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Giriş
Bu yazrda, katrlrmcrlar ve (figürasyone| velveya kurumsal) top-

lumsal butUnler araslndaki ilişkilere "içsel" bir perspektiften
bakrlacaktrr.l Bu sorunun klasik ve çok fazla eleştirilmiş bireye-karşr-toplum problemi olmadrğrnr belirtmem gerekir. Katrlrmcr-toplumsal bUtUn sorunsalr, birey-toplum probleminden
iki temel noktada ayrrlrr:
(i) "Katılımcı", mutlaka bir bireyi anlatma z. Bir toplumsal
bütünün katrlrmcrsr resmi bir örgüt, güçlü bir elit veyabir ulusdevlet olabilir.2
(*) Nicos Mouzelis, Sociologlcal Theory: What Weıt Wrong?, Routledge, 1995, s.
100-126. (@ Su makalenin ya;1rım hakkı Taylor §ı Francis'ten alrnmrştrr.)
l Bunlar J. Habermas'rn İletişimsel Eylem Teorisi, cilt 2: Yaşantı-Dünyası ve Sistem: Işlevselci Mantığın Bir Eleştirisi'nde kullanrlan terimlerdir (The Theory of
Communicative Action, c. 2: Lifeworld and System: A Critique of Functional ReAson, Londra: Polity Press, L967 İIletişimsel Eylem Kuram4 cilt I-II, çeviren:
Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayrnevi, Şubat 200r]).
2 Wallerstein'ln, örneğin, küresel kapitalist sisteme odaklandığr çalrşmasrnda
ulus-devletler dünya piyasasrnr oluşturan bir butunun katrlrmcrlarrdrr. Bkz.
E. Wallerstein, The Modern World Systeın (3 cilt), New York: Academic Press,
1974,1980, L989 |ModernDtiııyaSistemi, cilt 1: KapitalistTarımye 76.Ytizyılda Avrupa Dtinya Ehonomisinin KOhenleri, çeviren: Litif Boyacr, Bakış Yayınlarr, istanbul, Nisan 20041.
187

:_!r
(ii) Bir toplumsal butun, toplum kavramıyla tamamen örtüşmez. Figürasyonel biçiminde toplumsal bütün, kuçuk bir
grup duzeyinde karşrlıklı ilişkili bir oyuncular takrmrnı, resmi
bir örgütü veya dunya ekonomisinVpolitikasrnr anlatabilir. Kurumsal butunler, kurumlaşmrş karşılıklı ilişkili kurallar setini anlattrğrnda, bOyle bir set kUçuk bir kOy topluluğuyla srnrrlı kalabilir veya aksine zarrıa|ıa ve mekana buyuk Olçudeyayılr-

