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Bu yazınrn amacr, düalizmlerin sosyal teoriyi istila ettiğini, verimli birleşmeler ve sent ez|eri engelleyerek onu bir çrkmaza soktuğunu duşunen iki toplum felsefecisi ve sosyal bilimcinin, bu dualizmlere karşr geliştirdikleri çözümleri krsaca ort^ya koymak ve karşrlaştrrmaktrr. Aslrnda toplumsal hayatrn "yapılaşma"slnl vurgu|ayan ilki yazann görüşleri ve teorileri, benzer bir gelişmenin yarattlğı bir başıboşluk, bir keşmekeşin ürünleri, daha doğrusu bu kaos durumuna bir çözüm arayu,
şı olarak görulebilir: Ortodoks konsensüsün pkılması. lki sosyal bilimci de Parsons'ln ana karakter olduğu Amerikan işlevselciliginin, daha doğrusu yaprsal-işlevselciligin lkinci Dünya
Savaşr'ndan sonra başlayıp L970'li pllarln ortalarrna kadar süren hem Amerikan akademik dünyasrnda hem de dunyanrn diğer kesimlerindeki neredeyse mutlak egemenliklerinin yıkılmaslnl olumlu bir gelişme olarak karşılayrp bu yaklaşrmlarla
hesaplaşmaya girmiş, hatta Giddens daha da ileri giderek "işlev" benzeri kawamlan ve "işlevsel açıklam^Lar"ı sosyal bilimlerden tamamen kaldırmayr önermiş, "işlevselci olmayan bir
manifes to" yazma gereği duymuştur.

Bourdieu ve Giddens'ın çözmeye çalıştığı problemin aslrnda yeni olmadığrnr, başlangrcrndan beri toplum felsefecileri ve
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sosyal bilimcileri farklı şekillerde uğraştrrdrğını belirtmek gere_
kir: "Birey"l"toplum" veya "eylem" /"yapL" sorunu. Sosyoloji tarihine baktıgımızda, özellikle t920'li yıllara kadar olan dönemde, Weber ve Simmel gibi bazı istisnalar dışrnda, bu ikili karşıtlıklardan, daha ziyade "toplum" veya "yupr" vurgulu açıklamalann bUyuk ölçüde sosyolojik duşunceyi ve gündemi belirledigini, başlangrçta "iradeci" bir eylem teorisi oluşturma arrlacryla başlapp "sosyal sistem"i vurgulayan bir anlayrşa kayan
Parsons'rn yaprsal-işlevselci sosyolojisiyle de bu vurgunun güçlenip neredeyse tek güç haline geldiğini görürüz. llgili dönemdeki bir başka gelişme de, özellikle Durkheim'dan beslenen antropolojik çalışmalarrn etkisinin ağrr bastrgr, birçok Marksist
duşunur ve sosyal bilimciyi de etkileyen Fransrz yaprsalcrlrğrnrn ortaya çıkışrdrr.
Giddens ve Bourdieu'nün "or[odoks konsensüs" olarak adlandırdığı yapısal-işlevselci ana akrm sosyolojinin (dünya çağında) mutlak görünen bu egemenligi, neredeyse tart§rnasuz
görünse de, rakipsiz değildi. Örneğin, toplumun aslrnda karşılıklı etkileşimlerden başka bir şey olmadığrnr öne süren Georg Simmel'in düşünceleri, Amerikalı bir başka filozof ve sosyal
psikolog George H. Mead'in görüşleri ve onun felsefesine kaynaklık eden "f.aydacr" felsefeyle harmanlanrp "sembolik etkileşimcilik" adr verilen, isim babasr Herbert Blumer'in sistematize ettiği bir anlaleşrn gelişmesiyle sonuçlandr. Weber'ilt "anlamlı eylem" tartrşmalarrnrn da beslediği bu anlayrşlar, özel-

likle Edmund Husserl'in fenomenolojik felsefesini "toplumsal
dünyanrn fenomenolojisi"ni anlamak için sosyolojiye uyarlaTnaya çalrşan, Weber'den etkilenen, ancak onunla hesaplaşan

Alfred Schutz'un 1930'lı yıllarda Almanya'da geliştirdiği, fakat
Amerikan sosyolojisine 1960'lı yıllarda taşrnan "fenomenolojik sosyoloji"siyle ilişkili ancak farklı bir mecraya kaydı. Bu son
yaklaşım "sembolik etkileşimcilik"ten hem etkilenen hem de
onun bazı çrkmazlartnl aşmaya çalrşan birçok farklı çalrşmanrn
yapılmasına yol açtr. Eylem sosyolojileri adrnr verebileceğimiz
bu gelişme çizgisi içinde üçüncü bir akım, kurucusu Schutz'un
görüşlerinden etkilenen, toplumsal hayatın olumsallığı ve kınl3o4
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ganlrğrnr vurgul ayarr Garfinkel'in

etnometodolojisi" vey a " etnometodolojik sosyolojisi"dir. Bu sosyolojiler uzunca bir süre,
d"yr* yerindeyse, "yeraltrnda" yaşamak zorunda kalan muhalif güçler konumundaydrlar.
Bourdieu ve Giddens'ln sosyal teorilerini şekillendirmeye
başladıkları dönem tam da Parsonscl sosyolojinin yıkılıp yerini, Giddens'ln deyimiy'e, bir "teorik sesler keşmekeşi"ne brraktıgı bir döneme denk gelir. Bu iki sosyal bilimci hem eski nesnelci, natüralist, pozitivist hegemonik yaprnln yarattığı katı disipliner ayrımları ve hem de bu katı ayrrmlarrn yol açtlğl katr
bir işbolumu ve ikili karşıtlıklan aşmaya, bu hegemonik yapryla hesaplaşrrken ondan kurtarrlabileceklerini kurtarmaya, bu
arada sembolik etkileşimcilik, fenomenolojik sosyoloji ve etnometodoloji gibi yorumcu sosyolojilerin birikimlerini bunlarla harmanlarnaya, özet|e "eylem" ve "yapı")n birarada açrklayabilecek yeni bir se|7tez geliştirmeye çalışrrlar. Bu çabalarrn
ürünü Bourdieu'de habitus kawamı, Giddens'ta "yapının ikiliği" düşüncesidir.
"

Bu yüzden, Bourdieu üzerine bu derlemede, ilk Once Bourdieu'nün habitus kavramınl ele alacak, ardrndan

Giddens'ın "yaprnln ikiliği" kawamma geçe ceğiz. Yazırnızr bu
iki düşünür-sosyal bilimcinin bu konudaki açrklamalarrnr karşrlaştrrarak bitir eceğiz.

Bourdieu: Hobitus
Latince olarak "habitus" dedigime dikkat edin lütfen, ki bunun
ne anlama geldiği Fransa'da anlaşrlmamaktadrr. Bu kelime,
"alrşkanlrk" kelimesinden daha iyi bir biçimde, Aristoteles'teki
"exis" edinme ve "yetenek" anlamlarını ifade etmektedir (ki
Aristoteles bir psikologdu aynı zarnanda). "Habitus" metafizik alışkanlıklarr ya da şu gizem|ihafızayı ifade etmez, ki bunlar ciltler dolusu kitaba ya da kuçuk ama ünlü tez|ere konu olmuştur. Bu "alrşkanlrklar" sadece kişilere ve onlann taklitlerine göre değişmez|er; özellikle toplumlara, eğitim biçimlerine,
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zevke, modaya ve prestij değerlerine göre de değişirler. Genelde ruhtan ve onun tekrarlama yeteneklerinden başka bir şeyin
görülmedigi yerde, kolektif ve bireysel pratik bilincin yarattlğr
eseri ve teknikleri görmek gerekir.

MARCEL MAUSS, T934 (2005: 47L)

Çok çeşitli yönlerde daha srkr karşılıklı bağrmlılrk, çok çeşitli
yönlerden gelen güçlü ve sürekli baskr, daha sürekli bir öz denetimi, daha istikrarlr bir üst-berii ve insan ile insan arasındaki
münasebetlerde yeni adap biçimleri gerektirir ve geliştirir: Savaşçrlardan saraylılar ortaya çrkar. Bu dunyada bir ölçüde geniş çaplı uygarlaşma süreçleriyle karşrlaştrğınız her yerde, bu
habitus değişimini tetikleyen tarihsel-toplumsal manivelalar
düzeneğinde de benzer türden işlevlere rastlarsrnrz.
NoRnrnr ELIAs, L939 (2004:352)

Değerler, ne "düşünce"dir ne de "çağrılabilir"; düşuncelerimizde olduğu gibi, maddi yaşamm ve maddi ilişkilerin içinden
çrkarlar. Yaşam "habitus"u içinde, ilk elde ailede ve dolaysrz
toplulukta öğrenilen (duyguda "ögrenilen") zorunlu normlar,
kurallar, beklentiler vb.dir. Bu öğrenme olmasaydr, toplumsal
yaşam devam edemezdi ve butun üretim dururdu.
E»wenu P. THoMpsoN, 1968 (L994:279)
insanrn varoluşu ya da bedenleşmiş toplumsallrk olarak habitus, dünyay belli bir dunya olarak var eden şeydir: Pascal'rn
dedigl gibi, "dünya beni içeriyor ama ben onu anlryorum". Şu
halde toplumsal gerçeklik iki kez var olur: Şeylerde ve beyinlerde, alanlarda ve habituslarda, eyleyicilerin içinde ve drşrnda. Aynca habitus, ürünü olduğu bir toplumsal dünyayla ilişkiye girdiginde sudaki bahk gibidir: Suyun ağırlığrnr hissetmez
ve etraflndaki dunyayı çok doğal sayar.
PırRRr Bounoıru, (2003: 118)

Bourdieu'nün sosyolojik projesinin çıkış noktasrnr, her şeyden önce Batr merkezli entelektUel geleneğin en geleneksel sorunlarrndan biri olarak kabul edilen birey-toplum düalizmine
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çözüm getirme ve temelden yanlış bulduğu nesnelcilik-oznelcilih çelişlıisini aşma düşüncesi oluşturur. Onun "'yarı otomatik' ve "kişisel olmayan" bir karaktere sahip (daha açrk bir ifadeyle, faillerin kendi farklı pratikleriyle sonuçlanan urethen şemaların mutlaka farkında olmalarr gerekmemesi anlamında yarı otomatih ve bu şemalarrn sadece faillerin o anki durumlarrna referansla açrklanamamasr anlamrnda kişisel olmayan) habitus kavraml" (Mouzelis, 1995: 109) bu hedefi gerçekleştirmek
için formüle edilmiştir. Cuff vd.'nin ifadesiyle, Bourdieu "bilgi, bilenin durumundan bağrmsrz mrdrr, yoksa onun bir ürünü
mUdur?" sorusundan hareketle klasik epistemolojik dualizm
problemine odaklantr (Cuff vd., 1998: 322) ve habitus kawamlaştrrmasr aracrlığıy'a, iki farklr temel klasik sosyoloji geleneğini, sosyal gerçekliğin failinl içinde, zihninde olduğunu savunan veya aksine dışrnda ve şeylerde var olduğunu iddia eden
karşıt yaklaşımlan sorgular. Ayrrca sosyal gerçekliğin bu ikili
karakterinin sosyoloj ik araştrrmalarda muha fazakdr bir biçimde korunduğunu dUşünür. Bundan ötürü, onun amansrz saldrrlsınln ilk ayağrnr farklr nesnelcılih ve özııelcilik anlayışlan uzerine keskin eleştiriler oluşturur (Swartz, L997:96).
Öznelciliğe düşmeden nesnelciliği oşmak
Eylemi bir yanda ey|eyıcisiz [failsiz], mekanik bir tepki olarak
gören nesnelcilik, öte yandan bilinçli bir niyetin kararlr bir şekilde yerine getirilmesi, kendi amaçlannı belirleyen ve akrlcı
hesapla faydayı azamiye çrkartan bir bilincin özgür projesi olarak tanrmlayan öznelcilik olmak iizere iki tuzağa düşmemeye
gayret ediyorum (Bourdieu, 2O03: 110).

Bourdieu habitu.s kavramınr öncelikli olarak sosyal bilimlerdeki sonu gelmeyen nesnelcilik-öznelcilik tartrşmasrnl aşma aracı olarak görür. En temelde kawamsal bir stratejist olan
Bourdieu, kawamsal referans çerçevesinde, yapısalcı veya f,a-
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Bourdieu, eylemi bir kuralın basitçe pratiğe dökülmesi olarak tanımlamadığı
için, toplumsal "aktör"lerden değil toplumsal faillerden (agens) söz eder.
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illik-yönelimli görüşlerden birini tercih etmek yerine, bu karşıtlığı aşma girişimiyle yola çrkar (Baert, l99B: 30). Analizinin

kalkış noktasr bireysel eylem ve toplumsal yapı arasrndaki ilişkisellik olan Bourdieu şu sorulara cevap arar

İnsan eylemini gUdüleyen nedir? Bireyler, çoğu ana akrm akademik sosyolojinin kabul etme eğiliminde olduğu gibi, drşsal
nedenlere tepki verirken nasrl dawanrrlar? Bireysel eylem "kültür", "toplumsal yapr" v eya "üretim tarz|' tarafindan ml belirlenir? Ya da aktOrler, sosyal bilimlerdeki fenomenolojik, yorumcu ve rasyonel-aktör okullarrnrn öne surdugu gibi, kendi belirlenebilir sebeplerine/gerekçelerine göre mi dawanrrlar? Bununla ilişkili olarak, gerçekte, aktörlerin dUşuncelerinin onlann dawanrşlarrna ilişkin sosyal bilimsel açrklamalardaki epistemolojik statüsü ne olacaktrr? Bu düşünceler, Durkheimcr gelenekte olduğu gibi, epistemolojik anlamda güvenilmez o|arak
görulüp bir kenara mı itilecektir? Yeya onlar, hermenötik gelenekte olduğu gibi, bilimsel anlatrmrn temel bina bloklan mı
olacaktrr? Bu sorular Giddens'ın (1979) modern sosyal teoride merkezi problemlerden biri olarak saptadıgr şeye işaret eder:
Faillik ve yapl ilişkisi (Swartz, 1997: 8).

Sosyolojik tartışmalarda nesnelcilik olarak anrlan akrm, krsaca yaprlann pratikleri ve tasarrmları yapılaştrrdrğını ve nesnel ilişkileri inşa ettiğini öne süren entelektuel bir yönelimi
anlatrr. Bourdieu'ye göreyse, sosyal bilimlere hikim olan nesnelcilik insani gerçekliği bir nesnel ilişkiler sistemi modeli olarak inşa eder (Ostrow, 2000: 306) . Outline of a Theory of Practice (Bir Pratik Kuramr Taslağı) adlı kitabrnrn "Nesnelciligin
Nesiıel Srnrrlan" adlr bOlUmunde, toplumsal dawaruşln "nesnel" gözlemcisi tarafrndan kullanılan gerçeklik modeli IIe hatılımcılarınz ptatik gerçekliği arasrndaki zorunlu ayrlml vurgulayan Bourdieu, nesnelci yaklaşrmlarda bir kurallar bUtu-

2

"Katrlımcı" kawamı Nicos Mouzelis'in vurguladrğı gibi, kesinlikle sadece özel
bir bireyi anlatmaz. Bir toplumsal butünıln resmi katılrmcısı resmi bir örgüt,
güçltl bir elit veya bir ulus-devlet olabilir. Aynntılı bilgi için, bkz: Nicos Mouzelis,
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nünce yönetilen davranrşlar, değerler veya tavrrlarrn düzenli
olarak tekrarlanan örnekleri esas alrnarak faillerin pratik gerçekliğinin yanlrş-tanrndrğınr ileri sürer (Bourdieu, 1972/L977
72). Dolal.ısryla nesnelci bir sosyolog, do|aysız tecrübelerden
bir kopuşun gerekliliğini yarsayarak kendini ampirizme mahkOm eder. Toplumsal evrenle ilgili birincil tecrübeler bu an|aFşta paranteze a|ınır; boylece toplumsal olay ve toplumsal fail kavramlarrnr bir kenara iterek; toplumsal olaylara eşlik eden
psikolojik gudüleri ele almadan ana|ize girişen, özellikle de
nicel yöntemleiden fayda|anma yolunu seçen sosyolojik perspektifler ön plana çrkar ve bunun sonucunda nesnelci sosyolojiler (Parsons'tan Lğvi-Strauss'a kadar) insanlarr roller, kurumlar veya gi/Jıi kodlarrn pasif ürünleri olarak tasvir ederler
(Mouzelis, 1995: r10).
Bourdieu'ye göre, nesnelci paradigma, bilim adamrnm toplumsalr teorik olarak sunmak için kurduğu modeli bizzat toplumsalın kendisiyle özdeşleştiren bir yaklaşrma gebe olduğu
için, faili "tatile" çrkaran mekanik bir model sunar. Modelin
gerçekligi ile gerçekliğin modeli bu noktada yer değiştirir. Soilüç, toplumsalrn şeyleştirilmesi, yani bilim tarafindan kültür,
yap|veya üretim tarzı olarak oluşturulan objeleri toplumsal bir
etkililikle donanmlş gerçeklikler olarak inşa eden bir şeyleştirmedir (Leledakis, 2000: 110-1 1 1). Bourdieu'nün nesnelciliğe dOnuk bu eleştirisinin odağında dönemin duşunsel atmosferine hAkim teorilerden yaprsalcılık vardrr. Turner'ın ifadesiyle,
Bourdieu'ye göre, yapısalcrlar analizler srrasrnda "durumlar"ın
belirlenimsizliğini ve standart bağlamlarda kurallara mekanik
bir biçimde uyan ve rollerini oynayan robotlar olmayan faillerin pratik yeteneklerini göz ardr ederler (Turner, 1991: 509).
Normatif yaklaşrmda kurallara uyma ve rolleri oynamanln yaratrcr faillerin becerili adaptasyonlarr ve esnek doğaçlamalannr gerektirdiğinin unutulmasr gibi, yaprsalcılık da eylemi sadece (insan beyninde veya kultUrde yuklu) temel ilkelerin uygulanmasr olarak görur (o.g.y.: 510). Nesnelciler toplumsaIhayatrn karmaşrklrğını, örneğin salt rol oynamaya veya kurallara
uymaya indirgerler. Onlar insanlarrn yeni durumlarla başa çr:
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kabilme yeteneklerini ve gerektiğinde onlarr geliştirme kapasitelerini ciddiye a|maz (Baert, 1998: 30). Craig Calhoun'ın destekleyici bir ifadesiyle, Bourdieu'nün nesnelcilik eleştirisi şöyle özetlenebilir:
Nesnelci sosyoloji eylemin yapılanmasınl sadece dış güçlerin sonucu olarak açıklama eğilimindedir. Biz bir yöne itilebilir veya bir başka yöne gitmeye zorlanabiliriz. Eylemimi, Üç,
kurallar .veya engeller tarafindan yönlendirilir. Burada gözden
kaçan şey, Bourdieu'ye göre, toplumsal yaprnrn her birimizin
içinde olma derecesidir, çünkü biz Onceki deneyimlerimiz sonucunda öğrendik. Toplumsal yapılan dikkate a|arakşeylerin
nasrl yaprlacağı konusunda pratik bir hlkimiyete sahip oluruz. Böylece, zaten eylemlerimizi üretme biçimimiz toplumsal
yapilrara uygundur ve bu yaprlarr yeniden-üretir, çünkü etkili
olarak hareket etmemizi mümkün krlan şey budur. Biz yap||anbizzat onlarr yaşarken içselleştinnz -onlar soyut nesnelci
bir modeldeki gibi var o|mazlar. Kültürümüzün bize sağladığı
öğrenme kategorileri sayesinde, ancak aym zarnaıda anlayışrmuln aktif bir biçimde gelişmesiyle, toplumsal yapılara ilişkin
pratik anlayışlar geliştiririz. Bu deneyim ve bilme bileşimi temelinde, her birimiz belirli biçimlerde dawanmamzı sağlayan
pratik bir eğilim geliştiririz (Calhoun, 2000:7O9).

