vurgrılan-ıaınası şaşırtıcı
değildir. Ne de. kendi strateji kavraınııı -stratejilerin bilinçli-olmayan, lıesap-

lı-olmtıyaıı yaılIn1 vurgiılay..ırali- bi.iiziili ölçüde dı-ırı"ımsaiçı bir tarzcla krıllaıı-
nıası şaşırtıtrıdır.l: O lı6lde onrı ilgileııdireıı şev. geırclde aır[aşıldığı şekIiyle
strale_iiler değil. ıopluııısal r.ıı,ıııların seı]tagı]latik [stııııutl diize_ytJe gelişinıi

sırası nda se rgi lenen 1,,arı otomati k rei]ekslerd iı.

Somut Bir Örnekı Sosyıl Sistenr Olarak LSE'nin }'eniden-Üretimi

Giddens ve lJcıuıdieıı'nün özne-ılesne ayrın]tnt aşlrra girişinrleriıri ince-

ledikıen soı-ıra. artık. y,ııkarıcla. açınıla,ııaı-ı dörtlti toplunısal yapı tipolojisinin
(özııe-nesıie ilişkisiniıı paracligmatik ve setrtagmatii< diizeylerde dcğişkenliği
tezinıle birliktc) sosyal sisteıııleriıı ı-ıasıl iiretilctiği. yeniden-iiretildiği vc dö-

nüştiiı,üldüğiınü anlan-ıak için 1,61pllx11 ikiliği veya hahitııs kavramları teme-

]inr{e nasıl kııllanılabiieceğini. ariıştırma ve mettıdolcıii açısınılaıı katkı]arını
göstereır somut bir örnck stınacağım. İlk lçesimde tarihsel, ııakro-yapısal biı
örrıck kullaıısanı da, buracla ıııikro analiz düzcyinc ociaklaııarak Giddens'la
beııim biı tiyesi olcluğıırııuz -Gicidens'ın bir mücltir ve beninr sosyoloji bö-

liinıiinde bir prtıfesör olarirk _ver aldığın-ıız- bir sos,ı,al sisteuı olaralt Ltıırriııır

Sclıooi of Econom ics' i (LSE) i ııcclcyeccğiırı.
l2 "F.nkaz;rrı,.üıstnıtelilergeııellililehe!irlihasaplar,ıtlayannradaııveenkçsiıı'cliirüstliik'yaııılsıırııasıiçiııtle.

nesnel 1,ıpıIıu,la ıesnel uy,gı.ınlui içindeki bi hahitııs tıraflndan üretileı)lğr<lir Sırotejik hesapltır <>|mııyuı stra-

ği tiideri nzıdiren ken<li efbndileıi olalrilçnlere önenıli hir iki,ıcil ııı,aırtq sağiır: tarafiızlılı g(irfuıtiisiine u}stın
topl urnsa l onav" ( ilal ık l ğr bana a ittir. lliııırtl ieu^ 1 9|]0; 2!)2 }.
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yap ın ı n İ lı il ig l s cılı gşi n 4. y e n i tle n - Ü reti m

Giridens'a göre. s|iregelen bir ilişlti olarak LSE'ııiıı ı-ıasıl yeniden-üretildi-

ğini/döniiştiiıülıtiiğünii aniııııak içiıı,ı:ctlıt ) ),cıpılaşııırı ) sıı.ç_),a/,şislenı şema-

sıı-ıın kullanılınası gerckir. Soııtıtlaştırıısak: LSE'ı-ıin aktif biı katılımcısı [iiyc-
sil olarak öğretiıı-ı göreviıni siirdüriirken paradigırratilt [soyut] düzeycle ktıral-

larcian yararlaıııyorı_ıın -örneğiıı. bu Isoytı1'} kuı,allar teıııeliııcle bazı dersler,

seırıiırerler veriyor. «ılitımıı listeleri oluşturuyıır, sınav ltAğıt|arı lrazırlıytıq öğ-

reırcileriıı sınav l<§ğıtlarını kişiscl değerlendirmc kriterleriııden ziyade cvfeıl-

selc,i kriterler 1eıneliııcie puaı,ılıyorunr. A_yııı zanıaıida, örııeğiıı ayrıca Okul'uır

öğretim olaııııklarını (tahsis kal,ıraklarını) ltııllannıa inıkönına stihi[ıim veya

lionuırrıııı-ı baııa öğrcncilerin hangi ırıctiııIeri okunaları. bir seııinr:rin nasıl

yapılnıası gerektiği ve.va sıııavcla lıangi soıuların sorıılacağı konrısunda ka-

rar verııemi nıüırık[iıı liı|aıı gtiç ka_vııaklarıııdtrı,ı (otoıite kayııaklarıııtlan) y,a-

raı,larıma imkdııı sağlıvor^ Bu perspektiften. kurırllaı, ve ka_yı,ıaklar lıem (işiıııi
yapnıamı nıiinrkün kılaı-ı) tırı4:/ııı, hçnı cle (lıer zanıan onlardan yararlaııarak

öğretim görevinıi 8erç:9|çl.rr'rrnenl ve sıılav },al]ı]-ıaın anlanıııida) sonuçlıırdır.