mış olabilir. Hatta bütün bir ülkeyi yahut birkaç ülkeyi kapsayan bir kulturel alanr içerebilir.
Yukarrdaki anlamda, katrlrmcr-toplumsal butun kavramlaştlrmaslnrn, (birey. toplum dikotomisinin yarattlğl önemli tuzak|ardan kaçınrrken) aktörlerin paradigmatik* dizeyde karşılıklı ilişkili bir kurallar setine ya da sentagmatik düzeyde etkileşim içindeki bir aktörler figürasyonuna nasrl yöneldikleri problemini ele alabilecek kapasitede olduğuna inanryorum.3
(*) SentagmatiVparadigmatik ayrrmr yaprsal dilbilimde Saussure'ün dil ve söz
aynmrdrr. Giddens'rn ifadesiyle, sentagmatik boyut zamanda-mekanda kalıplaşmayr ve paradigmatik boyut ise süreklilik-üretme, unsurlarrn fiill düzenİni anlatrr (Anthony Giddes , Sosyal Teorinin Temel Problemleri, çev. Ümit
Tatlıcan, Paradigma Yayrnlarr, 2005, s. 203). Mouzelis buyazıda ortaya koy-
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duğu eleştirisini açtığr Bourdieu ve Giddens üzerine karşrlaştrrmalr yazrsrnda ("The Subjectivist-Objectivist Divide: Against Transcendence", Sociologlı,
c.34, no. 4, s.74L-762) sentagmatik ve paradigmatik kawamlarrnr farklr örneklerle açar. Sözgelimi: "Halk arasrnda yayçır. düşünme ve 'yapma' ayrıml
veya Merton'ın tutumlar ve performans aynmrndan başlarsak, ... 'parçalar' ...
hem dilin paradigmatik düzeyinde soyut objelere hem de honuşmanln sentagmatik düzeyinde somut nesnelere işaret eder. Örneğin, rrkçr tutumlara sahip bir bireyi aklrnrza getirin (soyut, paradigmatik dUzey). Bu tutumlar belirli bir edim içinde (sözgelimi, Le Pen'e oy verme biçiminde) veya özel bir etkileşim (siyah bir göçmeni dövme) biçiminde gerçekleştiği veya somutlaştrğr anda, tutum performansa dönüşür ve paradigmatik soyutluktan burada ve
şimdinin sentagmatik somutluğuna geçeriz."; "... soyut kurumsallaşmış ro1ler duzeyinden aktörler arasrndaki zamarı ve mekAnda sentagmatik olarak
gelişen somut ilişkilere" geçmek; "Salt ölçüm ve betimlemeden açıklamaya
geçmek, istatistiki kategorilerden normatif-kurumsal bağlamlara (paradigmatik olarak) yönelen ve/veya zarrıarı ve mekAn içinde birbirleriyle (sentagmatik olarak) etkileşen gruplar veya kolektif aktOrlere geçmeyi gerektirir.";
"Giddens, dilbilimdeki dil-söz ayrrmlnr izleyerek, yaplyı sentagmatik duzeyde özne somut bir bağlamda hareket etmek için yararlandığında gerçekleşen,
somutlaşan soyut bir kurallaI ve kaynaklar sistemi (paradigmatik duzey) tanımlar" - ç.n.
Birey-toplum a).rımlnın ciddi kusurlan için, bkz. N. Mouze|is,Bach to Sociologlcal Theory: The Construction of Social Orders, Londra: Macmillan, 1990.

Burada karşrlaştrrmalr bir yaklaşrma başvuracağırri. Birinci kesimde esas olarak Bourdieu'nün çalrşmaslna odaklanacak,
onun temel kawamı habitus aracrlrğıyla Parsonscr rol teorisi ve
farklı yorumcu mikro sosyolojiler arasrnda ilginç bağlar kurulabileceğini göstereceğim. İkinci kesimde, Bourdieu'nün yaklaşrmrnr farklr açrlardan andrrdrğrnr duşundüğüm Giddens?ın
yapılaşma teorisine krsaca değineceğim. Bourdieu'nün habitus
kavramrnda olduğu gibi, Giddens'ın temel kavramr olan "yaplnln ikiligi"nin de yapısal ve yorumcu sosyolojilerin sentezini başaramadığr veya "aşamadlğl"nı, ancak uygun biçimde yaprlandrrıldığında katrlrmcrlarrn toplumsal butunlerle ilişki biçimlerini daha iyi anlarnaTn:ıza yardrmcı olabileceğini öne süreceğim"

Bourdieu'nün habitus kavramı
Seminer oyunu

Burada Bourdieu'nün kompleks ve sürekli değişim içindeki
çalışmaslnln sistematik bir açıklamaslnı sunmak niyetinde değilim, aksine bu bolumdeki konularla doğrudan ilişkili olarak
onun temel kawamı habitusa odaklanacağrm. Krsa bir tanrmla
başlayabiliriz:
Tarihin bir ürünü olan habitus, tarihin ürettiği şemalara uygun bireysel ve kolektif pratikler -daha fazla tarih- üretir. Her
organizmada algı, düşünce ve eylem şemalan biçiminde tortu-

.