Mouzelis'e göre, birey-aktörleri ve onlarrn yetenek ve kapasitelerini önemsemeyen yapısalcr metodoloji gündelik hayatın
somut pratiklerinden zİyade teorİsyenin tasavyuruna ait teorik
bir mantık kullanrrken, aksine Bourdieu'nün postyaprsalcr habitusu, teorik mantrktan ziyade pratik mantrğa -eğilimlerin o1dukça esnek, çok anlamlr ve çok duygulu olduğunu kabul eden
bir mantlğa- dayanrr. Habitus bu nedenle yaprsalcılrk ve fenomenolojiVetnometodolojik yaklaşrmlar arasrnda bir yerde durur (Mouzelis, 1998: 109).
Bourdieu radikal bir şupheyle, öznelciligi de toplumsal dunyanm algrlanmasr konusunda aynr ölçüde yetersiz bulur. Ona
göre, öznelci bakış aç§rnr temelde şu iki özellik karakterize
eder. Öznelci bakış açrsl (1) aktorün toplum içindeki yerinin
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onun sadece bazı şeylere ulaşabilmesini sağlamasr anlhmrnda,
krsmi bir bakış açrsrdrr; butünün sadece belirli bir krsmrnr görebilir veyakavrayabilir. Ayrrca (2) taraflı bir bakış açrsrdrr; aktör şeyleri zarnan içinde,bazerı an be an değişen pratik algılarrnrn biçimlendirdiği bir duruş biçiminden görür (Cuff vd.,
1998: 323).
Bu açrdan Bourdieu'nün düşüncesine göre, toplumsa|hayatrn fenomenolojisinin temel kusuru şudur: Öznelci akım, toplumsal yaprlan bireysel srnrflandrrma edim ve stratejilerinin biraraya gelmesinin sonucu olarak görmekle, bu strateji ve edim-

lerin kalıcılığlnı ve gerçekliğin toplumsal üretiminin neden
ve hangi ilkeye göre gerçekleştirildiğini izah edemez. Bourdi-

eu, farklr öznelci mikro sosyologlarrn analizlerini oldukça irade-yönelimli, bilinçli bir biçimde dawanan ve etkileşim kuran
görece özerk öznelere odaklandrrdıklannl dUşunUr (Mouzelis,
L995: 110). Bu eleştirilere sembolik etkileşimcilik ve fenomenoloji de dahildir. Turner, Bourdieu'nün bu yaklaşrmlara eleştirisini aşağıdaki sözlerle şöyle özetler:

Toplumsal hayat etkileşimden fazlasınr içerir ve etkileşim
sembolik etkileşimcilikteki "durumlarln tanrmlarr"ndan veya etnometodolojideki "açrklayıcı pratikler"den daha faz|asına işaret eder. Bu yüzden, sembolik etkileşimci-liğin "aktör"ü
ve etnometodolojinin "üye"si, üyelerin her zatnalı özel gruplar
ve srnrflar içinde yukUmlulukleri olduğunu kawam ayı başaramayan soyutlamalardan ibarettir. Etkileşimler her zaman bağ-

lamlar içinde etkileşimlerdir ve bu bağlamların en önemlisi srnıfsal konumdur. Etkileşimin bireyler arasrnda ortaya çrkma
olasrlrğı.na sahip bu temel Ozelligi srnrfsal kökene göre değişir ve etkileşim bu yuzden yapl içinde gömülüdür -öyle ki yapı mümkün olan şeyi srnrrlar, "Yaprsa1-o1mayan" bu daha yaygın etkileşimcilik eleştirisine ek olarak, sembolik etkileşimciliğin aktörlerin eylemlerini açıklama ve anlama çabasrnda bilişsele çok faz|a vurgu yaptlğmı ileri süren Bourdieu'ye göre, sonuç olarak bu yaklaşımda aktOrlerin nesnel srnrf-temelli çıkarlan olduğu unutulur (Turner, 1991: 510).
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Turner, Bourdieu'nün srnrfsal boyutu ihmal eden özneleiliğe
eleştirisini "akademik alan" bağlamında şöyle açar:

_

Ve bir kez daha, "homo academius"un temayülleri açrktrr. Zira
akademisyenin doğasında toplumsal dunyayt tanrmlama, değerlendirrne, duşunme, üzerinde duşUnme ve yorumlama vardır; bu temayülün bir sonucu olarak, toplumsal bağlamlardaki
gerçek insanlara dunyayla salt akademik ilişki düşüncesi empoze edilir. Sembolik etkileşimciler için, böylece, insanlar eylemler ve durumlarr tanrmlayan, üzerinde düşünen, yorumlayan ve açrklayan sokaktan tarafsız sı.radan akademisyenlerdir. Ancak, sokağın yorumlarr ve bu sıradan yorumlann akademik tasvirleri toplumsal gerçekliği iki nedenle uygun bir biçimde betimleyemez. ilk olarak... bu yorumlar mevcut yaprlar,
özellikle srnr{lar ve srnrfsal kesimler tarafindan krsrtlanır. ikinci olarak, bu yorumlar bizzat bireylerin kendi dawanrşlannrn
meşru tanrmlannr inşaya çalıştrklan nesnel srnrf mücadelelerinin birer parçasrdır (a.g.y.).

Oysa Bourdieu'ye göre, bu iki moment (nesnelci ve öznelci
an) daima diyalektik bir ilişki içindedir. Bir yanda, sosyologların, failin öznel temsillerini bir tarafa brrakarak, nesnelci bir
evre içinde açrkça ortay a koydukl arı toplums al y apılar bireylerin pratiklerini srnrrlar. Ancak öte yandan, bu temsiller ve onlara temel teşkil eden zihinsel yapılar,, aktörlerin bu nesnel yaprlarr korumaya vey^ dOnuşturmeye çalrşrrken verdikleri bireysel ve kolektif mücadeleleri yönlendirdikleri sürece dikkate alrnmak zorundadrr. Dahasr, toplumsal ve zihinsel yapllar ikili karşılıklr inşa ve karşrlıklılık ilişkisi içindedir (Wacquant, 1998: 6).
Bourdieu'ye göre nesnelcilik ve öznelcilik arasındaki keskin karşıtlık sosyolojinin asla çözemediği bir paradoks doğurur. Bundan dolayı, bilimin perspektifine bağlı kalmak şartıyla
sosyal bilimcinin asli görevi, faillerin deneyimlerini algrlama ve
onlara tepki verrne biçimleriyle ortay^ çıkan olaylan anlamak
olmalıdrr. Nesnel bir tutumun benimsenip öznel tutumun göz
ardr edilmesi ne kadar hatalrysa özne|ci bir bakış açrsrnl savu312
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nup bilimsel nesnelliği savunu|arnaz hale duşurmek de b kadar
hatalrdır (Cuff vd., 199 B: 323). Neticede:
Bourdieu'nün nesnel ve öznel karşıtlrğrnr aşma girişimi iki metodolojik düşünceyle sonuçlanrr. llk olarak, onun araştlrmasr "katrlrmcr gözlem" olarak adlandırdığı şeyi hedefler. Yani,
araştlrmacı ilk olarak araştrrma nesnesini nesnelleştirir, ardrndan bu nesnelleştirmenin geçerlillgini ve önkabullerini dikkatle araştrrır ve son olarak, insanlarrn doğaçlamalarl ve ustaca icraatlannı göz önüne alrr. Bourdieu ikinci olarak araştrrrnacr ve
araştlrma nesnesi ayrlmrnl aşmaya çalışrr. Yani, sosyal bilim|er bizzat yapısal koşullar ve güç mücadelelerine gömüldükleri için, araştlffnacr kendi pratiklerine karşı da eleştirel bir tutum içinde olmalrdrr. Bu yüzden, onun "refleksif sosyoloji"si
tam da bu eleştirel mesafeyi sağlafiIayı hedefler (Baert, 1998:
30-31).

Bu bağlamda bir taraftan öznelciliğin hayali antropolojisini, öte taraftan nesnelciligin nesnel sınırlarlnl aşmak için, bu
iki paradigmanrn "dünyakavrayışları"nı bir analiz tarzıtıln momentlerine dönüştürecek "özgün bir pratik kuramı"na ihğaç
duyan Bourdieu, dilbilimdeki statik yaprsalcılık biçimine reddiye olarak kaleme aldığı Outline of a Theory of Practice adlı yapltrrun "Yanlrş Bir lkilem: Mekanizma ve Sonculuk" alt başlığında merkezi bir kavram olarak habitus kuramrnı geliştirir ve
kawamr krsaca şöyle açrklar:

Belirli bir çevre tipinin kurucusu yaprlar (yani, bir srnrfsal konumun varoluşsal karakteristiğinin maddi koşullarr), süreklileşmiş, aktarılabilir eğilim sistemleri olarak işlev görmeye
yatkln yapılaştıncl yapllar olarak habitusu üretir (Bourdieu,
L972/L977: 78)

.

Kqvramın kısa tarihçesi
Habitus kavramr Bourdieu'nün kavramsal rep ertuvarln Ln ay rıLrnaz bir bileşeni olmadan önce pek çok duşunur tarafindan
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çeşitli şekillerde kullanrlmrştrr (Bourdieu, 1990: LZ). Hrristiyarı eğitiminin, Hrristiyan habituslarr pagan bir kulturle işleTne zaruretİnİn yarattlğl sorunlarr çözmesİ gerektİğİnİ yazan
Emile Durkheim, "Fransa'da Pedagojinin Ewimi" adlı dersinde (1904-L9O5), onun yeğeni ve yakrn meslektaşr Marcel Mauss "Beden Teknikleri" üzerine makalesinde (L934), hatta Max
Weber Elıonomi ve Toplum'da "Dinsel Çilecilik" tartışmasrnda
(1918) ve Thorstein Veblen Aylak Sınıfın Kuramı'nda sanayicilerin vahşi zihinselhabitusu üzerine düşüncelerinde (1899) habitus kavramrnr',farklı içerikleriyle kullanmrşlardrr. Ancak bu
duşunurlerden hiçbiri habitus kavramrna Bourdieu gibi belirleyici bir ro1 yüklememiştir. Kawamın semantik serüvenindeki bir sonraki duraksa fenomenolojidir; kawam kendini öze\-

likle

göze çarpacak bir biçimde, habitusu geçmiş tecrübeler ve
gelecek eylemler araslnda zihinsel bir kanal olarak tasarlayan
Edmund Husserl'in yazıLarında gösterir. Husserl (L947 -I97 3)

habitusla aynı kOkten gelen habitualitat ka.rramınl kullanmrştrr; ardrndan onun öğrencisi Alfred Schutz söz konusu
kawamr ingiliz c e' y e habitual hnowle dge olarak çevirmiş ve kavram alışkanlrk, adet, zihinsel yapr, yaradrlrş gibi anlamlar taşryan habit kelimesini çağrrştrrrr hale gelmiştir. Habitual hnowledge kavramrysa sonradan Maurice Merleau-Ponty'nin ( 1 9't5)
toplumsaL davranrşrn sessiz baharr olarak yaşayanbeden analizinde muhtevalandırrlmrştrr. Habitus , ayTuca Husserl'in başka
bir öğrencisi Norbert Elias'rn yazıIarında karşrmrza çıkar. Elias, klasikleşmiş iki ciltlik Uygarlıh Süreci (1937) çalrşmasında medenileşmiş insanın psilıolojik habitusunu inceler (Wacquarıt,2004).
^yruca

YapıIaştırıcı bir mekanizma olqrak hobitus
Habitus sadece insan deneyimlerinin algrsrna sistematiklik kazandıran ve yaprlandrran bir yapı değildir. O daha ziyade yaprlandrnlmış bir yapıdır: O, toplumsal uzayın algrsrnr sistemleştirmenin, mantrksal srnrflara bölmenin bir kuralı, kendi sis314

temi içinde toplumsal kategorilere ayrrmanrn içselleştirilmesinin bir tezahürüdür (1996: 170).

En temelde, yapısal belirleyicilerin soyut mantlğı ile bireysel yaratrcrlrğın parçalr-mikro öznelliği arasrnda bir orta yol
arayan Bourdieu, yukarrda ele aldığrmrz dUşunurlerden fark1ı bir içerikle, habitus kavramrnr failleri içenden yöneten yapllaştrncr bir mekanizma olarak tanrmlar. Kawamr ilk kez Ortaçağ felsefesi ve Gotik mimari üzerine kaleme alrnmrş Erwin Panofsky'nin eserinin3 çevirisinin dipnotunda kullanan Bourdieu (Mah ar, 199'2 3O4), habitusun pratik mantrğrn kaynağrna
ve "o;run duygusu"na (Bourdieu, 1997: L22) karşılık geldigini ve faillerin eylemlerini organize eden bir ilke olarak işlediğini (Bourdieu, L972/L977:72) iddia eder; habitus en temelde,

dışsal toplums aL y apı|arrn içselleştirilmesiy'e ortay a çrkar. Herhangi bir çevr e veya toplumsal formasyon içindeki varlrk koşullan pratiği biçimlendiren habituslarr üretir. Pratikler habitus tarafindan biçimlendirildiği gibi nesnel yaprlan da yenidenüretirler (Bourdi eu,, L992: L22) .
Toplumsal failler, habitusun "sürekli eğilimleri" aracılığıyla
mevcut kurumlarr pratik olarak içselleştirerek etkinleştirirler.
Dolayısıyla habitus, belirli türde zeminler ve koşullardaki toplumsal deneyimlerimizin bir sonucu olmasrnrn yanrn da, zlhnimizde taşrdığrmrz (srnrf, dil, etnisite, toplumsal cinsiyet gibi) sürekli eğilimler setini anlatrr. Belirli toplumsal ortamlar ve
koşullardaki deneyimlerimiz, dunyaya, bu koşullarda edindlgimiz bilgi ve kaynaklara yaklaşımlmzl derinden etkiler. Böylece
habitus, aktörün içinde bulunduğu toplumsal bağlamınrn etkisini deweye sokan bilişs el ve gtidüselbir mehanizmadır; bilgi ve
kaynaklann bu bilgi ve kalmaklarrn biçimlendirdigi etkinliklere aktarıldığı bir kana|, arağortam sağlar. Böylece, nesnel buğlamrn karşılıklı ilişkileri ve dolaysız etkinlik durumlan habitus
aracılığıyla geri getirilir ve oluşturulur. Habitus, kişinin etkinliklerinin daha genel parametrelerini oluştursa da,, insanlar ay-

3

Ayrrntılr bilgi için bkz. Postface. In Architecture gothique et pensee scolastique, (ed.) E. Panofsky, 136-67. Paris: Editions de Minuit.
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rfl zarfl^nda y ara trcı,/üre tici varlıklar olarak anlaşrlmalıdır. Ö ze|
durumlarda, insanlar, gündelik hayatrn daimi bir Ozelligi olan
beklenmedik durumlarla başa çıkabilmek için (habitusla ilgili)
temel kaynaklar "bulmak" zorundadrrlar. Toplumsalrn oluşumunda merkezi belirleyici unsur olan habitus, grup/sınrf/toplumun türdeşleşmesini yaprlaştrrırken, eşzamanlr olarak kişiye
bir dizi kimlik yükler. Habitus faaldir, çünkü kişinin sahip o1duğu bir şeyd en ziyade kişinin olduğu bir şeydir ve faillere belirli durumlarda nasrl darrranacaklarr konusunda güçlü, yararcı, sözel olmayan bir toplumsal yetkinlik duygusu kazandrnr
(Tucker, 1998: 70).
Böylece faiVaktOr bir sosyal grup veya srnrfin üyesi olarak
birtakrm düşUnce ve eylem eğilimleri yaprsr edinir. Bu edinme süreci.nde aktörün gerçekliğini sorgulamadığı ve onun
şeylere dair deneyimlerini yaprlandrran zihinsel ve davran§sal bir sete benzeyen habitus (Cuff vd., 1998: 325), Bourdieu'nün (son şeklini The Logic of Practlce'dekazanan) pratik
kuramrnrn inşasrnda hayati öneme sahip bir kavram statüsüne yükselir. Zira habitus içselleştirilmiş yatkrnlrklar ve bir dizi yapıLaştlrma ilkesi olarak pratilı bağlamrnda merkezi bir
belirleyicidir. Habitus veya Bourdieu'nün ifadesiyle "pratik
aracılrğıyla edinilen ve açrk temsile ulaşmadan pratik durumlarda uygulanan algrlaTnla, kavrama ve eylem şemaları biçimindeki yapılaşm§ eğilimler, pratik operatörler olarak iş görürler" (L972/L977: 97).Dolayısıyla bu üretici eylem, algr ve
değerlendirme şemalarr, iki "tarihsellige" işaret eder: (i) ner
oyuncunun -hiyerarşik bir sosyalleşmeler setine dayalı- kişisel biyografisinin tarihöelligi (ii) oyuncularrn içselleştirdikleri farklı "nesneVdrşsal" toplumsal yaprlarrn tarihselligi (Mouzelis, 1998: 104).
Bu bağlamda, Şekil l'de de göruleceği ,ü,zere, habitus "kendi
yaratrcr ilkelerinin üretiminin nesnel koşullarına içkin olan düzenlilikleri yeniden-üretmeye eğilimli pratikler üretir" (a.g.y.:
78). Bourdieu'ye göre pratik, habitusta temellenmiş olan ve
onu doğuran somut etkinlik biçimleridir. Bu pratik(ler) , araç|ar-arnaçlar rasyonalitesi (yani, bazı hedeflere ulaşma) bağIa315

mrnda en etkili araçlardrr; çünku her pratik kendi iç (inşa edilmiş) mantrğrna sahiptir (Cuff vd., 1998: 325).

şrriı-
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Kavram, pek çok yorumcuya göre, alışhanlık kavramrnrn
çağrrştrrdrğı .şeyle bağlantılı görülse de, Bourd,ieu'nün terminolojisi dikkatle incelendiginde ondan temel bir noktada ayrıldığı görülür. Habitus, edinilmiş olan, ancak sürekli eğilimler şeklinde bedende cisimleşen bir şeydir.s Bu bağlamdahabitus, temelci düşünce tarz|arınln varsaylmlarrnrn aksine , öze|
bir duşuıtce tarzrna ait bireysel ve kolektif bir tarihe bağlıdır.
Alışkanlık (habitude), kendiliğinden tekrarlanan, mekanik ve
üretici olmaktan ziyade kopyalanan bir şey iken; habitus , y4,
ratrcr bir tarz sunar. Kendi üretimimizin toplumsal koşullarrnr
"üretmemizi" sağlayan dOnuşturücü bir makineyı andrran habitus, sonsuza dek belirlenmiş bir kader, bir tür tarih drşr öz
değildir. Habitus geçmiş tecrübelere dayalı strateji-üretici bir
ilkedir ve faillere çeşitli görevleri yerine getirmek ve değişen
durumlarln üstesinden gelebilmek için belirli bir mizaç ve eğilim kazandrrrr:
Tarihin bir ürünü olan habitus tarihin ürettiği şemalara uygun
bireysel ve kolektif pratikler -daha fazIa tarih- üretir. O, her
organizmada algı, düşünce ve ey'em şemalarr biçiminde tortulaşmrş geçmiş deneyimlerin aktif mevcudiyetini sağlar, pratiklerin "doğruluğu"nu ve onlann zarrıanda sabitligini bütün resŞema ve yorumu için bkz. Richard K. Harker, "On Reproduction, Habitus and
Education",Pierre Bourdieu c. I., (ed.) Derek Robbins, Londra: Sage Publications, s. 167.
Bourdieu anahtar kawamr olan habitusu kimi zarrıaTı farklr kawamlarla ifade
etme yoluna da gider: "Alrşkanlrk doğuran güç", "kültürel bilinçdrşı", "zihinsel alrşkanlık", "algı, beğeni ve eylemin zihinsel ve bedensel şeması", "düzenli
doğaçlamalann doğurgan ilkesi", "yapılaşmrş praxis" vb.
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mi kurallar ve açık normlardan daha güvenilir biçimde sağlama eğilimindedir (Bourd,ieu, 1990: 54).

Ontolojik bir suç ortaklığı: Hobitus-olon ilişkisi

Öte yandan, her habitus kendini devam ettirmenin yanrnda bir grubun üyelerinin paylaştlğl ortak deneyimleri sağlar ve
grubu tanrmlayıp ona kimligini kazandıran toplumsalbir topografya üzerinde temellenir. Bu paylaşrlan durum Bourdieu'nün
"alaı]," adrnr verdigi şeydir. Analitik bir bak§ aç§lndan yaklaşıldığında, Bourdieu'nün "alan kuramr" konumlar arasrndaki nesnel ilişkilerin konfigürasyonunun bir kuramrdrr. Bu konumlar, gerek varoluşlarr gerekse kendilerini işgal edenlere,
toplumsal failler e veya toplumsal kurumlara dayattıklarr belirlenimler bakrmından, farklı sermaye biçimlerinin dağılım düzenindeki mevcut durumlarrna göre, öte yandan diğer konumLara nesnel bağıntılartna (tahakkülTı, itaat, benzeşme vb.ne) göre nesnel olarak tanrmlanrr. Sermaye biçimlerine sahip olmak,
alanda elde edilebilecek "özgül faydalar"a erişimi de belirler
(Bourdieu ve Wacquant, 2003: 81). Alanlardan her biri kendi iç mantrğr ve değer skalasrna sahip olduğu için,6 her bir alanrn işleyişinde, sosyolojik belirleyiciliğe sahip olan "o1runun
kurallarl" söz konusudur. Bir "alan"ln varlrğr yeterli sayıda kişinin bir toplumsal "o;run"a katılımryla oluşur. Bu toplumsal
"oyurr", yerleşik kurallara sahip blr oyun olmayıp, oyuncularrn
rekabetinin sonucu olan bir "ödül" etrafinda şekillenerek işler
hale gelir (Diken, L997:78-B1):
Esas olarak oyuncular araslndaki rekabetin ürünü olan kazanıLacaklar ve kaybedilecekler, yani bir tür bahisler vardrr.
Oyuna yatlnm, illusio (oyun anlamrna gelen ludus'tan türetiliyor) söz konusudur: Oyuncular, ancak oyuna ve bahislerine inancı (doxa) paylaştıkları ölçüde oyuna katrlır ve -bazen

6
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Örneğin iktisadi alan, tarihsel açıdan, işin iş olarak gOruldugu ve akrabalık,
dostluk ve sevgi ilişkilerinin ilke olarak dışlandığı bir toplumsal ewen formunda ortaya çıkmrşken, sanat alanr tam aksi istikamette maddi kAr yasasrnln tersine çevrilmesiyle kurulmuştur (Bourdieu ve Wacquant, 2003: 81).

kıyasrya bir rekabetle- birbirlerinin karşrsrna çrkarlar. Oyunu ve bahislerini, sorgulama drşr tutacak şekilde benimserler.
Oyuncular ya|nızca oyuna girerek, oyunun oynanmaya değer
olduğunu kabul etmiş olurlar (yoksa oyuna dair bir "sözleşme" olduğu için değil) ve bu karşrlaşma, rekabetleri ve çaEşmalarrnrn ilkesidir (Bourdieu ve Wacquant, 2003: 82).