Bu bııkış açısından, ltatılın,ıçılıır (öğretmenler. öğreı,ıciler, ıniidür, idırreciler.

hizıııetliler ve telıııik eleıı-ıaııIar) gtindelik işlerini sürdtirmek içiıı kı"ırallıır ve

kaynaklardan -yapıııın ikiliği sa,vcsinde- rrıtin olarak yararlaırırkeıı l,ıir sos_val

siste-nr oiarak LS E 1,en iden-iirr,til ir.

I}uııııırla beral,ıer. yukarıdaki şen,ıa kesinlikle LSE'nin ııasıl yeniden-üre-

tildiğiniidöntiştürüldiiğünii tanı ıılıırak açıklaırıaz. Bıı şenıada paradignıoıik

sıruleji adıııı verdiğim şey.,vani [,SE'nin iiyelcriııiıı (öğrenciler, öğretmenler,

alı düzey yöneticiler, miidürün) krırallar ve ka_vnaiilara sadece 'yapının ikiliği'
içinde değil. aynı zam;rnda doğrıılı"ıklarını sorgı"ıla.ıriadan yöıreldikleri dikkıte
alınırırız. Bı_ı üıyeler çoğtı kez farklı teorik. r,e/veya strate.iik nedeırlerle lttıral-

lar r,ç lçaı,ııaklarla aralarıııa ıııesafe koyarlar. Örııcğiıı. [ıir hoca oIarak çoğu
lçez, aka.deırıik 1,,ılın soııııırria öğrenciııiıı hir yıllık peı{bı,ıiıansınıır temel ve

hatta «]zel Lıir değerleıııJirıııe biçiıııi olarak Liç-dört saatljk bir yazılı sııravl:ı ve

stres koşı,ılları a[tın<la değerleı"ıdirilmesinin biiyüli ölçiide tıyglınstız olduğrınıı

düşündüğiiıni.i varsayın. Kı-ışkusıız, liatılımçıların mevcut kurallaria aıalarına
benzeı,tiirdeıı ınesafe koynıa biçiıııleriıre ktırumı"ın bi.i,tüıı lıiyeıarşik düzeyle-
ıiııde rastlaııabi l i r.

Ayrır,a, LSE'ııiır hiveı,arşisiııde daha üst karieıııelçı,e çıktıkça kuralIar ve

kayııaklaı, l<arşısıııda ge liştirilen stratejil<-l,ıilinçli ,vöııeliıılcr (yaııi, cliializın,1
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sorgtılaı,}ıTayan yönelim}erdeıı (yapıııııı ikiliğiııdeıı) daha önenıli lıAle geliı,.t3

Örneğiır, Oktıl'uır bölüııı ve sınay .vöııetiırı krırullarıııın görcvi tnevcut sınav

kurallarıııın etlrililiğini araştırmaktır. lJu tür ciıırıınrlarda sıııav lturalları daha

az 'kaynali' ve dalıa çok 'l,oıru'dı"ır,

Biitiin bunlar ışığında. bir sosyiıl sisteın olarak LSE'l,i üyeleriıı kurallar

vc. ka1.,naklardaıı doğrululilarını sorgulaınadan rutin bir biçinıde ,vararlaırdık-
ları bir 'niyelleııilnıey-eır i.iılin'olarak betiınlemel«, konıpleks bir binanın inşa

edi|ıııesini sadece (sentııgınırtik düze,vde) duvırr ustalııı,ıııııı rı-ıtin etkiniiklerini

değil, ay,nı zamaııda (peıradign,ıatik ıliize1,,de) ırrimtrrlaı,. plAııcıltrr. idareciler.

ınulıasel-ıeçiler vl-ı.ırin daha 'stratcjik' ctkinlikleriı-ıi gercıktirdiğini dikkate al-

madaı-ı açıklaınava benzer.

H ub it u s A racıl ığı,ı, l rı Ye n ide n - İİ rct i nı

i3orırclieı_ı'ya geçerselq oııı"ın (öııcedeıı sözi.i edilen) ,veııiden-üretinı şeııası
ijzetle tılcuı ) h<ılıiıus ) üııpLıuıısrıl prtıtiklcr biçinıiırcle aktarılabilir. Bıı şe-

mayı örııeğiıııize ııygularsalt, l,SE lbıklı ti;ıten ve derecçlç,rde 'serıııaye' ge-

rektiren. (öğrenciler. öğretıııeırler, iılareciler ve diğerlerinden ıne,vdana gelen)

bir kaışılıklı iiişkili 'kontımlar sislenıi'veyiı'alaır'olırıtrk kavrıımlaştırılabilir.

Kcıııtıinlar ve bıı liiınunıların içerdikleri lçı"ırallar ve kaynak.lar katılımcılarııı
pratikleriııi etkiler. fakat taıııaıııeıı belirleınsz. Btı yiiz_,den. bir sosyoloji pro-

l'esiirü cılaı,zık koııuııııım öğretinı ve sıı,ıavla ilgili kurallarıı] ),a;ıı sıra. belirli
düzeyde ek,oırtımili, siyasa,l vg sçnı|ııılik sernıaye biçimlerini gerektiı"diği için,

kıırallara ve koııtııııtınıa içkiıı'sçırn,ıayc'_ve 1"aklaşıının-ı habittısuırıla -(csasen)

LSL,'ye ltatılmaclan önce larklı sosyalleşıne bağlanılarıncla ediııriiğiın üretken

bilıne, algı ve değeı,leııdiııne şeırıalarımla- büyiik ölçiide iliştiilidir (Boı-ırdieu,

lt/90: 5.1 ve devanrı).