laşmrş geçmiş deneyimlerin aktif mevcudiyetini sağlar, pratiklerin "doğruluğu"nu ve onlan|l zarrıa|\da sabitliğini bütün resmi kurallar ve açrk normlardan daha güvenilir biçimde sağlama eğilimindedir.a

Bourdieu'nün taTzl }r.er zarnan kolay olmadrğr için, habitus
kavramryla ne kastettiğini göstermenin en iyi yolu, pratik ve
srradan bir örnek almak ve onun temel kavramlarrnrn ilişkili iki düşünceden, roVtoplumsal konum ve etkileşim durumu

4

P. Bourdieu,The Logic of Practice, Cambridge: Polity Press, 1990,

s.54.
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kawamlarrndan nasrl farklılıklar gösterdigini ortaya koymaktrr. Burada seçilen örnek benim kadar bu kitabrn çoğu okuyucusunun aşina olduğu bir toplumsal oyundur: Bitirme semineri oyunu. Srrasryla, Parsons, Mead ve Bourdieu'den etkilenen
araştrmacrlarrn öze| bİr semİner oyununu araştlnna}n seçtİklerini duşunun. En fazla hangi yanlan veya boyutlarr vurgulayacaklardrr?
parsonscı rol teorisi

Parsonscl araşnrmacr semineri, roVtoplumsal konum boyotunu vurgulayarak anlamaya çalışacak ve bu nedenle öğretmen, öğrenci rollerini ve semineri sunan kişinin rolünü araştrracaktır. O, bu rollerin her birine içkin resmi ve resmi-olmayan normlar veya normatif beklentiler kadar, onlar arasrndaki
kompleks ilişkileri bulm ay a ça|ışacaktrr. Araştrrmaclml z awca
sosyal roller sistemini ("temel değerler"i içeren) kultürel sistemle ve (ihtiyaç|ar/eğ7limleri anlatan) kişilik sistemiyle ilişkilendirmeye çalrşacaktrr
Daha somut olarak, seminer hocasrnrn rolünün normatif
beklentisinin öğrencilerin performanslarrnı -tikelci değil- evrenselci bir temelde değerlendirmek olduğunu varsayalrm.
Parsons'a göre bu norm, sosyal sistem düzeyinde hem kulturel sistemle hem de kişilik sistemiyle ilişkilendirilebilir ve ilişkilendirilmelidir. Kültürel sistem düzeyinde, ewenselcilik temel toplumsal ve eğitsel değerlerden biridir ve bu soyut değer
sosyal sistem düzeyinde öğretmenin rolüne içkin normatif beklentiler çerçevesinde kurumsallaşrr ve kişilik sistemi düzeyinde
ihtiyaçlar, doğal eğilimler biçiminde içselleştirilir.
Bou rdieu' n