Toplumsal kozların gücü oyunun gidişatına göre nasrl değişiyorsa, çeşitli sermaye biçimlerinin srralanrşı da her bir alanda
farklılık gösterir. Bu bakrmdan her alanda etkin olan sertnaye
biçimleri söz konusudur. Ancak onlarrn bir "koz" olarak nispi
değerleri alanlara göre değişir. Örneğin klasik Yunanca bilgisinin bir sermaye biçimi olarak değeri, bu sermayenin kullanılabileceği bir alanın (dolaysıy|a bir oyunun) varlrğına bağlıdır:
Dolayısıyla bir alanda mücadeleye katrlanlar, mevcut alanda
etkili olan özgül sermaye biçimi üzerinde tekel kurma ve iktidar a|anrnda farklı otorite tarz|arı arasrndaki "kur değerlerine"
ve hiyerarşDn belirleme gücünü elde etme gayesiy'e birbirleriyle mücadele ederler (Wacquant, 2003: 26). Bir anlamda Bourdieucü alan kuramrnln temelinde toplumsal dunyanln "kademeli bir farklrlaşma süreci"nin mekinı olduğu saptamasr yatar.
Peki bir alanln ve onun srnrrlannrn varlrğrnı belirlemede nasrl
bir yol izlenmelidir? Bourdieu bu sorunsalrn daima alanrn kendi içinde ortaya konularak çözümlenebileceği konusunda rsrarcrdrr. Çünkü a pnon bir cevap, teorik bir yanrlgıyı besler. Alana
katrlan faiVgrup, rekabeti aza|trnak (dolayısryla alanrn özel bir
alt kesiminde tekel kurmak) hedefiyle kendisini sürekli farklılaştrrmaya çalrşrr; bir yandan da, belli bir aidiyet tarumı dayatarak, a|ana katrlanlartn ya da katrlacak olanlann bir krsmrnr drşlar. Örneğin, A yu da B şahsrnrn, alanın temel yasasında mevcut yazılı kurallar/gereklere uygun bir sosyolog olup olmadrğı
söylendiğinde yaprlan tam da budur. Fakat alanlarrn "söylenmemiş" veya "kurumlaşmamr§" "giriş engelleri" hukuki slnulardan daha fazlradır. Sonuç olarak, alanrn srnrrlan ampirik bir
araştrrma sonucunda belirlenebilir ve alanrn etkilerinin blttlgl
noktada bulunur (Bourdieu ve Wacquant, 2003: 84-85).
319

-

Alan kawamıy|a yapılacak bir analiz, zottınlu ve birbirleriyle
ilişkili olarak temel üç moment (adım) içerir (Bourdieu ve Wacguant, 2003: 90):
l- Alanın konumunu çözümlemede temel belirleylci bir "iktidar alanl" olmalrdrr.
2- Bu alandaki rakip toplumsal faill er ya da kurumlarrn işgal ettikleri konumlar arasrndaki ilişkilerin nesnel yap§l inşa
edilmelidir.
3- Toplumsal faillerin belirli bir toplumsal ve iktisadi koşul
türünü içselleştirerek edindikleri farklr "yatkınlıVeğilim sistemleri" (habituslar) çözümlenmelidir.
Görüldüğü iizere Bourdieu için alanrn niteligini belirleyen
"oyur", alan içinde farklı konumları işgal edenler arasrnda cereyan'eden "toplumsal mücadeleler"i kawarnaya yönelik açrklayıcr bir anahtar görevi görür. Modern toplum, geleneksel
toplumlarr aratmayacak denli dikey bir toplumdur. Dolapsıyla, Bourdieu sosyolojisi ilk olarak "tahakküm" sorununa eğilir. Farklrlaşma muktedirler ve madunlar arasrndadrr (Albertsen ve Diken, 1999). Bu iki kutup arasrndaki sonsuz mücadele,
farklr alanlarda rekabet eden kişiler/gruplarrn sahip oldukları
"sermaye"ye (oyundaki kartlara) bağlı bir durumdur:
Farklılaşm§ toplumlarrn yaplsr ve dinamiği açıklanmak isteniyorsa, sermayenin çeşitli biçimler alabileceğini kabul etmek

gerekir. Örneğin, isveç gibi demokratik yaşlı uluslarda ya da
Sovyet tipi toplumlarda toplumsal mekanın biçimini anlamak
için, siyasal sermayenin oluşturduğu öze| toplumsal sermaye türü hesaba katrlmalrdrr: Bu serrnaye, ortak kalmaklan (ilk
örnekte sendikalar, ikinci örnekte Komünist Parti aracrlrğryla) kendine mal ederek, iktisadi sermaye gibi, diğer toplumsal alanlarda da ayrıcalrk ve kdr üretme kapasitesine sahiptir
(Bourdieu ve Wacquant, 2004: 108-109).

Bourdieu, aynca oyun kuramr aracrlrğryla bilinç felsefesinin
temellerine yönelik bir saldırr başlatrr. "Çrkar gütmeyen bir
edim olabilir mi?" tartrşmasr ekseninde Bourdieu, çrkar kavramrnln, kendisini mitleştirici bir vizyondan kopardrğrnr, bu320

nu da Weber'in hukuk konusundaki tespitine borçlu olduğuniuı_ yazar: "Toplumsal failler, ancak kurala u;rmaktaki çrkarları,
uymamaktakinden daha buyuk olursa kurala uyarlar" (a.g.y.:
103). Bourdieu, bu çıkış noktasrndan hareketle, sosyolojinin
merkezi postulatlanndan birini oldukça tartrşmalı bulur: Toplumsal faillerin yaptrklarmr yapmalarrnda bir sebep vardrr ve
asrl mesele bu sebebi bulmaktrr. Bu sebep, görünüşte keyfi bir
tavrrlar dizisini tutarlr bir ilkeler butunünden hareketle kavrayabileceğimiz bir şeye dOnüşturebilecek bir sebeptir. Ancak
Bourdieu'ye göTe, sosyolojinin toplumsal faillerin boş eylemlerde bulunmadrklarr varsaylmı kuşkuludur. Çünku bir bilinç
felsefesinin kawamarfl:rza imkin veremeyeceği tamamen paradoksal durumlar vardrr.
Bourdieu, çrkar kavramlnln bu şekilde sorunsallaştrrrlmasrndan sonra "özel bir çıkar biçimi" olarak "illusio" kawamrnr
deweye sokar. Illusio ya da "yatınm", oyüflun oynanmaya değer olduğunu düşünmektir:

Saint Simon'da takke kavgasrna ilişkin (kim önce selam vermeli?) parçayl okuduğunuzda, eğer bir saray toplumunda
doğmamışsanE, bir saray adamr habitusunuz yoksa ve eğer
kafanrzda oyunda da mevcut olan yapılan taşlmlyorsanrz, bu
çanşma size boş ve gülünç gelir. Eğer tersine, oyun oynadığınrz dünyanın yaprlarrna uygun olarak yaprlanmış bir zihniyetiniz varsa, her şey sizin için apaçrktrr ve oyun oynanmaya
değer mi gibi bir soru aklrnrza bile gelmez. Bir başka deyişle,
toplumsal oyunlar, kendilerinin oyun olduklannl unutturan
oyunlardlr ve illusio zihinsel yapılarla toplumsal uzayın nesnel yapılan araslndaki ontolojik suç ortaklığı ilişkisinin sonucu olan bir oyun|a aramızda kurulan buyulu ilişkidir (Bourdieu,1995: L49).

Bourdieu, sonuçta, toplumsal aktörler arasrndaki pratik ilişkileri "faydacr" yaklaşrma indirgeyen iki antropolojik varsaylmr teşhir eder: (i) Toplumsal faillerin daima bilinçli sebeplerle
dawandrklarr ve (ii) onlarr motive eden her şeyin daima salt iktisadi çrkara dayandrğı. Böylece faydacr kuramln tarih-aşlrr ve
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evrensel çrkar kawamının yerine yeni bir çıkar kawamrnl geçiren Bourdieu, tüm yapltlannln, bilinçli hesapQrlık indirgemeciliginin karşrsrna habitus ve alan arasrndaki "ontolojik suç ortaklığı ilişkisi"ni çrkardığrnı savunur. Ona göre, eyleyici|er/aktörler ile,
toplumsal dUnya arasrnda bilinç-altr, dil-altı bir ortaklık ilişkisi vardır: eyleyiciler, pratiklerinde, sürekli, birer sav olarak
öne sürülmemiş savlar ort^ya koyarlar. Bir insani tutumun
gerçekten her zamaı7 için ereği, yani hedefi bu tutumun sonu olan sonucu, miyadı anlamrnda sonu mudur? Bence değildir. O zaıoaI\ toplumsa|ya da doğal dunyay'a kurulan bu tuhaf ilişki nasrl bir ilişkidir ki, eyleyiciler o ilişki dahilinde birer
erek olarak belirlemedikleri erekleri hedeflerler? Oyun duygusuna sahip toplumsal ey'eyiciler, gerçekliği oluşturan araçlar,
içinde hareket ettikleri ewene ilişkin göru ve bolunme ilkeleri olarak işlerlik gösteren bir dizi pratik algrlama ve değerlendirme kalrbrnr edinmiş olan eyleiciler pratiklerinin amaçlannr erek olarak ortaya koyma gereksinimi duymazlar (Bourdieu, 1995: 152).

Ozetle Vanderberghe'in ifadesiyle, aslrnda "Habitus, toplumsal yaprlarrn içselleştirilmesi yeya içerilmesiyken, alan habitusun drşsallaşmasl veya nesnelleşmesidir" (1999: 396). Sonuç
olarak Bourdieu'nün bir toplumsal konumun içkin ve ilişkisel
niteliklerini belirli bir hayat tarzı içinde ifade eden birleştirici
bir kOken olarak habitus kuramr, toplumsal a|ana eklemli bir
"sembolik yapı"dan bahsederek klasik yapısalcrlrğrn srnrrlarrnl aşar. İçselligin faillerin eylemlerinde drşsallaştıgı habitus, işlevsel anlamda, toplumsal aktör/grubun pratikleri ve mülkiyetlerini biraraya getiren üslup birligini aktaran teorik bir operatör olarak iş görür.
sınıfsol hobitus
Ben Pascal'ın pek Unlu bir deyişini, biraz değiştirerek aktarma

alışkanlrğı edindim: "Dünya beni, bir noktayrn§lm gibi içe322

rir ve yutar, fakat ben onu anlanm." Toplumsal uzam-beni bir
noktaym§lm gibi yutar. Ama o nokta bir görtiş açlsldlr, toplumsal LIzaTn içinde konumlanan bir noktadan hareketle edinilen bir görüşün, hangi nesnel konumdan hareket alrnmrşsa, biçimi ve içeriğryle o konum tarafrndan belirlenen bir perspehtifin kokenidir. Toplumsal |lzaır., tam da, ilk ve son gerçekliktir, çünkü üstüne üstlük, toplumsal eyleyicilerin kendisine
ilişkin olarak sahip olabilecekleri tasanmlan da belirler (Buordie, 1995: 28).

Bourd.ieu, Frans:a yaprsalcılrğlnln damgaslnl taşlyan erken kavramsallaştrrmasrnda terimi ifade etmek için dilbilimsel bir analojiye başvurur ve Chomsky'nin "üretken gramer"
düşüncesini çağrlştlran bir "üretken yaplsalcrlrk" geliştirir.
Chomsky'nin "üretken gramer"inden farklı olarak, habitusun
yaratrcr potansiyeli "evrensel bir akrl"dan meydana gelmez, daha çok "bir tecrübe ve a)rnca bir mülk, bir sermaye"den oluşur (Bourdieu, 1985: LL-24). Çunku habitus, Lğvi-Strauss'da
olduğu gibi beynin fiziksel bir yönelimi veya Chomsky'nin
mentalist bir bakış aç§lna benzer biçimde, kalrtsal bir potansiyel değildir. Habitus aile ve akran gruplar içinde sosyalleşmenin yarattlğr srnrfa -özgu tecrübelerden oluşan "yaprlaşmrş bir yapr"drr (Swartz, 1997: 102) . Zira Bourdieu aç6lndan kavramrn avantajr, görünüşe göre, kendiliğinden olan ve
faillerin dunya görüşlerini şekillendiren inanç veya kanaatlerin (Bourdieu'nün deyişiy|e doxalarrn) sağlam bir kavranrşlnl
mümkün krlmasrdrr (Wolfreys, 2000). tşte tam da bu noktada kawam artrk normatif ve bilişsel bir vurgudan ellemin daha
eğilimsel ve pratik bir kawanrşrna doğru yavaşça ewilir ve bu
çerçevede srnrf analrizlerinin önemli bir eksenini oluşturmaya
başlar. Artık Bourdieu'nün habitus kavramr, toplumsal dünyap kawamak ve değerlendirmek için gerekli birer araç olan kategorilere uyarlanmasl icap eden pratik yetenekleri içeren, slnrfsal yapl içinde belirli bir nesnel konuma denk duşen bir dizı özelliği ifade eder ve toplumsal eşitsizliğin farklı yenidenüretim biçimleri analizinde merkezi bir yere sahiptir. Bourdi-

eu, Distinction' da "beğeni"deki srnrfsal

farklılıkları özellikle sı-

nıfsal konumların getirdigi derin bireysel farklılıklarrn bir göstergesi olarak betimler. Farklr srnrflardan gelen kişiler ya|nızca donandrkları farklı güç ve sermaye biçimleriyle diğerlerinden ayrrlrnaz|ar; kişiler en "mahrem", en "bireysel" nitelikleriyle de diğerlerinden farklılık arz ederler. Böylece Bourdieu, habitus kuramrna en açrk biçimde, "seçkinlik"/"itibar"ın sağladıgı kirlar üzerine sosyolojik ana|izinde işlerlihhazarıdırır. Çünku Bourdieu için itibar ara}nşrnın odak noktasr bireyin kendi
bedenidir. Beğeni her srnrfin kendi beden tasav\rurunu belirler.
Beğenideki farklılıklar da, bedenin güzellik-sağlık ve dayanrk1ılığı hakkındaki izlenimleri belirler ve bu durum srnrftan slnıfa

farklılık gösterir:

Beğeni her ne kadar masum, doğal ve kişisel bir olgu gibi görünse de, nesnel srnrfsal nievkii kapsar: Üst srnrf için sanat
müzesi, işçi srnrfr için TV; eski üst srnrf için nazik ve mesafeli bir zarafet, yeni üst srnrf için gürültulU ve gösterişçi bir tüketim; egemen için opera, egemen olunan için avangart tryatro. Beğeniler toplumsal bir nesnel srnrfsal mevkii hiyerarşisini yansrtan kulturel bir hiyerarşi içinde organize oldukları
için, beğeniler arasrndaki çatrşmalar srnrf çatrşmalandrr (Turner, 1998:518)

Sonuçta toplumsal varoluş koşullarrnca üretilen beğeni,
Bourdieu'de bütunleştirici bir srnrflandrrma ilkesi olarak karşlmza çrkar (Bourdieu, 1996: 17B). Toplumsal gerçekliğin
nesnel yapısıyla bireysel tecrübenin Oznelligi arasrndaki hayatı köpruyu oluşturan habitus kuramlnın merkezi kawamlanndan "beğeni", failler açrsrndan anlamlr ewenleri tanrmlayan
üretken ilkelerin tezahurüdür. Örneğin, "beğeni"den hareketle ayrıcalıklı srnrflarla işçi srnrf]arı arasrndaki hayat tarzrndaki
farklılıklar analiz edilebilir. işçi srnrfi üyeleri seçimlerinde diğer srnrf uyelerinden "araçsal beden" anlayışr ile ayrılrrlar. Bedenin hayat tarzııa göre biçimlendirilmesi anlamrnda bir işçi kas güçlendirmeye yönelik motifleri olan spor dallarıyla uğraşrrken, alt-orta srnrf üyeleri uzun ömür için jimnastikle, ayru324

calrklr srnrflarsa golf gibi prestijli sporlarla meşgul olurlar. Başka deyişle,
ayncalrklr srnrfların "yaşamr üsluplaştırma" eğilimi, "biçim"in
sağlığına taprnmaya eğilim gösteren gövdenin bir organizma
gibi işleyişine vurgu yapmaslna veya algılanabilir dış görünüş,
"fiz7k", yani başkasr-için-gövde olarak gövdenin görünümü
üzerine \rurgu yapmaslna göre çeşitlilikler sunan gövdeyi bir
amaçmrş gibi ele alma eğiliminde bulunur ve görulür. Gövde
kulturu kaygrsrnrn, özellikle yaygın bir şekilde antrenman için
antrenman yapma sporuna indirgendiginden en yetkin çileci spor olan jimnastiğe kendini veren orta slnlflarda genellikle
diyet ölçülülüğü ve kesinligi içindeki çileci yüceltilmesini içererek, en temel biçiminde, yani sağlığa hijyenik taprnma olarak ortaya çrktığı açrkça ortadadrr. Jimnastik ve yuruyuş yeya
sağlık yurüyüşü gibi dar anlamda hijyenik sporlar buyuk oranda rasyonel ve rasyonalizefaa|iyetlerdir: Çünku, öncelikle, akla ve aklrn vaat ettiği farklı ve genellikle elle tutulamayan k6rlara kararlr bir şekilde inanrrlar (yaşlılıga yeya bağlantılıkazalara karşr korunma, ancak tam anlamıyla teorik bir referansa
göre var olan soyut ve negatif kAr); ardrndan, jimnastikte olduğu gibi özgül ve bilgece bir anaca (örneğin, "kann kasçrlar")
referansta bulunarak düzenlenmiş, parçalara aynlmrş ve "küçuk rutbelinin el kitabr"ndaki temel hareketlere göre aynlmış
yuruyuşün yeri gündelik yuruyuşte neyse, gündelik durumlann pratik hedeflerine doğru yönelmiş ve bütunluklu hareketlerin de o olduğu soyut bir dizi harekete genellikle indirgenen
bir uygulamanrn sonuçlarlnln soyut bilgisine göre genellikle
anlam kazanır|ar (Bourdieu, L997: L77).

Bourdieu, bu yaklaşım sayesinde, belirli bir srnrf içinde farklr sermaye biçimlerine sahipligin spor, beslenme, sanat, dekorasyon ve boş zarnan|arı değerlendirme gibi konularda oldukça
farklı beklentiler içeren "muhtelif beğeni sistemleri"ni nasrl yarattrğrnı değerlendirme firsatr yakalamrştff (Chaney ,1999: 75).
Böylece, giderek artarı toplumsal aynıleşmeye rağmen, kişilerin
mevcut srnrfsal konumlarlna bağlı olarak, hayat tarz.Jrarı farklı-

lrklarrnr }ıel^ nasrl koruduklan açrklanabilir. Zira beğeniyi anlamak, Bourdieu'ye göre, sosyal bilimciye faillerin mülkiyetleri ve pratikleri sayesinde sahip olduklan şeylerin sosyolojisini
yapma imkinı sağlar. Böylece bir taraftanbize sunulan ürünlerin hangi şartlarda ortaya çıktrgrnr, diger taraftan tüketicilerin
hangi şartlarda üretildiginl bilebiliriz (Bourdieu, L996: 152).
Bu eksende habitus kavramı ile "sınıi'a içkin niteliklerin bedenselleştirilmesine yaprlan bu vurgu, farklı bireylerin benzer
toplumsal mekanizmalarla farklr srnrfsal konumlara nasrl yerleştirildiklerini oldukça iyi açıklamakta dır. Zira Bourdieu'nün
toplumsal konumlarrn dağılımı ana|izi, bedeni eşzamanlr bir
biçimde hem "sermaye birikim stratejilerinin taşrytclsr" hem de
"politik direnişin olasr mek6nr" olarak inşa eder (Göker, L999:
244).
Bu bağlamda Bourdieu'nün kulturel güç odaklr srnrf aııahizi,
öncelikle, aktörlerin amaçlanna ulaşma teşebbüslerinde bile eylemlerini kuşatan ve biçimlendiren toplumsalyapfran nasrl yeniden-ürettiklerini kawarnaya çalrşan daha buyuk projenin bir
parçasr olarak okunmalrdrr (Tucker, 1998: 65-93). Belirli bir srnrfin üyeleri belirli srnrflama, değerlendirme,yatg:- algr ve davran§ biçimlerini paylaşrrlar. Bu srnrfsal ve bireysel algrlar, seçimler ve dawanrşlar arasrndaki ara süreçler de sını.,fs al habitusu (yani, aynr srnrfa ait habituslann yapısal eğilimlerini) oluşturur. Bir anlamda, sınıfsal habitusbenzer konumu paylaşanlann
kolektif bilincine karşrlrk gelir, zira o bireylerin dünyayıbenzer
biçimde sunmaları ve belirli bir tarzda srnrflama yapmalan, seçmeleri, değerlendirmeleri ve dawanmalannr mümkün kılan bilişsel ve duygusal bir rehber sağlar. Başka bir deyişle,
[s]osyal srnıf, salt üretim ilişkileri içinde bir konum olarak değil, ayrıca "normalde" (yani, yüksek bir istatistiki olasrlrk dahilinde) o konumla özdeşleştirilen srnrfsal habitusla tanrmlanrr (Bourdieu, L996: 372).

Böylelikle, eylemlerin rutinleşmesine yardrmcı olan sınıfsal
habltus, pratiğin ve sosyal gerçekligin anlamlarr konusunda naif uzlaşrmlara dayalı, nesnellikle donanmrş bir sağduyu dun326

yasrnr güçlendirir. Bunun doğal sonucu Bourdieu'ye göre şudur: Kendilerine özgil mantıklarıyla nesnel srnrflar üreten srnrflandrrma sistemlerı, dayandrklarr keyfilik öğesinin (Bourdieu : "Meşruluk keyfiligin yanlrş yorumlanmasrdrr" ) yanlrş-anlaşrlmasrnl garanti altrna alarak iktidar ilişkilerinin yeniden-üretimine katkrda bulunurlar (Bourdieu, L972/L977: L64). Sonuç
olarak Bourdieu'nün, srnrfsal konumun habitusu belirledigini
vurgulayarak Durkheim'ı " ayak|arr üzerine oturttugu" açrktrr
(Turner , L991: 517).