Örııeğiıı, öğretiııı ve sııravlır ilgili kıırallıı,a kesiıı olarak u,viiuğı-ııııda bile

keııdi özcl öğretiın ve sttıav pratiklerim btiyük ölçtide eğilinılerimle ilişkilidir
-ve btı eğilimleriııin kayı-ıağı pro{bsöılük konı,ıınunr değildir. Ders zurlatırken

iıçdenimilıullaıınra biçiınimden (iiretken evlenı şemalarııiclaıı) bilme ve değer-

lendirmeyle ilgi[i teıııel kategorileri kullanııa biçiminıe kadar, eğilinılerim beni

ve/veya sıırav pratikleriırri aırlaınak açısıırdan lroırunrııın katlar öneıııli cılabilir,

lil Bu_r,tinclinrlıazıkcışullaıılastıtlecehil,cıaışinirrcnüstiint{ckılçrintlcğil^alllabakanıntialıaskınhirbicimdc
[ıeniı,ıısevcbileceği kıırallaı r,e kal,ııiıklırlı 'ırıvı nıesılb koynrı'. strıte.lik devrıınııııı aıılınında. sadecc bir

eğilimdir }Ju viDden. örueğin. l 960'Jıutiıı]ti harekeller sırasıırdı l,S}i i)ğrencileıi vazı]ı sıııııv sisTeıııini §(,rgu-

laınışlar (aııcak anıaçlırına ulıışanıaiııişIardırı. ()rgiltseI hi,r,,eraışiler ile ikiIikı'liializm kavrırn,ıları zırasııdakj

ilişkileı içiıı. bkz. Nlcııızelis (l992: },}iililıı 4).
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Dolayısıyla. Boı_ırdieı"ı'niiıı perspektifiııdeıı, LSE,'yi katılııııcılzırın belirli

bir alaırdaki lioıırıır-ılarıı-ıa keııdi iiretI<eıı şeıııaları aracılığı1,1a yaklaşnıa lıiçiııı-
leıiııcleıı lta,vıraklana,ıı bir stımu1 pratikler seli cılaral« giirebiliriz.

Buırı,ınIa bera.beı. Giclcleı-ıs'ııi özııe-nesııe düalizıııini aşma projesiııin para-

dignatik strııtejiIeıi dikkate alırıay"ı eııgelleııesi gibi. tJıııırtlietı'ııün girişiıııi

de (önccden gösterdiğiı-ıı gibi) scntagmatik [sonıut] stratc.jileri dikkate alnıayı

engelleı, lJoıırdietı'nün şenası LSE'deki öğıelim ve sınav pratikleriırrin taırı

bir açıl<lıuııasınıır sadece koııuını-ın,ıt.ı ve eğilimlerimi de.ğil, aynı zanıanda lten-

di işiınle ilgili teınel görevleri gerçekleştirdiğiııı siınıut etIiileşinı dlırtımlarını

içcrnıesi gerektiğini aırlaırıayı eırgellcr. Belirli bir seııinerde, sözgelimi. bir

kişililtler çatışnrası ınevc:ııt etkileşimin nıalıtığıııı veya öğretnıeır ve iiğrenci-

lçr arasıncia veva öğreııeiler arasıırda gelişen bir çıki,ır çiıtışmasıılı kalıcı bir

çatışmaya döııiiştiiıelıilir. Ançak başka bir scminerde etkileşinıin dinamiği

kıırtıırrsallaşırıış işbirliğine dönüşebiliı,. Kuşliıısıız, öğretim stratejileıiıı ilii
larklı durunıda ta,manıeır tbrklı olacaktır. Iler iki öııiekte de sonıı( pratikleri-

ıı,ıi 'lionuır-rı,ınıun norırıatif nraııtığı'. 'lıabitusuıı,ıleğilimiırıiıı pratil* nıaııtığı' ve

gclişeıı'etkilcşim dtırtıırııııırııı ras,ı,oııcl-stı,atejil< ınantığı'lıiçiınlendirccektir.

' Ye n i tle ı ı -Üratiın' ve St rııie i i liav rıı mı

Yukarıdaki bilgiler ışığıııda, henı Giddens'ın lıeın Bourdieu'ııtin özne-nes-

ne a},rımıılı aşnia slrate.|iIeıiııiıı LSE'nin si.iregeieıı bir etkiı,ılik olarak ııasıl

yeııiden*iiretildiğini açıkla,vanıaıiığı yeterince açıktır. Cicidens'ııı özellikle 1,,a-

pıııın ikiliğinc odaklanan aşnıa girişimi araştırmacının özncnin keırdi ey[eıı
oılanrıyia (1,aııi, soyut toplıımsal ilişliiler yapılı,ırı ve toplıımsal özellikleriır
dağılıın yapılaı,ıyla) ba.ğlaııtısıııı şekillendiren faıltlı nıesale koynıa biçiııleri-
ı-ıi veva strate.ii iiLızeyleriııi göz öııiinde bıılı-ındı-ırıı,ıasını engeller. Öte yaıııiaıı,
Boı,ırdicu'ntiıı aşnıa stratcjisi araştırnıacıülııı öznçniıı keııdi sentagınatik e1,1eın

iırtaııııy,,ia (yaıri. sıımut toplııınsal ilişkiter yapıları ve topluınsal özelliklerin
dırgılım yapılarıyliı) bağlantısıırı şekillendiren faıklı rtısyonel-aırıaçlı stratejile-

riııi g|iz öııtirıdc bulı"ındrıı,ırrasıırı e ngcIler. Bııradaıı hareketle, katılııııçı (öznu,)

vı- topluınsal yapı (nesııe) arasıııderki ilişkinin henı paradi_uınatik [soyrıt] henı

de seırtagnıatik fsoını"ılldiize1.,de göreIi lıağınısıziıklarıııı açıklanıak için özne-

t]esne ayrrm ıııı ıı l<esiııl ilılc gerekl i oirlıığuııtı söi,leyebil iriz.