ü

n yaklaşı mı

Bourdieu etkisindeki araştlrrnacı, Parsonscl kUlturel sistemsosyal sistem-kişilik sistemi üçlüsünün seminer oyununun sadece bir boyutunu oluşturduğunu öne sürecektir. lhmal veya göz ardr edilen şey habitus, yani her seminer katrlrmc§lnln
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(geçmişteki çeşitli sosyalleşmeleri aracılığıyla) oyuna getirdiği
üretken şemalar sistemidir. Bu şemalar veya öneğilimler (predispositions) seminerde hoca, öğrenciler ve semineri sunan öğrenci tarafrndan o}manan gerçek rollerle doğrudan ilişkili değillerdir ve bu rollerden çrkarsatıamazlar.
Daha özelde,, araştrrmacının bir seminer hocasr olarak benim gerçek dawanrşlmr kavrayabilmesi için sadece hocalrk rolünün gerektİrdİğİ şeylerİ bİlmesİ yetrnez, ayrıl zarrıarıda benim srnrfsal kökenim, gittiğim okullar, dinsel lveya din dışı eğitimim vb. dikkate alrnmalrdrr. lçselleştirilen (yetiştirildigim
farklı toplumsal yapılarr yansrtan) geçmişteki tüm sosyalleşmelerim Bourdieu'nün habitus olarak adlandrrdığr ön-eğilimleri oluşturur.s lngiltere'den çok Yunanistan'da yetişmem ders
anlatrrken niçin jest ve mimiklere başvurduğumu açıklayabilir. Halbuki eğitimim, daha akrlcr algr veya kawama şemalannl
veya aksine manişeistik* değerlendirme şemalarrnr kullanmamr açrklayabilir.
Parsons sosyalleşme/içselleştirme şemalarlnl ihmal etmese
de, temel değerler-roller/normlar-ihtiyaçlar/ihtiyaç eğilimleri üçlüsü araştrrmacun sosyalleşme sürecini doğrudan araştrrrLan özelbir rolle ilişkilendirmeye yöneltme eğilimindedir. Örneğin, Parsonscr araşüfinacl bir seminer hocasr olarak rolümü
araştrrrrken, öğretim rolü içinde (sözgelimi, resmi düzenlemeleri okuyarak, eski meslektaşlara danrşarak, bOlüm toplantrlarrnda brifingler sunarak) nasrl sosyalleştiğimi soracaktrr; eğitim dışı ortamlardakazanrlan eylem, algr ve değer şemalarryla
daha az ilgilenecektir. Bunun nedeni kesinlikle, Parsonscr teorinin sosyal sistem düzeyinde normatif beklentiler ile kişilik
dUzeyinde ihğaç eğilimleri arasrnda güçlU bir sistematik vey^
sürekli uyuşmazlık ihtimalini dikkate almamasrdrr.
Başka deyişle, Bourdieu özel bir oyunu açrk|arnaya çalrşrr-

5

Bu noktadabkz. P. Bourdieu veJ-C. Passeron, ReproductloninEducation, Society andCulture,Londra: Sage, L970, s.205.
(*) Manichaeism: Manes tarafindan kurulan ve3.fizyı|dan 5. yızyı|akadar geniş
bir alanda kabul gören, ölmüş kişilerin ruhlannrn tannlaştrnlmasına dayanan
bir mezhep veya bu mezhebin inançlan (Yeııi Oxford AnsihlopedikResimli SEzluk, c.2, Güneş Yayınlan A.Ş., 1985 - ç.n.).
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ken, Parsons'rn aksine, roVkonum boyutundan ziyade habi-

tusleğilimi vurgu|ar. Bizzat onun belirttiği gibi, habitus şemalan "pratiklerin doğruluğunu ve onlann zarnan içindeki sürekliliginl battin formel kurallar ve açrk normlardan daha güvenilir
biçimde sağlama [eğilimindedirler] ."6
Bu üretici eylem, algr ve değerlendirme şemalarr iki "tarihselliğe" işaret eder: Her oyuncunun -hiyerarşik bir sosyalleşmeler setine dayalı- kişisel biyografisinin tarihselligi ve oyunculann içselleştirdikleri farklı "nesneVdışsal" toplums a| yapı|arrn tarihselligi.
Yoru

mcıı, etkileşimci yakloşım

Son olarak, Meadci araştumacl ana vurguyu seminer oyununun üçüncü temel boyutu etkileşimsel-durumsal boyuta
yapma eğiliminde olacaktrr. Yorumcu sosyologlar (ister Mead'den, isterse Garfinkel veya Goffman'dan etkilenmiş olsunlar) ne toplumsal rollet veya konumlar araşt[maslnrn ne de
eğilimler araştrrmaslnln seminer oyununun kompleks pra-

tiklerini yeterince açrklayabildiglnl savunurlar. Kesinlikle

oyuncularrn, normatif beklentiler tarafrndan nasll yönlendirildiklerinden çok, bu beklentileri nasrl kullandrklarrna ve
ayrrca-kendi ethileşim mantığına sahip- gerçek oyun sırasrnda kendi habitu.s şemalarrndan nasrl yararlandrklarına bakmak gerekir.
Ayrrca daha özelde, benim seminer performansımln uygun
bir açıklamasr, sadece normatif beklentileri nasrl ele aldığımr veya seminer hocalığrmla ilişkili habitus şemalarrmr nasrl
kullandrğrmr dikkate almakla yetinmemeli, ayrr. zarrıanda seminerin sadece rollerden veya doğal eğilimlerden kaynaklanan bir dinamiğe sahip olamayacağrnr goz önüne almalrdır.
Bu yüzden örneği., benim saldrrgan veya kendini savunmaya yönelik bir eğitim tarzfiıl benimsemem -sadece ilgi odağı
konumlar ve doğal eğilimlerden etkileşim durumunun zarnanl
ve mekin içinde sentagmatik olarak gelişme biçimine kaydı-