Anthony Giddens: Yapının iklliği
Yaprnrn ikiliği Giddens'rn eylem ve yapl arasrndaki karşrlıklı
diyalektik ilişkiyi açrklamak için geliştirdiği bir kawamdrr ve
bunun ancak felsefe ve sosyal bilimleri saran diğer ilişkili farklı dualizmler aşrlarak gerçekleştirilebileceğini duşunur. Aslında Giddens'ln çalrşmalannrn eksenini sosyal teoriyi istila ettiğini duşundüğü bu düalizmleri çözme, aşma çabasrnrn oluşturduğu söylenebilir.
Eylem felsefesinde ele alrnan problemlerin sosyal bilimler
bağlamrnda yeniden değerlendirilmesi ve açıklanmasl gerektiğini düşünen Giddens, mevcut eylem felsefelerinin bazı eksikliklerini de eleştirerek, bir eylem sosyolojisi geliştirmeye çalrşrr. Felsefede y^yg|n olan ve sosyal teoriyi de etkileyen bazı dualizmler, ona göre, gerçek bir eylem teorisi geliştirmeyi engeller. Giddens
felsefecilerinin bizzat eylem kawamlna ve
"y'"*
niyetler, gerekçeler ve güdülere buyUk yet ayüsalar bile, ilgilerini büyuk ölçüde aktörler tarafrndan "ey'emin üretimi" olarak adlandrrrlabilecek hususla, eylemin betimlenmesiyle slnlrlandrrdrklarr için, eylem felsefesi üzerine ana|ız|erin buyuk çoğunluğunun aktörlerin niyetleri veya amaçlarrndan kaçan, yani
niyetlenilmeyen sonuçlartna ve bu sonuçlarrn sosyal teori açrsrndan önemine fazLa dikkat etmediklerini, awca eylernin ifade edilmemiş hoşullany|a ilgilendiklerini belirtir. Giddens'a göre, bir ölçüde bu nedenlerle, her zarnan haklı olarak kurumsal
sosyal analizc7lerinin çalrşmalarrnda buyuk ölçüde yer alan 327

kurumlarln doğasıyla, toplumsal değişme, çatlşma ve güçle ilgili- problemler eylem felsefecilerinin yazı|annda nadiren yer
almrştrr (19B2c: 29).

Giddens "yapının ikiliği" kavramını sosyal teorideki iki temel düalizm biçimin e itiraz için geliştirdiğini belirtir: Bu dualizmin etkisine bir yanda -insan ey'emini öne çrkaran, eylem
felsefelerinin geleneksel yetersizliklerini sergileyen- yorumcu sosyolojilerde, öte yandan yaprsalcl ve (yapısal)-işlevselci
sosyolojilerde rastlanrr. lnsanlarr aslrnda hem kendilerinin bilincinde olan ve,yaptrklarr şeyler hakkında gerekçelere sahip
amaçlr aktörler, hem de eylemleriyle inşasrna yardrmcı olduklan toplumsal ortamln farkrnda olan ve onun içindeki muktedir, muhakeme sahibi, niyetli failler olarak alan, bu yüzden insan faili sosyal ana.lrizin merkezine yerleştiren, sosyal bilimlerin
temel ilgi alanlnl amaçlr, muhakeme sahibi aktörü araştrrma-

nrn oluşturmasr gerektiğini düşünen, fakat zor|amave "güç" ve
buyuk ölçekli organizasyon problemlerine hiç değinmeyen birinci kategoridekiler, Giddens'a göre, "eylem konusunda güçlü, yapr konusunda zayı?'Iardrr. Aksine, eylemin ifade edilmemiş koşullarr ve niyetlenilmemiş sonuçlarrna öncelikli yer veren ve kurumsal düzen ve değişmeyle ilgili problemleri vurgulayan dUşunce gelenekleri eylem teorileri geliştirmekte bü,
yük ölçüde başarrsrz kalmışlardrr. Nesnenin özne, toplumsal
yapl veya sosyal sistemin amaçlr, kapasite sahibi toplumsal ak-

tör üzerindeki önceliğini vurgulayan, aktorleri sanki etkileme
gücünden ve beceriden yoksun, kendilerinden büyuk güçlerin
oyuncağl)rmrş gibi alan, toplumsal nesnenin -toplumun- birey-fail üzerinde önceliğe sahip olduğunu düşunen ve temel ilgi alanı olarak toplumsal kurumlarrn ana|izini alan ikinci kategorideki yaklaşrmlar ise "yapr konusunda güçlü, eylem konusunda zayıf"lardrr (Giddens, 1982c 29; 1986/7005: 576;

L99L/ZO03: 7).
Giddens'a göre, nesnelci geleneğe ait olanlar, toplumun ve-

ya toplumsal kurumlarln bir anlamda daha kalrcr olduklarrnr
ve toplumun tekil üyelerinden daha faz|a ilgiye değer olduğunu öne sürmekte haklıdrrlar ve tarihle, buyuk çaplı toplumsal
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dOnuşumler, çatrşma ve genelde değişmeyle ilgili problemleri çok iyi analiz etmişlerdir. Ancak öte yandan, öznelci kanatta
yer alanlar ise insan failler olarak bizleri, kendi
koşulları"yl"*
nr anlama, niyetli olarak dawanma ve yaptıklarr konusunda sebeplere sahip olma kapasitesine sahip varlrklar olarak görmekte kesinlikle haklıdırlar (L9B6/2OO5: 576). Butun bunlara ra}men, iki perspektifin cazip yanlarr kadar temel bazıyetersizlikleri de vardrr. Giddens bu yetersizlikleri şöyle özetler:
[N]esnelciler, deyim yerindeyse, kurumlar konusunda güçlU eylem'konusunda zayıflardrr. Başka deyişle, bu perspektif
içinde yer a|an ve sosyal bilimlerde işlevselcilik, yaprsalcılık
ve edebiyat eleştirisiyle ilişkilendirdigim y azar|ar, insan faillere yüklenilebileceğini dUşUndUğüm "kendini anlama", "niyetlilik" ve "belirli gerekçelerle dawanma" gibi niteliklerı ortaya
ko)rmakta yeterince usta'değillerdir. Öte yandan, çitin öznelci tarafindakiler nesnelcilerin insan dawanrşlnln araştrnlmasr konusunda önemli olduğunu duşundukleri olgulan yeterince ana|iz edememişlerdir. Başka geleneklerin yanl srra analitik
eylem felsefesi ve sembolik etkileşimciliği de dahil ettiğim öznelcilik, uzun dönemli tarihsel değişme süreçleri ve kurumlarrn genel düzeniyle ilgili sorunlan atlama eğiliminde olmuştur
(L986/2OO5: 577)

Eylem

Giddens "yapınrn ikiliği" kawamrnr açrklarken, "eylem", "birey", "yapl", "toplum", "güQ" gibi kawamlan yeniden tanrmlama gereği duyar. İnsan failleri amaçlr, muhakeme yeteneğine sahip varlıklar olarak gören yaklaşımlarda,
kawamlnrn ço"y'"*
ğu kez bir niyetler toplamr olarak anlaşrldrğrnr, yani faiVaktOrUn
gündelik hayatr oluşturan rutinler altrnda ele alrnmadrğrnr öne
süren Giddens'a göre, gündelik hayat bir surelahış, Schutz'L|rL
ifadesiyle, insan uyanrkken devam eden bir sürekliliktir ve bu
kendi oluşumunun bir parçasr olan temel bir zayüzden
"y1"*
mansallığa sahiptir (L9B6/2O05: 576). Dolayrsry'a,
bir ni-

"y'"*

--7
yetler toplamr değil, bir akrştrr. Bu çerçevede o, eylem kawamrnr insan dawanrşrnrn "kapasite" ve "bilgililik" adrnr verdigi iki
bileşenini anlatmak için kullanır. Bunlardan ilkiyle failin "başka turlu yapabilme" imkanlnl kasteder ve doğrudan sosyal teoride gücün önemiyle ilişkili olduğu için, sosyal ana|iz açrsrndan
bUyuk değere sahip olduğunu duşünür. Giddens, ikinci terim
"bilgililik"le de, toplumun üyelerinin bu toplum hakkında ve
onun içindeki kendi etkinlik koşullarr hakkrnda butun bildiklerini anlatrr. Ancak o, aktörlerin bilgililigini "bilinçli olarak" bilinen şeylerle, yani bilinçli bir biçimde akılda tutulanlarla özdeşleştirmenin temel bir hata olacağrnr, bir öznellik açrklamaslnda "bilinçliligin" (sözel bilincin) "pratik bilinç" ve bilinçdışıyla ilişkilendirilmesi gerektigtnl duşunur. Aynca ona göre, toplumsal hayatbağlamlannda nasrl "ye, alrnacağr"y|u ilgili birçok
farklı zrmni bilme tarzırıı anlatan bir "pratik bilinç" kawamlnln
yokluğu da işlevselci ve yapısalcı düşünce geleneklerinin benzer bir eksikligidir. "Bilgililik" gibi "kapasite"nin de -örneğin
oyun teorisinde yapıldıgı gibi- aktOrlerin "kararlar" alma yeteneğiyle kanştrnlmamasr gerektiğini vurgulayan Giddens'a göre,
kapasite terimi bireylerin birçok farklı potansiyel alternatifle bilinçli olarak yüzleştikleri, bu alternatifler arasrndanbazı seçimler yaptrklan durumlan anlattığı takdirde, "karar alma" genelde kapasitenin bir alt kategorisinden faz|a bir şey olmayacaktrr.
Sonuç olarak kapasite,yani "başka turlu yapabilme" imk2ru genellikle gündelik dawan§rn rutin, srradan zrmni bir özelligidir
(Giddens, 19B2a: 9).
Bu çerçevede, sosyal bilimlerde bir
anlayı§rnrn merke"y'"zitıe, toplumsal aktörlerin kendi gündelik etkinliklerinin içinde yer aldığı koşullar hakkında bilgi sahibi oldukları gerçeğini yerleştirmesi gerektiğini, insanlann kendi eylemleri hakkındaki gerekçelerinin -veya kendi tercih ettiği terminolojiye göre, "eylemin rasyonalizasyonu"nun, toplumsal aktörlerin rutin
olarak gerçekleştirdikleri dawanışrn süregelen refleksif gözetimi olarak- bu eylemlerin sürdürülme biçimiyle temel dizeyde ilgili olduğunu öne süren Giddens (1982c: 2;9), Sosyolojih
Y öntemin Y eni Kır allan'nda geliş tirdiği analizde bu yaklaşımla330

;

-

rrn düalizmlerinden kurtulmaya çalışrlrrken, "bir ey" /"1oplum"
dualizmini redde ttiğini, onun yerine y enid.en-tir etilen pr atihler e
odaklandığrnı vurgular. Ancak ona göre bu düalizme karşr çıkmak "kesinlikle kendine has yaprsal özelliklere sahip sosyal sistemler ve kolektivite blçlmleri bulunduğunu reddetmek anlamlna da geldiği gibi bu yapısal özelliklerin, belli bir konumdaki her bireyin eylemlerinde bir ölçüde 'içerilmiş' olduğu anlamlna gelir. Birey/toplum düalizmine karşr çrkmak, bu iki kavramln da yapı-bozumuna uğratılması gerektiğinde §rar etmek-

tir"

(197 6: 20O3: 7 -8)

.

Bu yapr-bozumu girişimi içinde , bizzat "birey" bedensel bir
varoluşa sahip olduğu için "birey kawamr" ilk bakışta problemsiz gibi görünse bile, bireyin sadece bedenden ibaret olmadığınr, hatta beden kawamrnln bile "eyleyen ben"den daha kompleks olduğunu vurgulayan Giddens, bir bireyden söz etmenin
sadece bir "özne"den değil, bir "fail"den de söz etmek anlamrna geldiğini belirtir. Dolayısryla ona göre, Talcott Parsons'rn da
sürekli vurguladrg, gibi birey kawamrnda "eylem" fikri kaçrnrlTnaz olarak merkezi önemdedir. Ancak öte yandan, aktör teriminin de çağnştrrdrğr gibi, eylem sadece bireylere mahsus o1mayrp, aynr ölçüde toplumsal organizasyonlat ve kolektif hayatrn da temel bir unsurunu oluşturur. Krsaca Giddens, ara|arrnd.a yorumcu sosyoloji çerçevesi içinde çalışanlarrn da yer aLdığı pek çok sosyoloğun, sosyal teorinin, ilgisi ne kadar "makro" düzeyde olsa da, (i) toplumun karmaşık düzeni hakkında
bir açıklama kadar (ii) derinleştirilmiş bir eylem ve fail anlayışrnr da gerektirdigini göremediğini belirtip, bu konuda ilk yazı|arlnın yer aldığı Sosyolojilı Yöntemin Yeni Kuralları'nda boyle blr
göruş ortaya koymaya çalrşrr (L99L/2003: 8).
Toplumsal üretim ve yenlden-üretim

Giddens birey/toplum,,yapı/ey|em karşrtlrğrnr "yaprnrn ikiliği" kavramr temelinde aşrrıaya çalışrrken, toplumsal pratiklerin (etkileşimin) üretimi ve yeniden-üretimi kavramlarrna başvurur. Etkileşimin üretimini toplumsal aktörlerin aktif,
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olumsal, ancak ayn| zarnanda bağlama bağlı ve onlarrn- kendi
davranrşlarrna getirdikleri "açrklamalar" (" eylemin rasyonalizasyonu") temelinde bir başarrsr olarak gören Giddens, toplumsal üretim ve yeniden-üretim kavramlarrnln somut ilişkiler düzeyinde birbirlerinden ayrrlamaz ilişkili süreçleri anlattrğrnr düşünse de, onlar araslnda kavramsal bir ayrrm yaprlmasr gereğini vurgular. Daha ziyade içinde sembolik etkileşimcilik, fenomenolojik sosyoloji ve etnometodoloji gibi yorumcu
sosyolojilerin açrklanmasına katkıda bulunduğu ilkinde, kırılgan bir nitelikte olan toplums a| hayatrn her ilişki ve karşrlaşmada, benzer biçimde de olsa, nasrl üretildiği ve aym zaITLaIlda nasrl değişmeye açık olduğu vurgulanrr. Daha çok yaprsalcı
ve yaprsal-işlevselci yaklaşımlarrn açrklanmaslna katkıda bulunduklarr "toplurnsal yeniden-üretim" kavramrnda ise, toplumsal ilişkilerin bulunduğu varsalnlan toplumsal, ekonomik
vb. yasalar temelinde nasrl bir yapı, bütünluk kazandrğr, toplumun sürekli benzer bir biçimde nasrl yeniden-üretildiği ortaya konmaya çalrşrlrr. Sosya| analizin mantrğrna mbi olan "yuplnln ikiliği" kavramlnln tek başrna toplumsal yeniden-üretim/dönüşüm koşullarr hakkrnda genellemeler ortay a koyamayacağınr, bu kavramrn sadece belirli türden somut tarihsel durumlarr hesaba kattığrmızda açıklayıcı bir değere sahip olabileceğini belirten Giddens, bu iki sürecin de a)ml ölçüde temel
olduğunu, ancak onlann aynr paranln iki ayrı yiizti olarak değil de, bir ve ayru şeyler olarak görulduklerinde toplumsal etkinligin somut koşulları içinde ortaya çrkan istikrar ve değişmeiıin açrklanarnayacağrnr öne sürer. Çünkü ona göre, bu yönde bir özdeşleştirme, ne mantrk seviyesinde ne de gündelik hayattaki pratiklerimizde eylemin genel gidişatı drşrna çrkamayacağrmrz anlamrna gelir (L99L/2003: B).
Giddens'a göre, önde gelen sosyal teori okulları (çoğu kez
öznelcilikle özdeşleştirilen) iradeci bir yaklaşlml benimseyenler ve bazı toplumsal determinizm anlayışlarınl benimseyenler
biçiminde bOlunmüşlerdir. Birinciler toplumsal üretimi, ikinciler toplumsal yeniden-üretimi vurgular. Ona göre, gerek iradeci gerek determinist sosyal teori okullarr "yapr"y krsrtlayncrlık332

la özdeşleştirip bu yüzden "eylem"in karşrsrna koyduklarr için,
insanlarrn toplumsal davranrşlarrnr açrklamada kurumsal anıa|izin önemini kabul eden bir anlayış bir eylem teorisiyle doyurucu biçimde uzlaştrnlmamrştır. Giddens, bu yaklaşrmlar reddedilerek, "yapının ikiliği" kawaml merkeze yerleştirildiginde
üretim ve yeniden-üretim terimleri arasrndaki bağın kurulabileceğini öne sürer. Bir eylem açrklamaslna yapL kavramr, Giddens'a göre, iki yolla, (i) eylemin üretilme aracl olarak ve (ii)
aynl zarnanda toplumsal formlarrn yeniden-üre timinde
"yl"*lerin bir sonucu olarak girer. Bu yüzden Giddens, iradeci sosyal teorilerdeki genel eğilimin aksine, toplumsal yeniden-üretimin sadece pek çok "üretim edim"inin biraraya ge|mesi olarak
anlaşılarnayacağını ve benzer şekilde, eylemin üretiminin "yupısal olarak belirlenmiş" rasyonalize bir icraat olarak alrnamayacağrnı ileri sürer (T977:2003).

Yapı
Giddens sosyal sistemlerin inşasrnr açrklarken "yapr" kawamlnı farklı blçimlerde tanrmlar: "KrsrtlaFcl ve mümkün krlrcr olarak", "bellek izleri olarak", "anlbütunluk ilişkisi olarak",
"yaprsal özellikler olarak", "kurallar ve kalmaklar olarak", "dönüşüm/dolalnm ilişkileri olarak" (ayrrntılı bir açıklama için,
bl<z. Tatlrcan, 2005 : 55- 1 03).
Pozitivist, kendi deyimiyle natüralist sosyolojilerin Durkheim kaynaklr "yapr" anlayışlarrnr eleştiren Giddens, yaplnrn, daha doğrusu sosyal sistemlerin (kurumlar, değerler, normlar,
kalıplaşmış ilişkiler ve pratikler gibi) yaprlaşmrş özelliklerinin
bireylerin dawanrşlarrnı belirli şekillerde ve derecelerde krsrtladığrnı kabul etse de, onlann aynr zarrıanda hem eylemlerimizi hem de belirli amaçLartmızı gerçekleştirmeye yardrmcr olduklannr, yani mümkün krlrcr "kalmaklar" olduklarrnr öne sürer. Böylece o, "yapı"yı hem eyleme uygulanan hem de eylemle
üretilen tiretici|ıurallar vekaynaklar anlamrnda kullanrr ve kurallar ve kaynaklarrn toplumsal hayatrn süregelen bir etkinlik
olarak üretilme ve yeniden-üretilme araçlan olduklannr, ancak

--.!
bu etkinlik tarafından üretilen ve yeniden-üretilen bir şey olarak alrnmaları gerektigini belirtir. işte bu karşılıklılık ona göre "yapının ikiliği"nin gerçek anlamıdrr. Başka deyişIe, "yapı toplumsal etkileşimin üretici kaynağıdrr, ancak o sadece toplumsal etkileşimlerle yeniden-üretilir: Aynı şekilde, söylenen bir söz hem sözdizimi kurallarıyla yaratrlır, 2[cak bu yüzden ilgili kurallarrn yeniden-üretimine hizmet eder"
ayTrca bizzat

(L977 /2003).

Giddens ayrrca Durkheim'ın düşüncesinin aksine, yaprnrn
"orada bir şey", olmalnp, sadece gündelik etkileşimlerimizde
eylemlerimizle, önceki deneyimlerimizden edindiğimiz her tür
(çoğunlukla pratik) bilgi kullanılarak üretildiği ve yenidenüretildiği anda ve sürece varlrk kazandrğrnr ileri sürer. Ancak
bir kez üretildikten sonra, yapl, eylemlerimizin nesnel koşullarr haline gelir ve geri-beslemed_e bulunarak dawanrşlanmızı etkiler ve biçimlendirir. Özellikle Marx'ın yazı|arrnda ve Marksist teorilerde yayg:ın biçimde kullanılan "toplumsal yenidenüretim" kawamlnın sosyal ana|izde önemli bir yere sahip olsa
da, kendi başına açıklayıcr olamayacağınr tekrar tekrar vurgulayan Giddens'a göre, bu yüzden, sosyal sistemlerin yeniden-üretimi mekanik bir süreç olmapp h.er zaman farklı koşullaraveya
farklı tarihsel ve toplumsal faktorlerin biraraya gelmesine göre
açrklama gerektiren "olumsal" bir olgudur. Bu yüzden o, insan
aktörlerin (srnrrlı) bilgisi içinde ve bu bilgi aracılrğryla işleyen
"yaprnın ikiliği" sürecinin, toplumun yeniden-üretimini toplumsal aktOrlerin farkrnda olmadrklan, mekanik kaçınılmazlrk
sonucunda ortaya çrkan bir şey olarak görme eğilimindeki nesnelciligin (pozitivizm) ve toplumsal etkinliği aktörlerin becerilerinin basit bir ürünü olarak görme taraftarı olan öznelciliğin
toplumsal yeniden-üretimi açıklarken içinde duştukleri tuzaklardan kaçrnmada çok önemli olduğunu öne sürer. Ona göre,
bu teoriler, gerçekte genelde toplumsal hayatın zamanı-mekinda yeniden-üretiminden daha çok, onun üretimiyle ilgilenirler
(L98L/2000: 69).