Soırrııtlırştıı,ırsali: LSIı'niıı bir öğretiııı ül,esi tılaral* r,ç iiretkeır algı. bilı-ııe

ve değcrleırdirıne şeırıalarııı-ı (Boı"ırdierı'ııüıı haklı olarak vurguladığı gibi. esa-

sen bu kıırıınıa katılnıadaıi iiııce ediııdiğim şeınalarıı-ı-ı ) temeliııde. siirekli ola-
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riık göreli karşılıklı ilişlti içiııdeki eylenı iıılamlarıyla. y.,aııi heırı paracligırıatil<

biı,ııesneler oıtamı (soyrıt toplı.ıınsal ilişkilcr yapılaı"ı ve toplunrsal öze llil<leriıı

dağılını yapıları) heııı de seırtagnıatik bir nesııeler oıla.nıı (scımut toplııınsal
itişkiler vapıları ve toplrımsal özelliklerin dağılım yapıları) ile ytiz yiizeyiırı.

LSE'nin sıııav sistoırıiyle ilişkinıi ele a]abiliriz. Sıırav kurııllarıyla baş|ar-

sak: aslırıda bu kuralIaia sorgulaırıadaır, eleştirırıedcn dtizcnli olarak uymama
(yapııın ikiliği) rağınen, başka zaınanlarda. öirneğin bölün,ı ltıırtılı"ınun ve okul
yöııetim litıı,ı,ılıınuır bir iil,esi olarak, oırlarla ııııımıı ınesafe koyarım. Egemen

öğrencilerin genel pertbrnıa,ısıı]ı ıleğeılendiııııe lıiçiıni olarıık _vılsiıııı_ı ytızılı

sıııav liuralıııın etkililiğini vç arzı"ı cdilebilirliğini sorgıı[ala[ıiliıinı, Al"rıca. t-ıir

ayırtn]aıı cılarak ııtit verme u1.,guianiası, ikiırci bir ayırtırraııla ortak ncıt verme

uygulirnrası, bağınısız bir ayırtmanla ilişkiler gibi daha az tjııenıli" dalıa teknik

konuları sorgulayabi l iriın.

Btı sorgulamayı sadece karşı[ıklı ilişkili biı roller setine içliin liııralların
(ayırtmanın, iliinci a,u"ırtınanııı, bağıınsız bir avırtnıan vb.nin) işlevi konııstında

cleğil. a1,,nı zaıı-ıaı,ıda istatiksel biı,dağılın,ıa sahip diğeı soyut ııesneler -örııeğiı,ı,

öğrenciler veyiı öğretinı elenraırlaııırııı Okul'uıı n]evtl[ıt sıııav sistemi karşısııı-

daki tutunrları- koııusunda yapabiliriın. Brı tutrıınların dağılıınıyla iIişkili araş-

tırmalara veya pratik yöntenılere dayaırarak bir bilgiye sahip cilup iılırıadığıma
birğlı olzııak, lıtı tı"ıtıımlarııı dağılını yaptsıü-ıı st.ııgulamarltrn kabul edebilir veya

aksine, daha strate.iik bir tuttım benimseyebiIirim. Buıada vurgulamak iste-

cliğiın şey. kurı"ıııısal yapıyla vcya scıytıt-dağılıııılar yapısıyla kencli iIişkisini
dikkate alıp alıııaıııasıııa bağlı olaı,ak. özııeniı-ı onlarla afa.sıııi,ı faıklı diizeyler-

ılç "nıesaf-ç l<ovabileği" ve),a sOJ-ut stratejileı geliştirebileceği ve lıunlarııı çtık
düşükteıı (yapıııın ikiliği) çcık yiikseğe (özııe-ııesne-diializınine) doğru farlilı-
lıklar sergileyebi leceğidiı,,

Paraciigınatik [soyutl eyleııı ortanından sentagmatik [sonıutl e1,leın orta-

ıxtna geçereli bana ilişkin varsııyımsal bir durumıı ele alabiiiriz: bir profesör-

li.ik koıruıııııırıı işgal eden ve iirctkcıı bir eyleııı, bilıııc. algı şemaları setiııc
sahip bir LSE, tiyesi olarak yaygün sıııav sistcı-rıini değiştirnıck için karnpan-
ya başlatnıay,a karar verebilirinı. i]u aııracıma ulaşnıak için ıııeslektaşlarıın,
iiğrenciler ve idtrrçcileı,i harekete geçirnıeve çıı|ışırını; başlattığım bu hare-

ket tiç alitöı/özııe tipini. yaıri ılım[ı dc,ğişim (bir öğrcnciniır pcrformaıısını de-

ğerlendirirkeı,ı y-uzılı sırıavlar ve ödevlere eşit ağırlık verne) taral'tarı olanlar.