Giddens, etkileşimin üretimi ve yeniden-üretimi arasrnda
aynlmazbir ilişki bulunduğu postülasrnr içeren yaprrun ikiliği
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düşüncesinin bir toplumsal yeniden-üretim teorisinin temeli_
ni nasrl oluşturduğunu açıklamaya çalrşrr. Peter Winch'in toplumsal hayat yorumunda gösterildigi gibi bu ilişkinin mantrksal olmaFp, toplumsal aktörlerin bilgililigi içinde temellendiğini belirten Giddens'a göre, Weber'in de gösterdiği gibi, toplumsal hayathakkında birçok durum ve koşulda -belki de, doğa dünyasrndaki olaylarda olana göre çok daha fazla- öngörülerde bulunabilir. Fakat bu öngörulerin kaynağı, toplumsal
hayatrn determinist ve bir ölçüde sabit süreçler veya oluşumLara göre işlemesi değil, genelllk|e rutin, yani benzer biçimde
tekrarlanan, daha doğrusu -her zatnanı değişmeye açrk olabilse de- belirli bir süreklilik sergileyen bir sistemlilige sahip olmasrdrr. Ona göre, toplumsal dunyanın öngörülebilir karakteri, kurallar ve kaynaklarrn aktörler tarafrndan etkileşimin kurulmasrnda bilereh kullanılmaslntn bir koşulu ve sonucu olarak"mqldana getinlir"; gerçekte, bir yandan toplumsal dunyanın "b4ş arılmış" karakteri -etnometodologlann vurguladıklan
gibi- }ıer zarnan aktörlerin " çnba göstermelerı"ııi, yani onun her
ilişkide, her karşılaşmada üretilmesini gerektirir ve öte yandan
çoğunlukla gündelik }ııay at gerçekliğildoğruluğu sorgulanmayan karakterinin bir parçaslnl oluşturan rutinin bir parçasr olarak " çabalamadan" gerçekleştirilir. Ancak Giddens rutinin toplumsal hayatın yeniden-üretiminde sahip olduğu buyUk önemin "kör alrşkanlrk"la veya kökleşmiş norrnatif bağlılıkla kanştrrrlmamaslnın çok önemli olduğunu belirtir. Çunkü iki Ornekte de toplumsal aktörler kalrn kafalı otomatlar olarak ortaya çrkarlar. Halbuki, "rutin .vey^ gerçekliği sorgulanmayan şeylerin
yaygrnlığı kesinkes toplumsal aktörlerin derin zarrıan-rrıekanda
kurumlar içinde katmanlaşmrş pratikleri yeniden inşa etmekte
yarar|andıkları -alışılagelmiş bir biçimde kullanrlan ancak çok
karmaşrk- becerilere dayanrr" (1981 /ZOO0 70) .
Aslında aktör veya yap|ya öncelik tanlmayan, yaplnın ikiliğindeki "ikilik" ibaresinin eylem ve yapr arasrndaki karşrlıklı
bağımlılıkla ilintili olsa da, belirli bir konumdaki aktörün kolektivite içinde erimesini ima etmediğini belirten Giddens, 1nre
de aktOr ve kolektivite araslnda bir hiyerarşi, yani birçok kar-

-ş,-

şılıklı ilişki biçimi olduğunu vurgular: Belirli bir konumdaki

her aktör, yarr Durkheimcr anlamda, "rıesnel" bir eylem ortamr karşrsrndadrr. Böylece, yaplnrn birey karşrsrnda belirli ölçüde bir nesnelliğe sahip olduğunu da kabul eden Giddens'a göre
"yapının ikiliği" ethileşim yapılarınln yeniden-üretimiyle ilgili dört temel koşuldan biridir. Diğerleri, (i) toplumsal aktörlerin inşa edici becerileri, (ii) bu becerilerin eylem biçimleri olarak rasyonalizasyonu, yani eylemlere farklr anlamlarrnda "açıklamalar getirebilme" ve (ili) gfudülenmenin unsurları temelinde analiz edilebilecek, bu tür kapasitelerin gelişimine yardrmcr olan yeyabunlara imkin sağlayan etkileşim ortamlarrnrn söze dOkulmeyen özellikleri, yani bilinçdrşr ve pratik blllnç olarak srralanrr (L976:2003: 13B).
Yaprnrn "özne-siz" olduğunu vurgulayan Giddens'a göre, etkileşim öznelerin dawanrşlarryla ve bu dawanrşlar srrasrnda inşa edilir. yani karşrmrzda (ancak dışrrrıızda değil) bir ölçüde
nesnel bir yapı, aslrnda yapılaşmış ilişki biçimleri olsa da, yorumcu yaklaşımlardavurgulandığı gibi, bu yapı her ey'em anrnda, her karşrlaşmada benzer biçimde yaratrlan ancak her an değişmeye açrk, krrrlgan bir şeydir. Burada sabit bir yapıdan ziyade, yaprlann
anrnda varlık kazandrğı pratiklerin yenidenüretimi olarak"yl.*
bir yapılaşma söz konusudur. Dolapsryla, yaprnrn ikiliği, Giddens'a göre, toplumsal yapının failler tarafindan
karşılıklr eylemleriyle üretildiğini, inşa edildigini, ancak aynı
zaıınanda bu inşa sürecininbizzat aracı/ortarnt olduğunu anlatrr.
Yine burada "dil" örneğine başvurulur. Onun ifadesiyle,
[d]il sadece insanlarrn söyledikleri şeylerde, başka deyişle,
yaptıklan konuşma edimlerinde belli türden gözlemlenebilir
tutarlrlrklar bulunduğu sürece bir "yapl", sentaks ve semantik olarak var olur. Bu açrdan sentaks kurallarrndan söz etmek, örneğin, "beılzer elementler" in yeniden-üretiminden söz
etmektir; öte yandan, bu kurallar, almr zamanda -konuşulan
dil olan- konuşma edimleri bütünıjıne vtıcut kazandınrlar. Yaprlaşma ve yeniden-üretim kawamlanyLa kavranmasr gereken
yaplnm şu ikili Ozelligidir: Yapr, hem insanlann davranrşları
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gözlenerek anlaşrlabilir, hem de aynca, bu dawanışlan mümkun kılan bir arağortam görevci görür (L976,,2003: |62).

Toplumsal etkileşimde yqpının ikiliği
Yapılaşma teorisinde, ne özne (insan fail) ne de nesnenin
("toplum" yeya toplumsal kurumların) önceliğe sahip olarak
alınabileceklerini öne sürüyorum. Her bin tehrarlanan pratihler içinde ye bu pratikler aracılığıyla inşa edilir. lnsan "eylem"i
kawamr '|kurum" kawamrnr, kurum kawamr da insan eylemi
kavramrnr gerektirir. Bu ilişkinin açrklanmasr, böylece, toplumsal pratiklerin yapılaşmasrnln (zaman ve mekanda üretimi
ve yeniden-üretiminin) nasrl gerçekleştiğine ilişkin bir açrklamanln çekirdeğini oluşturur. (1982a: 8)

Kırumlar|a,geniş bir mekinsal ve zamansal uzanlma sahip
yapılaşm ış toplums al pr atilıleri, tarihçi Braudel'in kurumlarln
uZlttı stiresi olarak adlandırdığı şey içinde yapılaşmış olan ve
bir toplumun üyelerinin çoğunluğunun uyduğu veya kabul ettiği pratikleri anlattrğınr söyleyen Giddens'a göre, kurumlarrn
uzun dönemli gelişimini açıklamakta temel önemde olan toplumun yapılaşmış özellihlei, sadece sosyal sistemlerin yapılaşmasr içinde somutlaştrklarr anlarda ve toplumsal aktörlerin
bilgililigini oluşturan (gündelik toplumsal hayatrn sürekliligi
içinde pekiştirilen veya değişikliğe uğrayan) bellek izleri içinde "var olurlar"; fakat kurumlaşmrş pratikler de gündelik hayatrn sürekliliği içinde kalmakların kullanılmasıyla "mümkün

olur" ve "mümkün krlrnrr". Alrnca, kaynaklar da sosyal sistem_
lerin yapılaşmış özellikleridir, ancak sadece aktörlerin kapasiteleri, "başka türlü dawanma" kapasiteleri içinde "var olurlar". Giddens buradan, toplumsal pratiklerin organizasyonunun özünde tekrara dayandığı tezine ulaşrr, yani yapı tekrar
tekrar organize ettiği pratiklerin hem aracı hem de sonucudur
(L9B2a: 9-10).

Belirli bir süreklilik içinde "tekrarlanan toplumsal pratikler
olarak kurumlar"ln ilgili aktörlerin eylemlerini nasıl yeniden-

-T
ürettikleri ve bu eylemleriyle nasrl üretildikleri ve yeniden-üretildiklerini açrklamak için Giddens, kalmağı Goffman olan ve
Habermas'ln da kullandığı "stratejik eylem analriz7" kawamrnr
alrr ve onu "kurumsal analiz" ka.wamıy'a tamamlar. Toplumsal
etkileşim ve yapr ilişkisini, aşağrda göreceğimiz gibi, "yapının
ikiliği" temelinde ve "yaprlaşrna tarzlarl" kawamrnr kullanarak
açrklayan Giddens'a göre,
[s]osyal sistemlerin inşasrnr stratejik bir dawanrş olarak araştrrmak, aktörlerin toplumsal ilişkilerinde yapısal unsurlardan
-kurallar ve kaynaklardan yar arLanma biçimlerini araştrrmaktrr. "Yapı", bu duzeyde, kendini aktOrlerin toplumsal karşrlaşmalarda sözel ve pratik bilince başvurmalarr biçiminde gösterir. Öte yandan, kurumsal analizde, kurallar ve kaynaklar sosyal sistemlerin yeniden-üretilen özellikleri olarak görülür ve
stratejik davranrş [metodOlojik olarak] paranteze alrnrr: bu
analizler bir dUalizmin iki yaru olmayıp bir ikiligi, yaprnrn ikiligini ifade ederler. Bu parantezealmaya toplumsal nedensellik
ve yap§al zor|aycılrğı ayru şeyler olarak gören natüralist sosyolojilerde kesinlikle rastlanm az (L97 9 /2005 : 79-80) .

Kurallar ve kaynaklar olarak yapl toplumsal hayatrn üç boyutuna karşılık gelir: Anlamlandırma yapıları yani semantik
kurallar; meşrulaştırma yapıları yani ahlak kuralları veya değerlerle ilgili kurallar ve §ç yapılan yani eşitsiz dağılmış kaynaklar. Bunlardan ilk ikisi kurallarl, sonuncusu kaynaklarr içerir. Toplumun üretiminin (i) kendi üyelerinin aktif inşa edici
becerileriy'e, ancak (ii) kaynaklardan yararlanarak ve (iii) söz
konusu üyelerin farkrnda olmadıkl arl v eya belli belirsiz farkında olduklarr koşullara göre gerçekleştiğini belirten Giddens
(L97 6/2003 : 2O7 -2O8; L977 /2005) etkileşimde yaprnın

bu üç temel boyut çerçevesİnde açrklar.
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Şekilde görulebileceği gibi, yaprnrn üç boyutu, daha doğrusu
üç yapı biçimi vardrr: Anlamlandrrma, egemenlik ve meşrulaştrrma yaprlarr. Buna karşılık, etkileşimin de, srrasryla, bunlara
karşılık gelen üç boyutu mevcuttur: lletişim, 8üç ve ahlakillk.
Iki yönlü oktan da anlaşılacağr gibi, etkileşim ve yapl arasrnda
bir belirlenim ilişkisi değil, karşılıklrlrk, yani bir "ikilik" vardrr.
Bunlar arasrnda, karşrlrklr bağlantryı, dolayımlanmayl sağlayan
tarz|ar yer alrr (L976/2003: 163).
Yaprnrn ikiliginin gündelik dawan§ln en küçük unsurlarrnr
sosyal sistemlerin daha genel özelliklerine bağladığını belirten
Giddens'a göre (1979/2005) , "yapı|aşma tarz|arı" adrnr verdigi
süreçler etkileşimin kurulmasrnda yapmrn ikiliginin temel boyutlarrnr temsil ederler. Yani, aktörler etkileşim srrasrnda yap|laşma tarz|arından yararlanrrlar. Ancak bu süreçler de, awca,
etkileşim sistemlerinin yaprsal unsurlannrn yeniden-üretilme
araçlarrdrr. Bireysel ve kurumsal'boyutlarda gerçekleşen bu iki,
li süreç, ona göre, kurumsal analıu paranteze alrndrğrnda, "aktörlerin -eylemin rasyona|uasyonuyla srnrrlr koşullarda- etkileşimi ustaca ve bilgili icraatl ar o|arak kurarken faydalandıklan
bilgi stoklan ve kaynaklar olarak değerlendirilir" (L979/2005).
Aksine stratejik d,awanrşrn metodolojik olarak paranteze aLındığı kurumsa| analıizde ise "bu yaprlaşma tarzlıarı sosyal etkileşim sistemlerinin kurumsal özellikleri olarak kullanılan kurallar ve kaynaklan temsil ederler. Bu yüzden, yaprlaşma tarzlnrn
düzeyi, aralarrnda karşrlıklı ilişkiler bulunduğu varsaylmryla,
stratejik ve kurumsal analizin artrk paranteze alrnmaslnı gerektirmeyen ortak unsurlar içerir" (a.g.y.).
Anlamlandırma yaprları ve etkileşimin iletişim boyutu, yani etkileşim esnasrnda anlamrn iletilmesi, etkileşimin "anlam1r" olarak üretimi arasrndaki karşılıklı ilişki, dolayımlayıcı bir
süreç olarak "etkileşim" halindeki bireylerin söyledikleri ve
yaptıklarr şeylere anlam kazandırma aracl olan "yorumlama
şemalan"nuı kullanılmasınl gerektirir. Giddens bu kawamı fenomenolojik sosyoloj isinin kurucusu Schutz'un "bilgi stoklan"
kawamrndan esinlenerek oluşturmuştur. Bir anlamda bir grup
veya toplumun paylaştrğr ortak kultUrel unsurları, öncekiler-

'E
den, atalardan dewalrnan hem de karşrlıklı eylemleri içinde geliştirilen toplumsal dawanrş kurallan ve ilgili değerler topluluğunu anlatan bu kawam Bourdieu'nün habitus kawamıy'a bUyük benzerlik gösterir. Yaplnın ikiliği bağlamında baktığrmrzda, bir yandan bu tür bilişsel şemaların "karşılıklı bilgi" çerçevesinde kullanrmr topluluğun paylaştığı "bilişsel düzen"e bağlrdrr ve bu bilişsel düzen veya yaprdan yarar|anrlrr; öte yandan,
söz konusu bilişsel düzenden yararlanrlrrken yorumlama şemalarrnrn kullanrmr sayesinde bu düzen yeniden inşa edilir.
Egemenlih yapılarr ve etkileşimin güç boyutu, yani etkileşimde güç kullanrmr, katrlrmcrlann veya etnometodologlarrn d"yrşıyle "üyeler" in diğer kişilerin davranrşlarrnı etkileyerek, belirli
s onu çla fl y at atacak " ola naklar " d afl y ar arl anmalarrnl ger ektirir.
Hem bu olanaklarrn kaynağı egemen düzen, egemen yaprdrr,
hem de onlarrn kullanrlmasıyla bu düzen, yap| yeniden-üretilir. Ancak yine, "yapl" teriminin burada sabit bir düzen değil,
ilişkilerin ilgili aktörlerin karşrlıklı eylemleriyle yeniden-üretildiği bir oluşum, belirli bir blçimde tekrarlanan, ancak her an
değişime açrk bir "yapılaşma" olarak kullanrldığrnr belirtmekte yarar vardrr.

Meşrulaşttrma yapı|arl ve ahlahilih boyutu, yani etkileşimin ahlakl duzeyde kurulması, meşru bir dUzene dayah "normlar"ın uygulamaya sokulmasrnı gerektirir, ancak öte

yandan,bizzat bu uygulama sayesinde düzen yeniden inşa edi-

lir. (1976/2OO3: 163).
Etkileşimin üretimiyle ilintili bu üç boyutun, anlamrn inşasr, ahlikilik ve güç ilişkilerinin meydana geliş biçimlerinin yaplnln yeniden-üretilme tarz|arr olarak da ele alrnabileceğini
öne süren Giddens, yapı kavramı etkileşimin gerçekleşmesinin
hem koşulu hem de sonucu olduğu için, yaprnrn ikiliği gorüşünün burada merkezi önemde olduğunu belirtir ve bu girift ilişkiı" şöyle açıklar.

Her organizasyon veya kolektivite etkileşim sistemlerinden
"meydana gelir" ve sahip olduğu "yapısal özellikler"e göre
analiz edilebilir : O rgani zasy on
34o
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olarak mevcudiyetleri yeniden-üretildikleri yapılaşma tarz|anna bağlıdır. Egemenllk tarzlarlnln yeniden-üretimi... etkileşimde "hesaba katrlmasr" gereken anlam ve ahlAkilik biçimlerindeki eşitsizlikleri yansrtlr ve, böylece, söz konusu eşitsiz_
likleri -anlam çerçeveleri ahlaki normlarla ilgili farklr yorum
çatrşmalarlna yönelten- çrkar farklılıklarrna bağlar (Giddens,
L97 6/2003: 207 -2O8)

.

Bir ilişkiler sistemi olorak toplumun
oktörlerce yenid en- ü reti mi

Giddens bu kurallar ve kaynaklar temelinde, yaplnln ikiliğini, "toplumsal eylemin üretilmesi ve yeniden-üretilmesinde
yarar|anrlan kurallar ve kalmaklann ayru zamanda sistemin yeniden-üretiminin aracr olması" olarak tanrmlar (1984: 15). Bu
bağlamda, "birey aktörlerin dawanrşlarrnın daha büyük topluluklann yapısal özelliklerini nasıl yeniden-ürettikleri" sorusunu açrklarnaya çalrşrr. Ona göre bu sorunun iki boyutu vardrr:
Mantrksal ve temel duzeyde. Mantrksal duzeyde soruyu, daha buyuk topluluklar veya toplumlarrn varlrklarr açrkç a özel
bir bireyin etkinliklerine bağlı olmasa bile, bu topluluklar veya
toplumlann ilgili tüm bireyler ortadan kalktıklarrnda sona erebileceğini belirterek cevaplandrrrr. Temel duzeyde sorunun cevabr, ona göre, farklr topluluk biçimlerinin bütUnleşme mekanizmalarryla ilişkileriy'e ilgili sorunlara bağLrdrr. Toplumlann
mutlaka bUtUnleşmiş olmadıklaTlnı ve toplumsal yeniden-üretimin toplumsal iç bUtunluğün sağlanmasr olarak duşunülmemesi gerektiğini özellikle vurgulayan Giddens'a göre, aktörler
ve topluluklann daha genel sosyal sistemlerin belirli kesimleri
veya bOlgelerindeki konumları, onlann alrşrlagelmiş dawanrşlarrnrn toplumsal butünlüklerin birligi üzerindeki gücünü bile
kuwetle etkiler (1984: L9-Z0)
Bellek izleri olarak somutlaşmalarr ve koordinasyonlarr dışında z^rr,ar. ve mekinda yer almayan tekrara dayalrı duzen,
li kurallar ye lıaynahlar htimesi olarak yapıy içeren sosyal sistemler, Giddens'a göre, insan faillerin zamanl-mekinda yeni341
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den-üretilen durumsal etlıtnlikleini içerir. Böylece, "sosyal sistemlerin yapılaşmaslnı analiz etmek, -eylem bağlamları çeşitliligi içindeki kurallar ve kaynaklardan yararLanan aktörlerinbılgili etkinlikleri içinde temellenmiş olan- bu sistemlerin ethileşim sırasında nasrl üretildikleri ve yeniden-üretildiklerini araştrrmaktrr" (1984 : 20-22). Özetle,
[ylapının ikiliği düşüncesine göre, sosyal sistemlerin yaprsal
özellikleri onlann tekrar tekrar organize ettikleri pratiklerin
aracl ve son-ucudurlar. Yapr, bireylerin "drşrnda" değildir: Bellek izleri olarak ve toplumsal pratikler içinde somutlaşan yapr, Durkheim'rn kullandrğı biçimde, belirli anlamda onlann etkinliklerinin drşrnda olmaktan ziyade, "içsel"dir. Yapı kısıtlayıcılıkla bir tutulamaz, aksine her zarnan hem krsrtlayıcr hem de
mümkün krlrcrdır. Şüphesiz, bu gerçek sosyal sistemlerin yapılaşmrş özelliklerinin zamall ve mekin olarak birey aktörlerin
kontrol alanr dışrna yayılmasrnr engel|emez. Ne de o, aktörlerin, kendi etkinliklerini tekrar tekrar gerçekleştirmelerine yardrmcr olan sosyal sistemler hakkındaki teorilerinin bu sistemler içinde cisimleşebilmesi ihtimalini engeller (1984: 20-22).

Parça/bütün ilişkisine korşı an/bütünlük ilişkisi
Yaprnrn ikiliği anlayı§rna göre, aktörlerin etkileşim esnaslnda kurallardan, kaynaklardan tekrar tekrar yararlandıklarrnı;
bu kurallar ve kaynaklarrn da söz konusu etkileşim srrasrnda
yeniden-üretildiğini vurgulayan Giddens, yaprnm bu yüzden
anlbutunluk ilişkisinin bizzat toplumsal yeniden-üretim esnasrnda ifade edilme biçimi olduğunu, fakat bu ilişkinin işlevselci teoride öne sürülenin aksine, sosyal sistemlerde aktörler ve
gruplarrn koordinasyonundaki "parça" ve "bütün" ilişkisinden farklı olduğunu öne sürer. Giddens'a göre, sosyal sistemleri meydana getiren farklrlrklar, onlarr farklı kılan ve farklrlaştrrarı özellikler o an orada bir-arada-bulunanlar ile orada-bulunmayanlar arasrndaki etkileşimlerin diyalektiğinin birer ifadesid.ir ve bu farklılıklar da sadece yaprnın ikiliginde ifadesini bu342
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lan fiill bir yapısal farklrlrklar düzeni sayesinde mümkün olur
ve yeniden-üretilirler. Giddens burada, yine, toplumsal hayann temel bir unsuru olduğunu ve dolayısıyla toplumsal hayatrn üretimi ve yeniden-üretimine benzer biçimde üretildiği ve
yeniden-üretildiğini duşundüğü "dil"i örnek olarak verir. Örneğin, yaprlarr meydan^ getiren ve yaprsal olarak oluşturulan
farklılıklar, yaııi onlann farklı ve değişebilen özellikleri, "gramere uygun biçimde kurulan bir cümlenin bir bUtunluk olarak dili meydana getiren orada-bulunmayan sentaks kuralları bütününü gerektirmesi anlamrnda 'parça'yı 'bütün'e bağlar"
(L979/2005). Başka bir ifadeyle, dil de toplumsal hayat gibi bireylerin belirli bir yer ve zamandaki eylemleri aracrlığıyla inşa
edilir, ancak aym zamanda, bu üretim ve yeniden-üretim sırasrnda, ilgili bireyler bunlan gerçekleştirebilmek için dilsel veya toplumsal butUnluğün somut olarak orada-olmayan, yA,
ni soy.ıt özelliklerinden (anlam, ahlak kuralları gibi kurallardan) yarar|anmak zorundadrrlar. Ve yine sonuçta bu dilsel ve
toplumsal yapılar da ilgili aktörlerin eylemlerine benzer (ancak değişme potansiyeline açrk bir) biçimde yeniden-üretilirler. Krsaca, ne yapı (toplumsal determinist yaklaşrmlann iddialannrn aksine) bir "bütün" olarak "parça"ıv, yani ilgili bireylerin eylemlerini önceden zorunlu olarak içerir ve belirler, ne de
(yorumcu yaklaşrmlarrn düşüncelerinin aksine) "palça". Yani
bireysel eylemler "bütün"ü yapryr belirler veya onlarrn eylemlerinin toplamrndan oluşur. "Eylem" ve "yap{' veya "parça" ve
"bütün" karşrlrklı diyalektik bir ilişki içindedir. Özetle,
Ii]şlevselci teoriler, toplumu organik sistemin parçalarrna
benzer bir "halihazur" parçalar sistemi olarak algrlarlar. Bu göruşte.., eksik olan şey, orada-bulunanlar ile bulunmayanlann
toplumsal etkileşimlerin süresı/akışı (dureğ) içinde karşrlıklı
etkileşimlerini "sağ|ayan" yapının ikiligi fikridir. Bu, gerçekte toplumsal etkinlik anlan veya la}rızalannr topluluklar veya
toplumsal bütunlüklerin özelliklerine (sosyal sistemlerin yapısal özelliklerine) bağIayan bir fikirdir. Burada olduğu farz edilen anlbütunluk ilişkisi, yıne de anlamlı bir ilişki değildir: baş343

ka deyişle, "parça" hiçbir anlamda butUnu "içermez" ve hatta bütünü "ifade etTnez". Ne de, o -Althusser'in iddia ettiği gi
bi- nedensel bir ilişkidir. Yapılaşma teorisinde, tekrara dayalı
an ve butunluk ilişkisi, gerçektehiç de enlıygun şehildebir parçalbıttin ilişhisi olarak görülmez: Toplumun "parçaI^r"ı sosyal
sistemler olarak otganize ed.ilmiş düzenli toplumsal pratiklerdir. (198I/2000: 49)
"Eylem" /"yap|" veya "parça" /"bütün" ilişkisinde bireysel eylemlerin rolünü açıklarken Giddens, "bilgililik teoremi"ne baş-

vurur. Toplumda her yet(is)kin/ehliyet sahibi bireyin o toplumdaki kurumlar hakkrnda çok şey bildigini ve bu bilginin ilgili toplumun işleyişi açrsrndan ilineksel değil zorunlu olduğunu anlatan bu teoremle Giddens, kurumlann kendilerini üreten ve yeniden-üreten toplumsal aktOrlerin "arkasında" işlemediklerini göstermeye çalrşrr. Aksine ona göre,

osyal sistemler aktörlerin durumsal pratiklerinden oluşur
ve her zarrratt eylemin niyetlenilmiş ve niyetlenilmemiş sonuçlarrnın -zarnarL-mekin içinde görünebilir örüntüler olarakyeniden-üretilmiş bir "kanşım"lnl ifade ederler. Yaprnrn ikiliğinde, yapl bu yerleşik pratiklerin aracl ve sonucu olarak alrnrrken, hurumsal analiz amacıyla (önceden de söz ettiğim gibi) ilgimizi sosyal sistemlerin sürekli olarak yeniden-üretilen
nitelikleri üzerinde yoğunlaştrrarak, niyetsel eylemi paTanteze
alabiliriz (I98L/2a00: 49).
[s]

Bilgililik ve yapının üretimi, yeniden-üretimi
... her bireyin, bizzat içinde yer aldığr için, mensubu oldu-

ğu toplumun işleyişi hakkında (gerek pratik gerekse sözel
duzeyde) çok şey bildiğini, daha doğrusu bu bilginin, yaprnın ikiliği aracılrğryla, ilgili toplumun üretimi ve yenidenüretiminin bir parçasr haline geldigini söylemek uygundur
(L979/2O05: 203).
...

yapının ihiliği kavramr, eylemin refleksif gözetiminde

toplu mun kurumsal organizasyonu ndan fay da|anrldrğrnı, hem
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de onun bu sayede yeniden inşa edildigini kabul etmeyi gerek-

tirir. Her bireyin ("ehliyetli") bir üyesi olabilmek için, toplu_
mun işleyişi hakkında çok şey bilmesi gerektiği kabulu yapının ikiliği kawamlnln ana temelidir. Yapı kawamr olmadan insan dawanlşr... veya bu dawanrşlar olmadan yapl... yeterince
açrklanarnalzl ... (L979/2OO5: 235).

Giddens'ın "bilgililik"ten ne kastettiğini daha iyi anlamak
için onun "kişilik tabakalaşmasl" adrnr verdigi bireysel kişilik modeline göz atrnaTlıIz gerekir. Giddens, Freud'un üçlü
*id", "ego" ve
"süperego" ayrlmlna karşr, "bilinçdlşl", "prutik bilinç" ve "sözel bilinç" aynmlnı geliştirir. O ayT|ca, insan
eylemleri her ne kadar belirli niyetler veya amaçlarla yapılsa da, davranrşlarrmrzın şekillenmesinde "eylemin ifade edilmeyen koşullarl"nın da etkili olabileceğini söyler. Bu koşullar
bir ölçüde kişilik tabakalaşmaslnrn "bilinçdışı" kısmrna denk
gelen, bUyUk ölçüde güdüler ve dürtülerle ilgili faktorlerdir.
Bunlar daha çok davranrşlarlmlzln "bilinçsiz" yan|arınl anlatrrlar. Fakat davranrşlarrmrzrn "bilinçli" yanlarr da, daha ziyade bir derece sorunu olarak, temelde "pratik bilinç" ve "sözel
bilinç" biçiminde ayrılrr. "Bilgililik" krsaca bilincimizinbu iki
yanlnr içerir. Başka bir deyişle, pratik ve sözel bilinç, "aktörlerin kendi eylemleri içinde ve bu eylemler aracılr ğıy|a inşa ettikleri toplumsal ortamlar hakkında bilgi sahibi oldukları iki
anlam veya diizey"dir (1982c: 31). lnsan eyleminin ayrrt edici
ozelliginin, hayvanlarrn davranrşlarrndan farklı olarak, Garfinkel'in insan eyleminin "açrklanabilirligi" kavramıyla ilişkili olduğunu belirten Giddens, "açrklanabilirlik" teriminin, aktö rlerin eyl eml erinin ü retimi ve yeniden-üre timinde y ar ar|andıkları aynl bilgi stoklarrndan yararlanarak kendi davranrşları hakkrnda açrklam alar sunmalarr anlamrnda oldukça önemli olduğunu duşunur. Eylemle ilişkili açıklamalar veya gerekçeler sunmak, ona göre, gerçekte "bilgi stoklarr" ve "eylem"
arasrndaki butun ilişkileri açıklamasa da, aktörlerin sözel kapasiteleri veya eğilimlerini, söze dOkebilme yeteneklerini (sözel bilinci) gösterir. Fakat bu insanlarrn butun bildiklerini
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söze dOkebildikleri anlamrna gelmez. "Pratik bilinç", bu nedenle, davranrşlarrn akrşr srrasrnda becerikli bir biçimde kullanrlan, ancak sözel biçimde (sözle .veya yazıyla) ifade edilemeyen zrmni bilgilerin varlrğrnr anlatrr. Krsa ca, qılemin ifade
edilmey en ho şulları, bir yanda farkrnda, bilincinde olunmadığı
için ifade edilemeyeni, bilinçdışıııı, öte yandan farkında olunmasına (ancak bilincinde değil) rağmen, bilinçli bir biçimde
açrklanarnayar. ve aktarrlamayan bilgileri, pratilı bilinci içerir. Giddens bOylece, nesnelciliğe düşmemek için, insanlarrn
"niyetli" varlıklar olduklarrnr, öznelciliğe düşmemek için de
hem farkrnda olmadrklarr hem de yarr bilinçli olduklarr faktörlerden etkilendiklerini vurgulayarak, bu düalizmden kurtulmaya çalrşrr (a.g.y.).
Giddens'rn kullandığı "bilgililik" kavraml, daha ziyade bilinçli bilgilerimizi, sözel bilinci değil de, Wittgenstein'ln "bir
kuralr bilmek" veya "nasıl davranacağrnr bilmek" düşüncesine
uygun biçimde, açrkça formüle, ifade edilemeyen, olağandışı
karmaşıklıkta kural ve ilkeyi ve onlarn uygulanma bağlamlarrnr bilmeyi anlatır (a.g.y.). Dolayrsly'a, bilgililik sözel bilinçten.ziyade pratik billnce dayanlr ve "toplumdaki her ehliyetli
birey toplumsal etkinlikleri pratik bir biçimde sürdürebilecek
oldukça farklı becerilere sahiptir ve bir uzman 'sosyolog'tur"
(1984: 20-22). Pratik bir temele sahip olmast ve yukarıdabelirtilen diğer nedenlerle, insan faillerin bilgililiği tıet zarnantarihsel koşullarla "sınırlı"dır (o.g.y.: 32). Bu srnrrlrlrk eylemin
ifade edilmeyen koşullarrnrn yarıl slra, eylemin niyetlenilmemiş sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Toplumsal hayat hakkında "nesnelci" teoriler üreten yazar|arrn, özellikle işlevselcilerin, toplumsal aktörlerin bilgililiği hakkında görüşler geliştirmeseler de, çok haklı olarak etkinliğin aktörlerin niyetlerinden kaçtrgınr vurguladrklarrnı kabul eden Giddens, "tarih"in,
niyetli insanlarrn niyetli etkinlikleriyle yaratrlsa bile, niyetli bir proje olmayıp, bilinçli yönlendirici çabalardan kendini
sürekli kurtardrğrnr, niyetli etkinliklerin uzun bir zarnan dilimi içinde çökelmiş kurumlar bağlamrnda yer aldıklarrnr, dolaFsry'a, eylemin niyetlenilmemiş sonuçlarlnln sosyal teori açr346

srndan ancak özellikle kurumlarrn yeniden-üretim süreçlerine -geri-bildirim biçiminde- sistematik olarak girdiklerinde,
başka bir ifadeyle gündelik hayatın bir parçasl haline geldiklerinde önemli olduklarrnr öne sürer. Çünkü bu niyetlenilmemiş sonuçlar, toplumsal yeniden-üretimle sistematik bir ilişki
içinde olduklarrnda eylemin koşullarr haline gelirler. Burada,
eylemin niyetlenilmemiş sonuçlan a)mr zamanda ifade edilmemiş sistemsel yeniden-üretim koşullarrdrr. Fakat o, tarih her
ne kadar yönlendirici girişimlerden kendini sürekli kurtarsa
da, buna mukabil, "tarihleri"ni yapan tek yaratrk olduklan bilincinin tehdidi ve beklentisi içinde olan kişilerin sürekli olarak bu tür yönlendirici girişimlerde bulunduklarrnr ekleme gereği duyar (1982c: 32; L9B4:20-22). Giddens burada bir uyanda bulunur. Gerçekte insanlar ihtiyaçlara, eylemleri hakkında
gerekçelere, kendilerince seb_eplere sahip olsalar bile, işlevselci yaklaşrmlar yanhş bir biçimde toplumlar veya sosyal sistemlere ihtiyaçlat veya gerekçeler yüklemişler (L977/2005; L9B2a:
10), dolayısıyla onlan bir anlamda şeyleştirmişlerdir. Yine de
ona göre, işlevselcilikten kurtulmak, bir tür "öznelcilik" lehine işlevselciliğin özellikle kurumsal vurgularrnr terk etmeyi gerektirmez.
Giddens eylem ve kurum dualizminin aşrlmasr üzerine bir
yazıda (19B Lb/20O5), birey aktörlerin bilgililiklerinin, yani
toplumun işlryişi hakkındaki bilgilerinin kurumlarrn yenidenüretimiyle ilişkisini şöyle açrklar:
Kurumlarln uzun dönemli gelişimini araştrrmada temel öneme sahip olan "toplumun yapılaşm§ Ozellikleri", sadece, sosyal sistemlerin (a) "somutlaştıklarr anlar"da var olurlar ve
bu somutlaşma da (b) toplumsal aktOrlerin bilgisini oluşturan (gündelik toplumsa| hayatrn sürekliliği içinde pekiştirilen veya değişikliğe uğrayan) "bellek izleri" sayesinde mümkün olur. Sosyal sistemlerin yaprsal özelliklerinin tehrara dayalı doğasl yapmın ihiliği olarak terimleştirdigim şey temelinde anlaşrlmalıdrr... eylem ve yapl mantrksal gerektirim ilişkisi
içindedir: eylem yaply|,yapl da eylemi gerektirir.
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Sonuç olarak,
urum|ar veya... toplumlar, kendilerini oluşturan bireylerin
eylemlerinin sürekliliği bakrmrndan yapısal özelliklere sahiplerdir; ancak toplumun üyeleri de gündelik etkinliklerini, sadece bu yapısal özellikleri somutlaştrrma yetenekleri bakrmrndan sürdürebilirler. (L986/2005: 579)
[k]

Birey'erin sahip oldukları bilginin toplumsal hayatın sürekli kalıplaşmasryla tesadüfi bir ilişki içinde olmapp, aksine onun
tamamlayrcr parçasr olduğunu belirten Giddens'a göre, bu vurgu kesinlikle, işlevselcilik ve yaprsalcrlrğrn hatalarrrıa, yaıai bireylerin dawanrşlarrnrn kaynaklarınl onlarrn farkrnda olmadıklan olgularda arayarak, aktörlerin gerekçelerini -toplumsal hayatrn yapılaşmasınln kronik bir özelligi olan ey'emin rasyonalizasyonunu- bir kenara itme veya göz ardr etme hatasrna duşmemek için önemlidir. Ancak o öte yandan, toplumu insan öznelerin şekillendirilebilir bir yaratrsr olarak alma eğilimindeki
hermenötik yaklaşımlann ve farklr fenomenolojik anlapşlann
karşr yöndeki hatasrna duşmekten de kaçrnmanın da almr şekilde önemli olduğunu ve butun bu yaklaşrmlann yapnın ikiligini yeterince kawamsallaştrrmamaktan kaynaklanan yanlrş birer
indirgemecilik biçimi olduklannr öne sürer. Çünkü,
lylapılaşma teorisine göre, eylemin üretim anr a)mr zarnanda
toplumsal hayatrn icra edildigi gündelik koşullarda yenidenüretim anrdrr. Bu durum en şiddetli kalkışmalar ve en radikal
toplumsal değişme biçimleri srrasrnda bile boyledlr. Sosyal sistemlerin yaprsal özelliklerini "toplumsal ürünler" olarak görmek doğru değildir, zira bu düşünce önceden-yaratrlmış aktörlerin bir ölçüde bu aktörleri yaratmak için biraraya gelmeleri anlamlna gelebilir. Yaprsal özellikleri üretirken ... aktörler aynr anda bu eylemi mümkün krlan koşullan da yenidenüretirler. lnsan failler, ]r,er zarnan -belirli tanrmlar altrnda- ne
yaptıklarrnr sözel bilinç düzeyinde bilirler. Ancak, yaptrklarr
şey başka tanrmlar altrnda tamamen bildik olmayabilir ve içinde yer aldıklan etkinliklerin kapsamlr sonuçlarr hakkrnda çok
az şey bilebilirler (1984: 20-22).
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Yaprnrn ikiliginin modern toplumlardaki bir başka boyutu,
Giddens'a göre, "kurumsal refleksivite"dir. Nasıl bireyler kendilerinin ve başkalarrnrn ey'emleri, karşrlaştrkları olaylar, sorunlar vb. üzerine duşunüp bu bilgiler rşrğrnda eylemlerine yön
veriyor ve Schutz'L|Tl deyimiyle "projeler" oluşturuyorlarsa,
modern toplumlarda birer aktör olarak toplumlar ve kurumlar
da, özellikle ilişkilerin çok karmaşıklaştlğı bir dunyada,benzer
tutumlar içine girmektedir. Nasrl birer toplum teorisyeni olan
sokaktaki bireyler farklı yollarla edindikleri bilgileri gündelik
hayat|arrnda ve geleceklerini tasarlamak için kullanıyorlarsa,
farklı uzmanlann, başka deyişle sosyal "teorisyenlerin ürettikleri fikirler de zorunlu olarak bizzat toplumsalhayatiçinde geri-beslemede bulunma eğilimindedirler. Bunun bir boyutu genel sistemin yeniden-üretim koşullarrnr düzenleme ve böylece
kontrol girişimidir" ( I9B4: 20-22). Giddens bu süreçleri "sistemler teorisi"nden aldrğr "dengelenme", "kendini düzenleme"
gibi kavramlar temelinde, ancak bu kawamlarr yeniden tanrm|ayar ak açrklam aya, sistemin kendini yeniden-üretim koşullarryla onlarrn içinde yer alan farklı duzeyler ve konumlardaki
aktörlerin karar ve eylemleri arasındaki "ikili", iki taraflr ilişkileri göstermeye çalışrr.
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Bütün yasalarrn belirli srnrrlr koşullar altrnda işlediklerini, ancak onlarrn belirledikleri nedensel ilişkilerin bu koşullarln ortaya çıkışlarr bakrmrndan sabit olduğunu öne süren Giddens, doğa yasa|arından farklı olarak, ilgili nedensel ilişkilerin sürekli yeniden-üretilen davranrşlarrn niyetlenilmiş ve niyetlenilmemiş sonuçların "karrşrmlarr" anlamrna geldiği sosyal bilimsel yasalarda bu özelliğe rastlanmadrğrnr vurgular.
Çunku ona göre, "sosyal bilimlerdeki yasa|ar tarihsel yapıdadırlar ve ilke olarak, biçimleri değişebilir" (L979/2005). Bu anlayrşa göre, determinist bir yaprda olmayan toplumsal yasalar, trpkı toplumsal yapı gibi, aslrnda aktörler karşrsrnda belirli bir nesnelliğe sahip olsalar da, ilgili bireylerin eylemlerin-

den bağrmsrz drşardan davranrşlarr belirleyen drşsal-gerçeklikler değillerdir. Burada Giddens'ın biraz önce belirtilen davranrşların "niyetlenilmiş" ve "niyetlenilmemiş" sonuçlarr düşüncesi açıklayıcr bir ro1 oynar. Onun ifadesiyle, "her düzenli toplumsal davranrş... eylemin ifade edilmemiş koşullarr, eylemin -amaçlı refleksi f gözetim bağlamrnda- rasyona|izasyonu ve eylemin niyetlenilmemiş sonuçlan araslndaki tipik ilişkiler bütunünü içeriyor" (a.g.y _). Burada "eylemin ifade edilmemiş koşullarr" bireylerin bilmedikleri veya farkında olmadrklan, yani bilinçdışındaki (güduler) gibi etkenleri veya belli
belirsiz farkında olduklarr, ancak açrkça ifade etmedikleri veya
edemedikleri bilgileri ("sözel bilinç") anlatrr. Birey aktör açrsrndan baktrgımızda, kişiler eylemlerini kendileriyle ilgili farkında olmadıklarr veya açrklayamadrklarr faktörlerin etkisiyle yapabilirler. Ancak bunun_yaru srra bireyler belirli amaçlaraveya "projeler"e sahiplerdir ve kendi eylemleri ve düşünceleri üzerinde duşunebilir (refleksivite) ve bunlarabelirli "açıklamalar" getirebilirler. Ayrrca, birey aktörler amaçlr, refleksif bir varlrk olsalar ve kendi eylemlerinin gidişini belirli Olçülerde değiştirebilseler de, eylemleriyle ortaya çıkan sonuçlar onlann niyetlenmedikleri, amaçlamadrklarr biçimlerde ortaya olabilir. Yani onlar bilinçsiz, yarl bilinçli, bilinçli, amaçlanan ve amaçlanmayan, beklenen ve beklenmeyen, arztı edilen ve edilmeyen birçok faktOrün sonucunda ortaya çıkabilir
(o.g.y.). Boylece, toplumsal aktörlerin ehliyetleri/bilgililikleri
(tarihsel olarak çeşitlilikler sergilese de) daima sınırlıdrrve onlann yapmrn ikiliği temelinde kullandrkları bu ehliyetlilik sınrrlrlrğr da, ona göre, işlevselci teorilerin temel bir ilgi alanrnr
oluşturan etkilerle, yani eylemin nıy etlenilmemiş sonuçlany|a
ilintilidir. Bu sonuçlann sistemin sürekli inşasrna dahil olduğunu ve bu yüzden toplumsal yeniden-üretimi lıoşullandıran
temel özellikler olarak analiz edilebileceklerini öne süren Giddens, Merton'a atıfta bulunarak, onların -"gizl7" veya başka"işlevler" olarak alrnmasr gerekliliginin yanlrş olduğunu vurgular (L9BLb/2005). Fakat butun bunlara rağmen, her şeyden
önce " Sosyal bilimse| y asalarla ilişkili srnrrlr koşullar, temel bir
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Yaprnrn ikiliginin modern toplumlardaki bir başka boyutu,
Giddens'a göre, "kurumsal refleksivite"dir. Nasrl bireyler kendilerinin ve başkalarrnrn eylemleri, karşrlaştıklarr olaylar, sorunlar vb. üzerine duşunüp bu bilgiler rşrğrnda eylemlerine yön
veriyor ve Schutz'un deyimiyle "projeler" oluşturuyorlarsa,
modern toplumlarda birer aktör olarak toplumlar ve kurumlar
da, özellikle ilişkilerin çok karmaşrklaştıgı bir dünyada,benzer
tutumlar içine girmektedir. Nasİ birer toplum teorisyeni olan
sokaktaki bireyler farklı yollarla edindikleri bilgileri gündelik
hayat|arrnda ve geleceklerini tasarlamak için kullanıyorlarsa,
farklı uzmanlarln, başka deyişle sosyal "teorisyenlerin ürettikleri fikirler de zorunlu olarak bizzat toplumsa|hayatiçinde geri-beslemede bulunma eğilimindedirler. Bunun bir boyutu genel sistemin yeniden-üretim koşullarrnr düzenleme ve böylece
kontrol girişimidir" (1984: 20-22). Giddens bu süreçleri "sistemler teorisi"nden aldığr "dengelenme", "kendini düzenleme"
gibi kavramlar temelinde, ancak bu kawamlarr yeniden tanrmLayarak açrklam ay a, sistemin kendini yeniden,üretim koşullarıyla onlarrn içinde yer alan farklı duzeyler ve konumlardaki
aktörlerin karar ve eylemleri arasındaki "ikili", iki taraflr ilişki,
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Bütün yasalıarın belirli srnrrlr koşullar altrnda işlediklerini, ancak onlarrn belirledikleri nedensel ilişkilerin bu koşullarrn ortaya çıkışlarr bakrmrndan sabit olduğunu öne süren Giddens, doğa yasalarından farklı olarak, ilgili nedensel ilişkilerin sürekli yeniden-üretilen davranrşlarrn niyetlenilmiş ve niyetlenilmemiş sonuçların "karrşrmlarr" anlamına geldiği sosyal bilimsel yasalarda bu özelliğe rastlanmadrğrnr vurgular.
Çünkü ona göre, "sosyal bilimlerdeki yasa|ar tanhsel yapıdadırlar ve ilke olarak, biçimlerı değişebilir" (L979/2005). Bu anlayrşa göre, determinist bir yaprda olmayan toplumsal yasalar, trpkr toplumsal yapı gibi, aslında aktörler karşrsrnda belirli bir nesnelliğe sahip olsalar da, ilgili bireylerin eylemlerin-