köklii değişiklikler (yazılı sınav değerlendirnre biçiıniniır lialdırılmasını) talep

ecleııleı ve statiiko5,ıı stıvtııraı,ılıırı içereıı siiregeleıı [ıir <ıyı-ıııtın başlangıç ııok-
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tası lıAliııe gelir. Refiırnıcıılar, raclikiılleı ve stiıttıltoy-u destekleyenler ıırasınciıı

gelişeıı tıu toplunısal oyuır bağlanııııcla. son-ıut pratil<lerinıi [ıu oyunla [kaın-

panyaylal ilişki içinde sadece konumum veya eğilim|eriın değil. etkileşim

ı,luıuıııtıııun diııanıikİeri de biçiınIeııdireçektir. Bıı üç grup arasınd;rki güçler

dçıngcsini göz öniinde bııltındıırarak. (açık fıkirli mesle ktaşlarınıla veya öğren-

çileıle hirlilite) re{bı,mcular ve radikailer arasında itlii'ali kurulmasıııı sağlava-

cait ras1,,oı,ıel-aınaçlı bir pliinı eylerıre ueçirirlteıı a__vnı zanıaııda nıuhafazııliir

kaırıpta [ıöliiıimeler yar;ıtırıtiya l<aı,ar veıçbiliriın. Hırbitus ]<:ır,ıaı,ı-ıı bıı tip bir

etkinliğe l<atılınanıı açıklanak için ycterli değildir. 'Sınav reforıııu'oyunuıltın

sadece lionunılar ve eğilinıleri değil etkileşim.leri cie içercliğini clikkate alarak.

sentagmatik trnalizin nıeıkeziııe [somut.| stratejilerin ,verleştirilmesi gerekir.

Başka dcyişle, bir yandan özne-nesııc ayrımı siiıd|iriiliirken. öte yandan öz-

nenin (topluııisal ilişliileı,yapıIarı \,e toplü,lınsal özelIikleriıı clağılın-ı yapılarıııı

içereıı)11 ltencli seııtagnıatik Isoını-ıtl eyltnı ortanıı,\,la itişkilerinin farklı dere-

celerde. daha dilştikten eıi yilltseğe doğıu çeşitli rırs.v-iıneI-aınaçlı strate.iiler iç,,e-

rebileceği vurgu laıınıalıd ır.

Soı,ı olarali, bir LSE ül,esi olaral< her zanıaıı henr paradigınatik [soyııt] hr,ın

sentagnratik [sonıutl bir e_vleı-ıı ortaınıyla y[iz vüze olcluğunıu belirtnrenı gere-

kiı. Ancak, bu iki e_v- lenı tııtaııı birbirinden sıiı"lece analitik olarak ayrılabilir.

Oırlar hçm birbirleriııdeıı göreli öz-crli olaıali değişebiliı. hem de beliıli bağ-

laııılarda ci<lerrılcnırış biçiınleri özııc-nesne ilişkisinde 1ı«ruclignıcıtik |.ıol,ulI
ycya se ntagüncıtik Isoıııuf| düzeyiıı basliın olııasına. ycıl açabiliı. Yoğtıı,ı bir 'dti-

şiiırıııe' riurunruırtia (örı-ıeğiır, sınav sistemiyle sa,ci,ece 'teiırik olariık,' ilgilendi-

ğinıde) sllıtıl çouroOigmatiIr) özne-ı-ıcsııe ilişkisi baskıııdır. Buııunla beraber,

ilgi odağım 'tecıri' ı,e__va 'sadece konıışmal<'taıı ziyade 'eyleıı' cılduğtında sr.ı-

ıızııl (seıitagnıatil,) özne-nesııe ilişkisi baskındır. Bıı. siı1,,tıt vel,a soınııt diizey-

leıde (diiştik stı,ateji diize1.,leriııden yiiksek strate.|i cliizcyleriııe kadar) sadece

öznc vc yapı arasıııdaki ilişki ba]iınııııdaıı değil. soyiıt eyleın ortaııııııııı soı-ııut

e,v., l eırı rırtaın ıy la eklenı lenııı esi nıle de çeş ill i l i k ler o lrluğtıııu gösteri r.

Scınuç olarak, bu varsayımsal örnek özne-ı-ıesııe ayııınlnııı bir sosyal sis-

teıniıı nasıl ,ııeııitien-iiretildiği ve/veya döntiştiiriildüğıinü aıılaırı;ık için kesin-

Iikle gcı:ekli olduğuııu giisterir -zira özneleriıı soyut yeya soınLıt toplunısal

yapılaı,la ilişkileri sabit cieğil, değişkendiı. Özne-nesırc a},rımInı aşmak için

söz liı_ııiı.ısu değişkenIiklerın göz iıı,dı edilıı-ıesi. bir sosval sisteınin veı-ıirleıı-

l4 S,nav retiıırrılaıı iinıeğinıle" sıııııııt ()zeilikleriır dağılım 1'ıliıları, s(iz-gelinıı, biriıci. ikinci. iiçiincii sıııf
öğrcııcilcriııiıı lıaşarısız|ık cıraırlaf ıü]ı üç!-rcçckliı

2ll
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üretinıi/döniişiimüntiıı çoğu kez öznelerin

la stratcjik, yaııi soyut ve somrıt ilişt<ileri

gibi saçma bir srıııı"ıca gtiliirür.

[soyut ve sıınıııtJ toplumsal yapılar-

dikkatç a l ıırn-ıadaıı açı kianabi l eceği

Sonuç: Bölünmeyi Aşınaktan Ziyıcle Arııdıı Köprü Kurma

Paradigınatik |soy,utl ve seırtagınatik [sonıııtl toplunısal yapılar (topluınsal

ilişkiler yirpıları ve topIunısal özelliklerin dağılını yapıları) avı,rınının yaıiI sıra

özılç-ııcsııuı arasındaki ilişkileriıı dcğişkcnliklcrini -diişiik vc yiikseli strateji

cliize_vleriırdeki ilişkileıi- göz öni.iııde buluııdiırarak. ıncr,ı,;ut şenraları aşnıaya

çırlışnraktan ziyacle iiralırrınclaki L;ı,ızı mantıltsııl lııçlantıları ofti:Iyiı ktı_y-an |ıir

şe nıa iıışa edebiliriz. Kiışl<tısıız, söz lıontıstı aralarıııdaki bağlantıların oı,ta),a

l<cıııtılırıası hcr iki paradigıııaı,ıııı da özıırk ıııaııtığıııı zcdeleırıcz, aksiıre bu pa-

racii_gmalar arasında belirli bir rızlaştırınayı ıniiınkiin kı[ar, araştırmaçıya aşırı

ııyrışmavIa ınücaciele edebilnıesi ve paradigmırlar-arası uzlaştırınayı geliştire-

tıilnıesi içiıı gcrekli bir ternriıroIoji vel"a kavraı,ıılar scti sağlar (bkz, Şekil 2).

Şekil 2'cleki ş,enuı i,jzarine .ı,tırıııııltır

. I]etirli bir lionuınt{aki özne Ö, bir t..ıplunsal oy,uıı içiııde ver alclığıırcla

ar-ııı aı-ıtlıı hem Syt'ye (örneğin soyııt ııesneleıe, kurumsa|-ııornıa.tif yapılııra ve

trıtuırılarıı-ı da_üılıınlarına) lıç.nı de Smt'ye (somLıt ııesnelc[e. figiirasyonlar-top-

lrıııısal ctkilcşiırı yapılarıııa, soıırit topluırısal özellikIcrin dağılını yapılarına)

yöneIir,

. I'rııclignıtıtik |,ııı.ı,ııtl ,ıtrutc.jilcı,tÖ-Sı,t bo,ı,tlıı) cleğişkenclir: özıeıriıı
.sol,ıı/ vapılara (toplumsal ilişltiIeı, 1.,apıları r,eva t«ıpluı,ı,ısal özelliklerin dağılım

y-'apılarına) pratik olaı,ak. doğrııluliIaı,ıııı sorgtılanradaıı ı-öne ldiği örnel<lerdc

kaı"şınıızda soyut |paradignıatikl düze.yde bir "özne-nesne ikiliği dı-u,uı-ıı.ı' ola-

cırktır. Özne terırik ve/veya stratejik nedenlerle soyut nesnelerle araya mesafe

koyduğtında paradigmarik d|izeyde' ilii l i k'ten' dtializırı' e geçeriz.

ı seıılcıgnıtıtik fsr.ıınııt} strutejilur (ö-smt boyııtu) cleğişliendir. sonıtıt

stratejilerin alt dtizcydc- oldıığtı r,eya olıııadığı duruııılarda. özne sııınul yapıla-

ra (topirıınsal itişkiler 1,,apılarına veya. topluııısal özellililerin dağılıın yapıları-

ııa) yarı-tıtrımatik bir biçinıde 1,öııeliı. Scınrııt strate,iileıiıı yiilisel< düzeyile cıl-

duğu durumlarda, özııe somut yapılara bü_ı"i.ik ölçiide anıaçlı-ras1,,onel, hesaplı

bir biçimcle ı,öneIir.
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Arasıntlaki İllşl<laeııl Değişimter
Şckİİ 2. Oznc-Nesne A.v-rınıı:

Aktiirler ye Evlem Ortıınıiarı

SO_vtll nesırelefYıiksek
düzc1,,de s<i,vıı1

Slratejiler
(viıksek
dıizcydg (izne-

ncsı,ıc ıyrılığı,
diializnı)

.,\lı düzcydç
st)vtl1

slraıc.i ilçı
(alt diize!,dç'
özl]c-ılesnt
ayrı[ığı,
dualisnı)

1paraılignıııik cylem ortınıı
Ktırunısa1 yapılar ve toplııınsa1
r,zelliklerin ılağılım y,apılıırı)

St,nıui bir dLırttındtıki iizıle
(Lj ıctttcn şcıııalıııl
ııı}iıılıklar kıriycri j

A
S()t1,]ul ,]csnçlcr
( scnlagflıatik c."-lcırl ortanrı:
lbplı-ıırıs;ıl iI işkiIer yapılirrı ve

ıııpl un-ısal (izçl l ik lçrin dıığı l ım .ı apı l aıı 1

Alt dtizc!dc son1uı

stratejiler (s<ınıtıl 
"vapılara

1- ıır ı-tıtrıınati k te pk i leı)

Y(iksek diizcl,dc sıın-ıut stratcjilcr
(.sotııtlt _\apülaıa ıasyorıel-amaçlı,
biiviik ölçiide hesaplt tepkilçr)