den bağrmsrz drşardan davranrşlarr belirleyen drşsal -gerçeklikler değillerdir. Burada Giddens'rn biraz önce belirtilen davranrşların "niyetlenilmiş" ve "niyetlenilmemiş" sonuçları düşüncesi açıklayıcı bir ro1 oynar. Onun ifadesiyle, "her düzenli toplumsal dawanrş... eylemin ifade edilmemiş koşullarr, eylemin -amaçlr refleksif gözetim bağlamrnda- rasyonalizasyonu ve eylemin niyetlenilmemiş sonuçları araslndaki tipik ilişkiler butununü içeriyor" (a.g.y-). Burada "eylemin ifade edilmemiş koşullarr" bireylerin bilmedikleri veya farkında olmadrklarr, yani bilinçdışındaki (güduler) gibi etkenleri veya belli
belirsiz farkında olduklarr, ancak açrkça ifade etmedikleri veya
edemedikleri bilgileri ("sözel bilinç") anlatrr. Birey aktör açrsrndan baktıgımızda, kişiler eylemlerini kendileriy'e ilgili farkrnda olmadıkl afl v ey^ açıklayamadıkları faktörlerin etkisiyle yapabilirler. Ancak bunun.yanl srra bireyler belirli amaçlara veya "projeler"e sahiplerdir ve kendi eylemleri ve düşünceleri üzerinde duşunebilir (refleksivite) ve bun|arabelirli "açıklamalar" getirebilirler. Ayrrca, birey aktörler amaçlr, refleksif bir varlrk olsalar ve kendi eylemlerinin gidişini belirli ö1çülerde değiştirebilseler de, eylemleriyle ortaya çıkan sonuçlar onlann niyetlenmedikleri, amaçlamadrklarr biçimlerde ortay^ olabilir. Yani onlar bilinçsiz, yarL bilinçli, bilinçli, amaçlanan ve amaçlanmayan, beklenen ve beklenmeyeıı, arzu:- edilen ve edilmeyen birçok faktOrün sonucunda ortaya çıkabilir
(o.g.y.). Böylece, toplumsal aktörlerin ehliyetleri/bilgililikleri
(tarihsel olarak çeşitlllikler sergilese de) daima sınırlıdrr ve onlarrn yapnrn ikiliği temelinde kullandıklarr bu ehliyetlilik sınrrlrlrğr da, ona göre, işlevselci teorilerin temel bir ilgi alanrnr
olu ş tu ran e tkilerle, y ani eylemin niy etlenilmemiş s onuçlany|a
ilintilidir. Bu sonuçlann sistemin sürekli inşasrna dahil olduğunu ve bu yüzden toplumsal yeniden-üretimi koşullandıran
temel özellikler olarak ana|iz edilebileceklerini öne süren Giddens, Merton'a atıfta bulunarak, onların -"gizl7" veya başka"işlevler" olarak alrnmasr gerekliliginin yanlrş olduğunu vurgular (198lb/2005). Fakat butun bunlara rağmen, her şeyden
önce "Sosyal bilimsel yasalarla ilişkili srnrrlr koşullar, temel bir
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unsur olarak, aktörlenn _belirli bir kurumsalbağ|amda_ kendi
qlemleri hakhındahi bilgilerini içerir" (a.g.y .) .
Ona göre, (i) ifade edilmemiş koşullar, (ii) eylemin rasyonalizasyonu (bireysel "açrklamalar") ve (iii) niyetlenilmemiş koşullan birbirine bağlayan tipih yerleşih ilişhilenn toplumsal yeniden-tiretim biçimlerine dönüşme.si bir yasanln veya yasaların belirl e di gi n e dens el ili şkil er de muht em el de ği şilılikl e rle s o nu çlanrr
ve bu değişiLıliğin lıaynağı da bir y asa hahkında bilinenler oLabilir. Krsacasl, kurumsal refleksivitede görulduğü gibi, "yasa|ar
ilgili birey'er tarafindan bilindiklerinde, yaprnın ikiliği içinde,
kurallar ve k3ynaklar olarak kullanılabilirler" (226-7). Giddens
burada yasalıarın ikili anlamrna dikkat çeker: (a) Temel bir eylem ilkesi olarak yasa (b) Eylem hakkrnda genelleme olarak yasa. Fakat o burada, sosyal bilimlerdeki butUn yasalann tarihsel
ve bu yüzden ilke olarak, değişebilir olduklannr söylemenin,
insan or ganizmaslnln fiziks el y an|arıyla bağlantrlr, toplumsal
dawanrş araştrrmasıyla bağlantılı olabilecek ewensel yasa türlerini yadsımak anlamrna gelmediglnl özellikle vurgulama gereği duyar (a.g.y.).

Sonuç olarak, Giddens'a göre, "toplumsal yeniden-üretim" kendi başrna açıklayrcı bir kavram değildir, aksine bu
süreç "bizzat toplumsal aktörlerin yapısal olarak srnrrlr ve
olumsal olarak kullandrklarr bilgilerine göre açrklanmalrdrr".

(L9BLb/2005).
Giddens bilgililik teoremini, yani her yetişkin ehliyetli aktOrün üyesi olduğu toplum hakkında geniş kapsamlr, ancak özeL
ve ayrrntılı bilgilere sahip olduğu önermesini üç noktap vurgıı|ay ar ak şöyle özetler
:

llk olarak, "bilgi" pratik

ve sözel bilinç temelinde anlaşrlmalr-

du

ve kurum biçimlerine mantıklr çıkanmlarla nüfuz edildiği yerlerde bile, bunun mutlaka önerme biçiminde ifade edilmesi gerekmez, zatetı normal koşullarda buna gerek de duyu|rnaz...

İkinci olarak, her toplumdaki aktör diğer bireyler arasrndan
... sadece biridir. Bir aktörun toplumun yetişkin -ancak, tarih
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ve yer olarak belirli konumdaki- bir üyesi olarak bildiklerinin
gündelik faaliye tlerinin ö tesine |lza|:ıaIı bağlamlarda " dönüşü-

me" uğradığr kabul edilmelidir. Üçüncü olarak, pratik ve sözel

bilincin parametrelerinin aktörlerin etkinliklerinin "durumsal" karakteriy'e ilişkili belirli srnrrlarr vardrr, ancak onlara indirgenemezler. Bu srnrrlar... eylemin bilinçdışr koşullan ve niyetlenilmemiş sonuçlarıldır] . (L979/2005: 7l).

Özne-nesne düolizmi ve yapının lklllği

Giddens klasik sosyalleşme anlayışlannl, yani toplumsa| yeniden-üretim analizindeki geleneksel öznelnesne düalizmini
1nne "yaprnrn ikiliği" kavramıyla aşmaya ça|ışır. Sosyal analizin ne öznenin bilincinde ne de nesnenin (toplumun) karakteristiklerinde değil, yapmrn ikiliği çerçevesinde temellendirilmesi gerektigini öne süren Giddens'a göre , olaya doğrudan etkileşim ekseninde bakrldığında, özne/nesne ilişkisi sosyalleşme teorilerindekinden çok daha farklı biçimde açrklanmalıdrr.
Başka deyişle,

öznenin toplumsal nesne tarafrndan belirlendigini (bireyi basitçe toplumun "biçimlendirdigi"ni) ileri süren, veya aksine,
öznelligi -hiçbir açrklama gereği duymadan- insanlara has bir
özellik olarak alan anlayışlardan uzak durmamrz gerekir. Bu
iki yaklaşrm da "özr.e teorisi"nden yoksundur, zira ilki öznelligi toplumsal güçlerin belirlediği bir sonuca indirgerken, ikincisi öznelligin sosyal ana|ize açık olmadığrnr öne sürer (Giddens, L979/2OO5).

Giddens sosyalleşme sürecini, daha ziyade Erik Erikson'un
görüşlerinden yararlanarak ve kokleri bilinçdrşrnda ilk bebeklik
döneminde yatan "varlrksal güvenlik" veya başka deyişle, "vat..
lrğrnr güvende hissetme duygusu" kavramrru esas alarak, rutinleşme kawamıyla ilişkilendirerek açıklar: Yani, birey'er olaylar
veya ilişkilerin, daha doğrusu toplumsal pratiklerin benzer biçimde tekrarlanarak sürmesi veya boyle süreceği duygusu altrnda hareket ederler. Yaprnrn ikiliği burada toplumsal hayatrn
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-sürmesi"tekrar temelinde", yani benzer biçimde tekrarlanarak
ni sağlayan bir süreçtir. Bu yüzden Giddens'a göre, sosyologlan uğraştrran "düzen problemi" yaprnın ikiliginin toplumsal hayatta nasrl işledigi, yani biçimsel sürehliliğin gündelik toplum_
sal faaliyetler içinde nasrl sağlandığr problemidir (1979/2005).
Ancak Giddens burada duzen probleminin bir şeyin "sürüp
gitmesi"nden ziyade "süreklilik" terimi esas alrnarak daha isabetli olarak ortaya konabileceğini vurgular.
Giddens bu noktada Bourdieu'nün Parsons ve Althusser'in
farklı "nesnelci" yaklaşrmlarrnr eleştirdiği bir yazısrnda, aşağıdaki sözleriyle, aslrnda yapının ikiliğini, dolayısıyla toplumsal hayatrn doğasr gereği tekrara dayalı olduğunu isabetli bir biçimde betimlediginl vurgular: "Nesnel yapıların tanhsel pratihlenn iirunleri oldu|ılarını ye onların 4retici ilhesi, bizzat neticede, yeniden-uretme eğiliminde olduğu yapılan tiretmeh

olan-tanhselpratilılertarafındansurekliyeniden-tiretildihlenve
dO

nuşturul dükl eri " rıi anl amamrz

ge

rekir.

Yapının ikiliği ve güç
Sosyal bilimlerde "güç" ve "güç kullanımı"yla ilişkili hacimli
literatür tarandrğrnda, sosyal bilimlerdeki yayglr. eylem ve yapr
düalizminin buralara da yansrdrğınrn görulebileceğini belirten
Giddens, kendi "güç" anlaynşrnı iki temel perspektiften eleştirel biçimdeyararlanarak geliştirir. Bir yanda, gücü aktörün istediği şeylere diğerlerinin direncine rağmen ulaşabilme kapasitesi olarak gören ve birçok yazarın yanr srra Weber'in de kullandığı yaklaşım, öte yandan Parsons'ın güç kategorisinin içinde
yer aldrğr, gücü kolektlvitelere ait bir özellik olarak gören an|aylş (Giddens, L979: 67 -68). "Güçler" konusundaki birey öznelerin kapasiteleriyle ilgili felsefi tartrşmalardan etkilenen, gücü
eyleyen öznenin etkilemek veya değiştirmek için olaylarrn akrşrna müdahale kapasitesi olarak tanrmlamalan bakrmrndan "öznelci" olan, yani gücü iradi veya niyetli bir olgu olarak alan ilk
yaklaşrma, oı7a göre, Hobbes'ta, kısmen farklı biçimlerde Weber ve Dahl'rn yazı|arında rastlanrr. Arendt, Parsons ve Poulan353

tzas gibiyazar|arda karşrlaşrlan ikinci anlayrş da, gücü-özellikle topluluğa ait bir özellik, ortak çrkarlar veya srnrfsal çrkarlann
gerçekleştirilme araclolarak görür. Bunlarrn güç yaprlarrnrn nasrl inşa edildikleri konusunda iki farklr yorumu, iki farklr egemenlik "anlalnşl"nı temsil ettigini öne süren Giddens'a göre, ilkinde kurumsal temel sorgulanrnaz ve egemenlik genellik|ebir
harar almo şebehesi olarak görülürken, ikincisinde, tam tersine,
gücün aktörlerin aktif icraatlanyla ilişkisi göz ardr edilerek veya güç bir şekilde kurumlar tarafindan belirlenmiş bir şey olarak görülerek, egemenllkbizzat kurumsal bir olgu olarak alrnrr
(Glddens, 1982c: 38; 1989: B5).
Eylemi ve dolapsıyla failliği kendini olaylarrn akrşrna kap-

trrmak veya tersine karşrsrndakine rağmen onun davranrşlarrnr istediği gibi yönlendirmek değil, seyrini değiştirebilmek
için o|aylıara müdahale edebilmek veya "başka tUrlu davranabilmek" olarak tanrmlayan Giddens'a göre, dolayrsryla 8üç,
belirli amaçlar veya niyetlerle davranan insanlarrn hedeflerine, belirli sonuçlara ulaşabilmek için araçlarr kullanmalarınr, bu "araçLar"r oluşturmak için kalmaklarr harekete geçirebilme kapasitelerini ve sonuçta insan eyleminin "dönüştürme
kapasitesi"ni ifade eder ve bir eylemi yapmak kadar ondan kaçınabilmeyi de içerir. Krsaca, eylem bireyin mevcut ilişkiler durumu veya olaylann akrşr üzerinde "bir fark yaratrna", dönüştürebilme gücüne bağlıdır (L976/20a3: L47, L48, L49; 1984:
L4, L5). Dolalnsıy'a ona göre, "başka türlü dawanabilmek" , y?ni "dönüştürme kapasitesi" dünyaya özel bir olaylar süreci veya durumunu etkileyen bir etkiyle müdahale edebilmek ya da
bu müdahaleden kaçrnabilmek olduğu için, bir fail olabilmek
de (gündelik hayatrn akrşr içinde, sürekli olarak), başkalarlnın
konuşlandrrdrklarlnr etkileme dahil, birçok farklr nedensel gücü konuşlandrrmayl gerektirir. Sonuç olarak da, bir fail "bir
fark yaratma", yani bir tür güç uygulama gücünü yitirdiğinde
fail olmaktan çrkar (1984: 11-r3).
Giddens'a göre, 8üç kullanan bir kişi veya grup "başka türlü davranabilir" ve üzerinde güç uygulanan kişi veya grup da
bu güç kullanılmadrğrnda farklr, başka turlu hareket edebilir ve
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sonuç olarak, bireylerin yapısal olarak belirlenmiş srnrrlar içinde hareket ettiklerinde bile belirli bir özerkliğe sahip olacakla11 ve farklı biçimlerde dawanacaklarr söylenebilir (L979/2005).
Gücü yaprnrn ikiliği bağlamrnda ele aldığımızda, egemenligin
mevcudiyetini gösteren ve güç uygulamakta kullanılan kaynaklarrn aynr zarrıanda sosyal sistemlerin yaprsal özellikleri
olarak görulebileceğini vurgulayan Giddens, ancak, kalmaklar
güç kullanrmrnın ve egemenlik yapılarrnrn yeniden-üretilme
araçlarr olduklarr için gücü bizzat bir kaynak olarak almanrn
yanlrş olduğunu, hem de güç uygulamarun özel bir edim biçimi olmayıp daha ziyade düzenli ve rutin bir olgu olarak eylem
içinde somutluk kazandığrnr özellikle belirtir (L979: B7-BB).
Bu çerçevede Giddens, yıkandaki iki güç anlalnşrnın birbirinden soyutlanamayacağrnr, onlar arasrnda "yapının ikiliği"nin
özellikleri olarak ilişki kurulmasl gerektiğini öne sürer. Kuynaklarrn, ayT|ca, egemenlik yaprlarınr içeren, taraflarca etkileşim srrasrnda kullanrlan ve yapmın ikiliğiyle yeniden-üretilen güç "temeller"iveya "araçlar"r olarak tanrmlayan Giddens,
gücün, "kurallarrn toplumsal pratiklere girişine benz er tarzda,
belirli egemenlik biçimleri sayesinde -ve gerçekte, bu pratiklerin tamamlayrcr bir unsuru veya tezahürü olarak- yaratrldrğı"nı
belirtir (L979/2005)
Giddens, sosyal sistem ve toplumsal eylem arasrndaki etkileşimin, güç bağlamrnda, yapmrn ikiliği temelinde, (a) bir
yandan, sosyal sistemler, bireyler veya gruplar arasrndaki etkileşimler olarak stratejik davranrş düzeyinde ana|iz edilebileceğini ve (b) öte yandan, kurumsal analizde, sosyal sistemlerin yeniden-üretim araçlarr olarak yapılaşma tarz|arrna yoğunlaşarak eylemin paranteze a|ınabileceğini öne sürer. Fakat
ona göre, yaplnın ikiliği göz ardr edildiginde, sonuç ilkinden
daha savunulabilir olmayan katrksız bir metodolojik bireyciliktir (L979/2005). EgemenliVgüç ikilisini yaplnm ikiligi ışığında anlarsak, iki yaklaşımın birbirlerinin tamamlayrc§l ola-

rak görülebileceğini belirten Giddens, gücün iki boyutunun
karşılıklı ilişkisini "kaynak" kavramınr kullanarak açrklama-

ya çalrşrr. Ona göre, bir yandan aktörler sosyal sistemlerin ya355
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prsal özellikleri olarak kaynaklardan etkileşim anında, yani
toplumsal eylemin rutin akrşr içinde bir araç olarak yarar|anrrlar ancak öte yandan, bu esnada egemenlik aracı olarak inşa edilen bu kaynaklar sosyal sistemlerin -toplumsal etkileşim içinde yeniden inşa edilen- yaprsal ozelliklerini oluştururlar. "Sosyal sistemler" bura da zaman ve mekin içinde rutin etkileşim srrasrnda "yeniden-üretilen düzenli pratikler"dir
ve ayrrca bu düzenli pratikler de sosyal sistemin kurucu unsurlardır. Böylece, düzenli pratikler içinde sürdürülen güç
ilişkiler i, ethil e şim e snasında ö zer|ılih v e b ağımlılık ilişhil eri nin y eniden-ii| etilm e si o la rak du şunU l ebilir v ey a b aşka d eyişl e,
sosyal sistemlerde güç toplumsal etkileşimde özerlılih ye bağımlılıh ilişkilerini içeren bir faktör olarak alrnabilir. Bu çerçevede, "üzerinde hakimiyet kurma", yani aktörlerin diğer
aktörler ve içinde yaşadrklarr dunya üzerinde sahip olduklar1 etki anlamrnda egemenlih, bu güç ilişkilerinde kullanrlan
ve yeniden-inşa edilen kaynaklarrn yapılaşmrş dengesizliklerini gösterir (L98L/2000: 54; l982c: 38-39). Ancak burada,
Giddens'rn toplumsal pratiklerin üretimi ve yeniden-üretimini açıklarken, Marx'ın insanlarrn doğayla aktif bir inşa ve karşr inşa süreci içinde olduklarını vurgulayan Praxis kavramrnr
"dönüştürme kapasitesi olarak güç" kavramrna dönüştürdüı
ğünü belirtmekte fayda vardrr.
Giddens güç, egemenlik, hakimiyet kurma kavramlarrndan
hareketle, sosyal sistemlerde lıontrolün diyalehtlgi olarak adlandırdrğr kavrama ulaşrr. Bu alan, ona göre, toplumsal aktörlerin kendi eylem koşullarr hakkrnda çok şey bildikleri ve
(sözel ve pratik bilinç içinde) bilmeleri gerektiği, güç ve egemenlik sorunlarryla kolayca ilişkilendirilebilen temel alanlardan biridir. Krsaca, Foucault gibi, gücün belirli bir grup, sınrf veya bireyin elinde toplanarrayacaEını, aksine dağıldığınr, her etkileşim anına içkin olduğunu, bu yüzden her bireyin en zayıf. konumda ve übi konumda olsa bile, bir anlamda
ve belirli Olçülerde güç uygulayabileceğini, belirli farklı kaynaklarr kullanabileceğini düşünen Giddens, bu dUşuncesini
şöyle açar:
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Kontrolün diyalektiğiyle zayıfın, sosyal sistemleri irişa eden
düzenli özerklik ve bağrmlılık ilişkileri içinde, güçlü olana karşr zayıflıklarrnr tersine çevirme kapasitelerini anlatıyorum. Benim argümanrm, trpkr eylemin doğasr gereği güçle ilişkili olmasr gibi, kontrolün diyalektiğinin de sosyal sistemlerin temel doğası içinde inşa edildiğidir. Kontrolün diyalektiği için yer almayan bir faiVaktör, asgari bir düzeyde, bir fail olmaktan çrkar. Bütün özerklik ve bağrmlılık ilişkileri karşılıklıdrr: bununla beraber, ilgili kaynaklardaki eşitsizlik düzeyi arttrkça tüm güç ilişkileri "her iki yönde" özerklik ve bağımlılığı
ifade eder. sadece tamamen kısrtlanan ve kontrol altrna alınan
bir kişi diyalektiğin kontrolu içtnde yer ahrnaz. Zatenboyle blr
kişi artıh bir fa|l değildir (1982c: 39).