Yrıkardaki açıklaınalar ciik|<alc alındığındıi. ı-ıcsncl-özı,ücl böltinı;ııısiııi aşma

çabaslı,}In lrenı pararligülüatik Iso),ull l-ıenı de senlagnıalil( |somı"ıtl stratejilerin

lıastırıln-ıırsıııa -yaıli. ijzııe-nçsııe aıasıııdal(i ilişliileriıı çOk bo},tıtlu ıieğişkeıı-

Jiğiniı-ı göz arı,lı edilıııesine- yol açtığı },eterincç açık [ıir biçiırıdc görüliir.l5

1i Ale.xıınder.dahnl,eııi birçalışnıısırıdılt998.1 lhrklıbirtcnnincıloji kııllaııarü,ılcsüıg-özJ)eiiişkisiııiıı(ey--
lcnı cırtamlarırıır1 dcğişkcntiğini r,ıırgıılar, AIcxaırdcr açıklaınasıııa L:ullaııışlı bir e;."lcnı vç laillik avrilııl vapa-

rak başlar, Bıı Ar,ırerikalı toorisl,cnc giirc e.vlem ı,c lhilliğin kesidiklc bir[ıirine karıştırılmııması gerekir- Iıillik
c1,Icnriıı 1,ırıtıcılık, kondiliğiıx{ııılik vc (iıigörülcmczlik içcrcn anılılik bo.vııtııdur 1bu lıoyut y()ı[tm{-rıı s()syo-

Ioglıırııı,vıııı sını Cidrlens lırraliırılan vıırgulınır). lraiiliği.ır bıı anliııııntia, topltınısal akl()riin güjnckic 'bilgjli'"
'sçlf:ıeileksif'. rasyoırel'. 'yarittıcı' vlı, l,ıiçinıleıtle niteIeııclirilıııesi vanlışiıı. Alitıirlerin laitlik ıitelıklerinin
iıilgilı^ rıs_vonel_ 1,ıuatıcı davrııış hiçımlerine.vol açıp açnıay,acağı iı,aratıcılık ve 'stıatejiler geliştirnıe'gibi
ıınsı,ıılar içerilı içerıııeveceği) tınlırıı kendi evlem o(anılaıı1,1a nası| iliski krırrlı.ıklarına ve,va bruılarııı nasıl

cklcrrıleııdililcriııc lıağlı c,ltıcaklıı Alcxander iiç cl,iı-nı oılanııııün sijz ci|er: iıişılcriıı clkıleşinılcri sırasıııda.
zanıarıla vc bclirli ınçkiı,ı]arda cıluşııırdııkları lopJııınsıl ağiıııa işarcl edcn 'ihşşiıl r1,1cııı t,rtanıı'vı, sırasıyIa
l(ıilliir§I v9 güdi]§ol air(inliilgrc işarcl ııcleıı iki 'içscl c,vlenı orlaıııı'. (Kabaça bcnirn 'sonlagııılik' [sol"ut] lıcı-

vuluıra karşılık gclcn.ü ozırcniıı t-lışsal e;-lcm ofliıııııııdaki" (trıplunısıl ilişkilcr yı;ııları olarak adlaıdır«lığını)
bciirli topluııısal ağ tiplcriııdeki cy]9ııi bilgili ııimaktıırı zıi,ıdc bilgisiz. rusl"t»ıcldıııı zi,vııdc irrıı-syone[/ras1,,o-

nu.!lıklon ızık ı:ıIalıilir ( l991i: 2 I |l_), Yarıi. tlznonin orlamla ilişkisi diişiik vcya ııoredcı,se yok denecek dii;ıe.vcle

ıeya iersiıie tıldıı,kça _,-iiksek dizevlerde denel,inı^ 1,ınıtıcılık ve 'stratejileı' içerebilir
Alexantler'ıır çıilışnıası, veııi kıvrıınılır ve.va 1c1,-lenı vç iailtik al,nmı ui[ıil _r,çni ıvrınrlır geliştirerek rakip
paradignıalar arıısınd;ı ıasıl k(lpıijliJr ktınılabilcccğiııiıı nıtlkenımc1 bir (irıeğitlir. (llıı litııucla daha olunılıı biı-

,"-akliışım ıçiıı. lıliz. \{tıuzelis, bıskıdiı ).
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Bı-ıradır l<astçclileıı şey. iki|iği (eıı azından Ciddens ve Borırdieu'nü,ır gerçek-
leştirıneye çalıştığı [,ıiçiınde) 'aşına'nııı gerçelrte ödeıııneye değer olnıayaır
hir bedel gerektirdiğidir. Yaı,ıi, Girldens ve Bourclieı"ı'ııüıı özırelci ve ııesııelci
vaklaşıııılar olaıak adlanciırclığı şeyler arasındrı (huradiı önerileııe benzeı,) köp-
riiler kıırmak mümküıı ve gcrçelıte kuilanışlı olmasına rağmen. bu bölünmeyi

çaıp(nı alara,vcıl aç ınadan aşma[< i nıkiırs ı zdır.

sözleriııi, bu nrakalede öneıilen kavraınların Giddens ve lJourdieu'nün
aşnr;ı prcıjeleriniıı çılima.zlııı,ıııı gösterıneııiıı yant sıra. bu aşırı iıyrışmayı ırş-

nlaya ve paraciigınırlar-arası ı-ızlaştırnıaya ılıııılı bir lıertkıcia [,ıı"ıluıabileceğiııi
göstercrelı tarrıamlanıak isti,vorı.ınr.

Farl<lı sos.voiojik geleııeiılcr lıeın [arlılı top|ı,ıııısa| 1,apılara lıcın de farlç-

1ı özne ve 1r.ıpluıırsal _vapı ilişkilerine cıdaltlaııır|ar. Örneğiıı. Parsonscı işlev-
se]cilik esasctı ıııikrtr ve mairro kurumsal yapılıırıır toplıımsaI rtıllerini yeriıre
gctiren aktörler olarak özneieri (sosyal-sisteıı diizeyini) ve kendi ihtiyaç-eği-
linrleriııi karşılayan aktörler olarak özneleri (kişilik sistenri düzeyini) nasıl et-

kitediğini araşlırır (ancak belirlediğini öııe siirmez). Parsonscı işlevselcilik,
alitörleri edilgen varlılilıır «ılarak betinılediği için. k,ıp|ııınsal 1,,apıları belirli
bir ııtif-rısıııı soyrıt vey,a sonıııt toplrırıısal özelliklc-riniıı dağılıırıIarı olarak gö_

reı-ı geleırelisel sosy,al tiıbalı.a,laşnra zuaştırır-ıaları geleneği1.,le uyuınluiiur. l3u

__r,aklaşınıda, (izıre ve toplumsal ,vzıpı arasııırialti ilişki ele alıııdığıırda toplumsal
özellikleriıı dağılım yapılarının öznenin yapabileceği ve yapamayacağı şeyleri
yarı-Durkhei nıcı bir biçi rnde nasıl sını rl aüıdı rdığı ıurgı.ılaırı r.

"Ibplıınısal koşullarıır özne;-i belirlediğini ciiışiiııen'ııesııelçıi'yalilaşıınların
iılısiıre. yortımL)u ıniliro-sosyolo.iilere göre özııeier soyrıt ve soını_ı1 toplı_ınısal

nesııeleıiıı iiriinlçrinden ziyacle üreticileridir: iizneler hem iııılaııılaı/ıı<ırn-ıla.r/

rcıIleri (nrikro-kııruııısal yapıları) iırşa ctnıcy,c" yöıılcndirırıcve ve döııiişti.irıne_

1,e lıeırı de nıikro-etkileşiıı ağları oluşturnıaya çalışırlar.
'lhıihsel bcı,vutu vurgıılayaıı Marksizııi ve oırdaır etkileneır gelenekler heıır

kurunrsal vapılara henr de fi güras1,onIaritcıplunrsal etki leşinı yapı larına tıdak_

lanırlar. Loclçr.ı,ood'ıın (l964) trzrıır slirc öııce işaret ettiği gibi. Marksist top-
lıınısal değişıne ıeorisi. ııormalil'işlevselciliğiır altsiıre, sadece sistemsel bii-
ti-inleşıne/çözülmeye (yani, kurıınısal 'parçalar'arasındaki sistenıatilt çıellşki-
ler ve rıyuşırıazlıl<lara) değil. aynı zanraıııla toplunrstrl büti.inleşnıe/çöziilmeye

$,,aıri. aktörlerin işbirliği içiırde çatışmalar veya sisteınatik çe lişkilerle nasıl

baş ettikleriıre) odaklanır. I]ııracla özne-topluırisal yapı bağiantıları, içiırde bu-
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liındul<ları scıyııt ve sonrut ortanılarııı hem ürüınleı,i hem de ı-ızııır vırdede iire-

ticileri olaıı kol|ektif aktörler/özneleri içeriı:. Marksist sosyoloji, kesinlikle bıı

neclcıılç. Gicidens ve l]cıurciieu'ıılin icicliasıııııı aksiıre. ıre ıresııelçi ne cle özııelci
bir yaklaşım cılarak niteleııdirilebilir.

Yukarırla aktaı,ılırn rliirt paı,aıligı,ııtr aıasıırdaki fiırk]ılilar -aı,aştırdıkları top_

lunsal yapı tipi ve ortal,a koy,dulrları özne-toplı,ımsal vapı (nesııe) lıağlantıları

tipi temelinde- oftaya li«ınıılcltığunda belirli bir ıızlaştırnıa sağlanabilir. I}u pa-

ı,irdigııiılıırııı her biriırin fııı,ltlı ıııaırtığını iıışacı. açıklayıcı bir biçinıde kaı,şılaş-

tırtrcıık ıırıcık htr clil, ıırtak bir arırç ıılarak kıillaııılabilecek bir terimler seti (ör-

neğin. dörtlii toplunrsal ;-apılar tipolojisi, öziiırdc soytıt ye sonıut değişkenlik-
ler kavran-ıı) fııı,miile tttiıır. Bıı ti.ir bit karşılaşlırruıılı inııçlçnıetle para,digmalzu

arıısıııciaki sıııırlaı ııe (1ıtıst-),ıipısaIcılığııı stivııııduğı"ı gibi) ortadan kalkar ne

de aşılır. İki teorik gelencğin de iç nıantığı dil*katc alınmasına rağırıeır, onlaı,ın

'taıır cloğrulıık' ic{dialarııııır tenre]deır 1,cıksııır olclıığıınu düşüni,iyorunr.

2l5
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