Özetle, Giddens'a göre, yaptrrlmlarrn işleyişin de zor|aylcrlık ile mümkün krlma arasrndaki iç ilişki, yaprrun lklllginde eylem-güç-yapı ilişkisinin bir ifadesidir ve bu nedenle egemenlik yapılarrndan kaynaklanan 8üç dengesizliklerini ifade eder
(199L/2aO0:61).

Bir karşılaştırma
Bourd,ieu ve Giddens arasında daha kapsamlı bağlantrlar kurulabilse de, burada ilgimizi sosyal bilimleri istila ettiklerini ve
sağlıklı bir biçimde gelişimini engellediğini duşundükleri dualizmlere karşı geliştirdikleri habitus ve yapmın ihiliği ile slnu|ayacağız.

Toplumsal dunyanln kavranrşı hakkındaki "teorik çerçeveler"i şekillendiren yanlış ikiliklere karşr olan bu iki sosyal bilimci de, temel ilgilerini öznelcilik-nesnelcilik, yaprsalcrlık-kultüralizm, mikro-makro toplums a| ana|iz arasrndaki ayrlmı -halihazrrdaki sosyolojiyi parçalr, çatrşma yüklü bir du-

ruma getiren ayrrmlarr- aşma isteği olarak tanrmlar (Seidman,
2O04: L47). Çunku onlara göre, sosyal bilimleri temelden örseleyen bu kalıcr ayrımlar, aktörlerin pratiklerinin pek çok etkinin karrşrmrndan ibaret olduğu gerçeğini gizlemektedir ve
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bundan ötürü de bu ikiliklerin ortadan kaldrrrlmasr gerekmektedir. Farklı geleneklerden beslenip farklı dili konuşsalar da,
hem Bourdieu hem de Giddens, yapı-yönelimli teorilerin, insanlarrn pratiklerinden kopuk ve bağrmsrz olduğu varsayı|an
bir toplumsal süreçler anlayrşıyla çalıştrklarrnl vurgular. Bu
tür bir yönelim, basitçe, dawanrşrn nesnel toplumsal ilişkilerin
mekanik sonucu olarak alındığr bir toplumsal dawanrş anlapşrna (veya rol teonsine) yol açar. Buna karşılık, etkileşimci ve
fenomenolojik teoriler de toplumsal etkinliğin güya çok daha
kapsamlı toplumsal ilişkilerle kryaslanmayacak toplumsal durumlar içinden ortaya çrktrgrnr dUşunme eğilimindedirler. Bu
yüzden iki yaklaşlm da sonuç olarak kusurludur; zira davran§l
bu uçlardan biri veya diğerine indirger ve böylece , hesişen ara
yolı,ın gerçehliğini gözden kaçrrrrlar (Layder, L994: 156).
lşte iki duşunur de bu "kesişen ara yolun gerçekliği" tizerine alternatif bir yol önermişlerdir. Fakat paralellikler neredeyse
tamamen genel teorik niyet düzeyinde kalır. Bourdieu'nün teorik kalkrş noktası ve merkezi kawamları Giddens'rnkilerle çok
az benzerlik taşrr. Her şeyden önce, Giddens girişimlerini daha teorik duzeyde genellerken, Bourdieu çalışmalannrn en temelde ampirik-yönelimli olduğunu öne sürer ve teori ve ampiri arasrnda sürekli ilişkiler, deyim yerindeyse, teorilerini sürekli ampirik hareketle oluşturmaya ve bu araştrrmalar|a slnarnaya çalrşrr. Halbuki Giddens'rn çalrşmalarr amacrnln kapsayıcı bir teori geliştirmek olmadrğrnı iddia etse de, ağrrlıklı olarak teorik temellendirmeler düzeyinde kalrr. Temel katkrlannr
1980'li pllarda teorik yorumlar ve açrklama|ar|a gerçekleştiren
Giddens'rn aksine, Bourdieu'nün temel çalışmalan sosya| tabakalaşma, kültür, üniversite, okullar vb. ile ilgili ampirik araştrrmalardan oluşmaktadrr. Farklılıklarr şu eksenlerde srnrflandırabiliriz:
(i) Nesneya da özneye öncelik tanıma: Durkheim'ın "Toplumsal olguları şeyler olarak alİn" ilkesini benimseyen Bourdieu nesnel yapıIar içindeki nesnel toplumsal konumlarrn bireysel, mesleki, srnrfsal vb. habitusları belirlemesini vurgularken; Giddens aksine, yaplnrn, Durkheim'rn öne surduğu gi358

bi, bireylerin karşrlrklr eylemleri drşrnda, onlarrn iradeleri, istek, arzu ve beklentilerinden bağrmsız nesnel bir gerçekliğe sahip olmadrğrnr öne sürer. Bourdieu, yaprsalcl ve inşacr yaklaşrmlarr birarada kullansa da,, analiz sürecinde öncelikli olarak
nesnel yapılarr (konumlardan oluşan alanlar), etkileşimler ve
temsilleri kısıtlayan yapıların dağılımlnı ortaya koyar. Bunun
ardrndan faillerin dolaysrz deneyimlerini inceler. Böylece faillerin eylemlerini içeriden yapılandrran temsiller, eğilim ve algı kategorileri açığa çrkarrlmrş olur. Bourdieu her iki çözümleme uğrağrnı zaturibulsa da bunlar araslnda bir eşdeğerlilik olmadrğr konusunda nettir. Dünyaca ünlu Bourdieu sosyolojisi
uzmanl Wacquant'a göre, Bourdieu'de epistemolojik öncelik,
öznelci anlama yerine nesnelci kopuşa verilmiştir. Durkheimcr 'lsosyolojik yöntem"in ilk ilkesinin uygulanmasl, söz konusu durumda ön-kawamlandırmanın sistematik reddi, dünyanln pratik kavranrşlnln özne| bakış açrsryla çözümlenmesinden önce gelmelidir (Wacquant, 2003: 20-2L). Bununlaberaber Bourdieu, etkinliğin dışsal bağlamr, toplumsal pratiklerin
durumsal koşullarr ve bu ikisi arasrnda arabulucu rol oynayan habitus arasrnda açrk bir aynm yaptlğı için (Layder: L994:
L56-L57 ), farklı toplumsal gerçeklik duzeyleri olarak makro ve mikro aynmmı kabul eder. Bu kabul, Giddens'rnkinden
daha doyurucu bir konumdur; çünkü Bourdieu bir toplumsal
analiz blçlml olarak nesnelciliği hiçbir zamaT7, dışarrda brrakrnaz. Giddens sadece, nesnel toplumsal ilişkilerin tam özerkligini rsrarla vurgulayan anlapşları dışlar. Hatta, Layder'rn ifadesiyle, "Giddens'ın teorisinde, toplumsal hayatta insanlarrn
gerekçeleri ve güdülerinin ötesinde hiçbir gerçeklik düzeyinin
olmadrğlnl §rarla vurgulamasr nedeniyle, drşsal bağlam uygun
biçimde tanrmlanmaktadlr" (o.g.y.: L57}. Ote yandan Giddens
sosyal arıalizi ikiliklerin zararlr etkilerinden kurtarmaya ça|ışan bir teori bağlamı oluştururken, farklı toplumsal düzenlerden söz etmenin etkililiğini vurgular görünür. Bu yüzden teorinin egemen mantlğrnr korumak için, sadece metodolojik bir
arka kapıyla dualizm ihtimallerini kurcalayabilir ki -son kertede, burada "ikilik" ilkesi korunmaktadrr. Bu anlamda, yap|359

laşma teorisi farklı düzenleri "ilişkilendirme"yi sağ|ayan dualist duşüncenin bazı ilginç özelliklerini yakalayamaz.
Aslında her ikisinde de yapısalcılığrn etkisi açrktrr. Ancak
Bourdieu'de Durkheimcr olgu anlayrşrnrn etkisi oldukça belirgindir. Giddens'ta ise, bir yandan Saussurelün kendi dil (yapı) ve konuşma (eylem) ayrımrna dayanarak geliştirdiği "orada-olmayan-bütUnlük", sad,ece konuşma (eylem) anrnda mevcut, bir kurallar ve kalmaklarrn bilgisi olarak dil (yapı) anlapşr, öte yandan etnometodolojinin olumsal, krrrlgan etkileşimler
anlayrşr , yapıy-büyük ölçüde Simmel gibi- "durumsal" karşrlıklı_ etkileşimlerin bir ürünü, somutlaşmasr olarak yapı an|ayışlyla birleşir. Craib bu anla)n§r "toplum diye bir şey vardrr, toplum diye bir şey yoktur" başlıgıy' a özet|er (Craib , L992). Krsaca, nesnel gerçekliği vurgulayan Bourdieu'de yaprsalcrlrğrn etkisi daha açık olarak gözlenirken, Giddens'ta etnometodolojinin ağrr bastrğr, ancak ozellikle Saussure soslu bir yapısalcrlrğrn
hakim olduğu iddia edilebilir.
(ii) Refleksivite: Giddens'in daha geniş spektrumlu refleksivite anlayrşrna karşrlrk Bourdieu'nün refleksivite anlayışr
daha belirli/k§rth bir alan üzerinde vücut bulmuştur. Bir disiplin olarak sosyolojinin nesnelleştirici bakrşrna ilişkin aıaa-

lizleri, temelinde entelektuellerin pratiklerini soruşturmaya varan sosyo -analiz kavramr, iktidar ve dil arasındaki iliş-

kiy, incelediği yazılarr incelendiğinde, Bourdieu'nün refleksivite kaygrsrnın bilimin araçlarlnl kendi üzerine çevirmesini sorunsallaştıran bir yonteme dOnuştuğü görülür. Bu buğlamda dunya üzerine çevrilmiş bakışrn hipotezlerinın (world
lıypothesis) eleştiriye mbi tutulmadan ele alrnmasrnln pratik
mantlğr teorik mantlğa indirgeyeceğini, bunun da bilim insanınl entelelıtüalist temayule götüreceğini her frrsatta dile getiren Bourdieu için refleksivi[e, "toplumsal araştrrmanln, pratik gerçekleşmesine rehberlik ederken, "düşünülebilir olanr
srnrrlayan ve duşUnuleni önceden belirleyen düşünülmemiş
düşünce kategorilerinin sistematik bir biçimde araştlrllmaslnı gerektirir" (Wacquant, 2003: 3B). Bu eksende Bourdieu
için ana hedef, kolayca epistemolojik ve siyasal nihilizmi kut36o

|ayarak bilimin temellerini zayıflatmak değil, bir toplum bili-

mi iddialarrnr güçlendirmektir.
Giddens'ta refleksivite iki yönlü ve diyalektik bir olgudur:
Bir yanda toplumsal aktörler olarak birey aktörlerin refleksivitesi, öte yanda bilim adamrnrn refleksivitesi. Giddens'rn bu konudaki butun düşüncelerinin altrnda, her toplumsal aktörün
(ister srradan ister bilimsel) refleksif, yani kendisinin ve başkalarrnrn eylemleri üzerinde düşunen, Garfinkel'in deyimiyle,
rasyonalizasyon süreciyle kendi eylem ve düşüncelerine açrklamalar getiren varlıklar olduklarrnr öne sürer (bilim adamlarr hem kendi eylemlerine "açrklama|ar" hem de araştrrdıklarr bireylerin "açrklamalarrna açrklam aLaf' getirirler). Giddens
her iki açrklama türüne önem verse de, Bourdieu daha ziyade
"açrklamalarrn açıklamalarL" ile ilgilenir. Giddens ayTıca,, öze\,
likle modern toplumlarda, kurumlann da birey aktörler gibi
kendi eylemleri üzerinde duşunebildikleri, sahip olduklarr bilgiler ışığrnda kendi dawanrşlarrna yön vermeye çalıştıkları bir
Lıurumsal reflelısivite sürecinin öneminden de bahseder.
(iii) Stratejik Eylem; Feminist araştrrmacl Toril Moi'nin ifadesiyle insan davranrşlarrnrn özel ve somut ifadeleriy'e ilgilenen ve özrıeyi pratiğin öznesi olarak gören bir felsefi geleneğin dili (2O04: 155) içerisinden konuşan Bourdieu'nün eserleri, insanlarr sembolik serınaye için savaşan karakter tipi 7|e ya,
şadığı ortamln etkileşiminin ürünü olan failler olarak görmemizi sağlar. Bu bağlamda strateji kavramr Bourdieu için, bilinç
felsefesinin naif vizyonunun radikal bir eleştirisinin araçlarrnl sunmak bakrmrndan onemlidir. Bourdieu'nün habitus kavramına eklemli olan ve habitusun oyun duygusu (sense of game) olarak öne sürdugu strateji kawamr, yaşanrlan anın içinde
verili olan "nesnel kapasiteleri" hedefler. Kendi bakrşrnr Descartes'den Sartre'akadar Batr felsefesine hikim olmuş ve bugün
rasyonalist ey'em teorisi gibi entelektüalist ve öznelci geleneklerden aprmak için Bourdieu farklı bir tanrmlamaya gider: Faillerin durmaksrzln pratikte ve pratik olarak kurduklarr ve habitus ile alanrn özel konjonktürü arasrndaki karşılaşmada tanrmlanan, nesnel biçimde yönlendirilmiş eylem hatlan (Bour361

-

dieu ve Wacquant, 2ao3: 120).7 Gıddens'ta da bireyler, bilgili, becerikli olmaları, yani içinde bulunduklan koşullarda nasrl yer almalarr, nasrl davranma|arı gerektiği konusunda birçok farklr, özellik|e pratih bilgiye sahip olmalan nedeniyle, birer stratejist olarak görülür. lnsanlar bu pratik bilgilere sahip
olarak, Parsons'rn düşüncesinin aksine normatif sisteme basitçe itaat etmekten ziyade, çok farklı ortamlarda çok farklr stratejiler, bireysel ve Garfinkel'in deyimiyle, "etno-metotlar" geliştirebilirler. Aslında bu duşüncenin ardrnda, refleksif varlıklar
olarak insanlar anlayışrnrn yanı slra, rasyonel (burada rasyonellik en akrlcr değil, ortama göre kişi için daha uygun, daha elverişli bilgi olarak duşunulmelidir) varlıkl ar olarak insanl ar an|ayışı da yat^r. Giddens'rn da Bourdieu gibi "rasyonellik" kawamlnı rasyonel seçim teorisindekinden farklı biçimde tanrmladığrnr görürüz. Bu anlayışrn ardrnda, ayr\ca Giddens'ın Foucault'dan etkilenen güç anlaynşr, bir fail olmanln koşullara teslim
olmap değil, aksine onlan bir şekilde etkileyebilmeyi, dünyada bir fark yaratabllmeyi gerektirdigini anlatan "kontrolun dlyalektiği" düşüncesi de yatar.

Sonuç: Habitus versus yapı
Giddens'rn yapıyla kastettiği şey (arada farklılıklar olsa da)
Bourdieu'nün (L977) "habitus" kavramıy|a birçok ortak yana sahiptir. Buradabenzer bir kawamr benimseyerek yapılaşma teorisine daha fazla açıklık kazandrrrlabileceği muhtemeldir. Bu, onu geleneksel yapı (ve sistem) anlayrşrndan uzaklaştrracak ve iki kawamr örtüştürmenin yol açtrğıbazı kanşıklıkları giderecektir. Bourdieu'nün "habitus" kawamı, insanların
belirli kulturler veya alt kultürler içinde yaşamalarr sonucunda zihinlerinde sahip olduklarr temel bilgi stokunu anlatrr. Bu
yüzden, işçi srnrfi kOkenli biri kendi dawanrşr içinde bu çewe-
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Bourdieu biraz da ironik bir dille stratejilerin bilinçliliği veya bilinçsizli ği ya
da faillerin iyi niyeti vey^
niyetliligi gibisinden kuçuk burjuva ahlakçılığını
^rt
ilgilendiren sorulann bu tanımlama
sayesinde geçersiz kılınabileceğini söylemiştir (a.g.y.).

nin "etki"sini taşryacaktrr (örneğin, yerel bilgiye, konuşma ka_
lıbı tipine, evlilige karşl tutumuna göre vb.) . Habitus bir kişinin neler istedigi ve kişiler arasl ilişkilerde neler sağLayabileceği konusundaki beklentilerini besleyen "eğilimler" toplamrdrr.
Orneğin, tipik bir orta srnrf üyesi öğretmenler veya hukukçular gibi otorite figürlerle ilişkilerinde, paylaşrlan değerler, yaşam beklentileri ve eğitim kOkeni nedeniy'e, işçi srnrfrndan birine göre kendini daha rahat hissedecektir (Layder, L994: I43L44). Giddens'ta "karşılıklı bilgi" kawamrna dönüşen bu kavram ikilisinin temel bir noktada ortak fenomenolojik bir kOkten, Schutz'un fenomenolojik sosyolojisinden beslendiklerini
gösterir. Giddens'ln yapr kavramr, diğer özelliklerinin yaru slra,

insanlann yararlandrklan (zrmni) kurallardan ve kaynaklardan
söz eder. Giddens ve Bourdieu'nün kawamlarrnda, bu eğilimlerin bilincinde olmadan ifade edildikleri, kişinin davranrşlanna gerçekte sadece etkilerinin farkında olmadan yansıdıklarr
gerçeğine ortak bir referans vardır. Giddens, belirli bir karşrlaşmada yer alabilme yahut nasrl "yapacağrnı bilme" olarak "karşılıklı bilgi"den söz ederken, özellikle "pratik bilincin" önemini vurgular. Aslrnda pratik bilin§, yani nasrl yapılmasr gerektiğini bildigimiz fakat çoğunlukla "niçin"ini açıklayamadrğımrz
bilgiler zaman7 içinde toplumdan farklr sosyalleşmelerle öğrendigimiz, eğilimlerimiz ve yönelimlerimizi belirleyen, bize kimligimizi kazandrran, hatta farklı durumlatda geliştirebileceğirniz stratejilerde etkili olan habitusu andrnr. Habitus gibi pratik bilgi de kişinin mevcut birikimlerine dayanan ancak farklı
koşullara oldukça farklı biçimlerde adapte olmamrza yardımcr
olan bir tür pratik ve pratik (ancak pratik yanr ağır basan) donanrmdrr. Ancak Bourdieu'nün habitus kawamrnr hem bilinçli
hem de bilinçsiz eğilimler ve hedefleri ve bu hedeflere ulaşma
çabalannr anlatan "sermaye" terimini de içerecek biçimde kullandığrnı dikkate alrrsak, habitus pratik bilincin yanr srra, bir
yandabazen farkrnda olmadığımu bilinçdışı güdüleri, öte yandan, Schutz'un deyimiyle, bilincinde olduğumuz "projeler"i,
Giddens'rn deyimiyle, "sözel bilinci" de kapsayan daha geniş
bir terim olarak alınabilir.

..

Layder'a göre, habitusun insanlarrn içinde yaşadıklarr koşullarr üretme ve yeniden-üretme aracl olmasr bakrmrndan
bir başka benzerligi daha vardrr. Bu özellık habitus kavramlnı Giddens'ln etkinliğin hem aracr hem de sonucu olarak yuprlar düşüncesine benzer kılar. Fakat Bourdieu toplumsal koşullara, yapılaşma teorisine göre, daha geleneksel "nesneL" yapılar ve kurumlar anlayışı içinde bakma eğilimindedir. Benzer
şekilde Bourdieu, habitus tatafından koşullandırıldığı sürece,
insan dawanrşIna, Giddens'a göre, daha mekanik ve "belirlenmiş" bir şey olarak bakar. Benzerlik burada biter. Giddens'ln
çalışmasrnda insan aktöre, toplumsal ortam içinde dönuşturücü ve yaratrcr olm a özgilrlüğü daha f.azlra tanrnrr. GOrdugumüz gibi Giddens için, insanlar bir fark yaratabilme, yani güç
kullanabilme yetenekleri bakrmrndan, toplumsal dünya içindeki faillerdir (Layder, L994: L44). Dikkat edilirse, Bourdieu
ve Giddens'ln ortak iki teriminin "pratikler" ve "yeniden-üretim" veya başka bir ifadeyle "pratiklerin yeniden-üretimi" ile
ilişkisi apaçık görülecektir. Bourdieu'de habitus edinilen/öğrenilen pratikler aracrlrğıylayap:. tarafindan üretilen ve yenidenüretilen hem de kendini üreten yaprlarr üreten ve yeniden-üreten bir aracı/operatördür. Benzer şekilde, Giddens'ta da "yapı"
hem pratiklerin ürünü olan hem de bu pratikleri yeniden-üreten benzer biçimde tekrarlanan, kalıplaşffiış, rutin bir karşılıklı ilişkiler bütünüdur.
Özetle, aradaki derece farklılıklarrna rağmen, her ikisinde de insan eylemleri yapısalcr ve (yapısal)-işlevselci sosyologlarrn öne sürdüğü gibi drşardan mekanik olarak belirlenıonez, aynr zamanda -ilgili aktörlerin anlam dunyaları ve anlamlandırma edimlerinden bağrmsı z o|rnayan- insan eylemleri
sadece bireylerin öznel duygu, düşünce ve beklentilerine göre açrklarrarrıaz. Nesnel koşullarla öznel anlam dunyalar| arasında diyalektik bir ilişki, birinin diğerini yapılandrrmasr yerine bir "yaprlaşma" vardrr. Muhtemelen Giddens'ın öne sürdüğü gibi, insan eylemleri niyetli edimler ve niyetlenilmemiş sonuçlarrn koşullara göre farklr dilzey ve derecelerdeki karrşrmlarrndan ibarettir.
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