6
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P. Bourdieu, The Logic of Practice, a.g.e ., s. 52.

ğınd a kav r arıabil

ec

ek-

oluşum s al * durums al anl aml arla ilişki -

li olabilir. Örneğin seminere katrlanlar -kompleks iç süreçler,
etkileşim, refleksif açıklama, yorumlar ve karşr yorumlarlabenim öğretim tarzrmln yetersiz olduğu konusunda müşterek bir kanaate ulaşabilirler; bunu fark etmek daha saldrrgan
bir öğre tirn tarzr benimsememi sağlayacaktrr. Veya Boltanski
ve Thğnevot'un oldukça etkili terminolojisini kullanrrsak, katrlrmcrlarrn tepkileriyle ilgili bir değerlendirmem meşrulaştrr-

ma tarzlml veya rejimimi kökten değiştirebilir: Sunduğum şeyi "kurucu babalarrn söyledikleri" temelinde meşrulaştrrmak
yerine, kendi öğretim tarzırnı kutsal ilham, profesyonel değerler veya vatandaşlık erdemleri temelinde meşrulaştrran bir
tar zı benims eyebilirim. 7
Bu sonucun salt konjonktürel veya duruma özgij olmadığı belirtilmelidir. Bu sonuç, se.miner oyununun ro1, doğal eğilim ve etkileşimsel-durumsal unsurlarlnln belirli bir eklemlenmesine dayanan bir pratiktir. Aslrnda sosyolojik analize de mükemmel biçimde elverişlidir.
Bourdie'nün hobitusu üzerine oltı söz
Toplumsal oyunlann konumsol, eğilimsel
ve etkileşi msel-du ru msal boyutlo rı

Seminer örneğinde göstermeye çalrştrğım gibi, Parsons,
Bourdieu ve Mead'de üç farklı toplumsal oyun boyutu -slrasryla toplumsal roller, doğal eğilimler ve etkileşim durumuvurgulanrr. Bu boyutlarrn her biri, bana göre, diğer ikisine in(*) Oluşumsal özellikler (emergent proporties): Kavramın kaynağr Durkheim'rn

bütünün kendini oluşturan par çalar a indirgenemeyeceği düşüncesidir. Örneğin, su kendini oluşturan hidrojen ve oksijenin basit bir toplamrndan ibaret
değildir; onlarr aşan bir üst gerçekliğe sahiptir. Fakat bu kawam özellikle sembolik etkileşimcilikten beslenen etnometodolojide bireylerin karşılrklr ilişkilerinin ve anlamlann her eylem anrnda, her karşrlaşrna durumunda yeniden-üretilmek, yeniden oluşturulmak zorunda olduğunu anlatan bir anlama kavuş-

7

muştur

-

ç.n.

Bkz. Boltanski ve L. Thğvenot,Dela justificatLon: Les Economics dela grandzur,
Paris: Gallimard, 199l. Ayrıca bkz. N. Dodier, "Action as a combination of
'common worlds"', The SociologicalReview, c. 4L, no. 3, Ağustos. L993.
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dirgenemeyen özel bir mantrk sergiler.8 Rol boyutu baskrn biçimde normatif bir mantrk, etkileşimsel-durumsal boyut iradeci bir mantrk ve doğal eğilim boyutu pratik bir mantrk içerir
-bunlardan üçüncüsü, daha sonra açrklayacağrm gibi, ne teorik bilgi biçimleri ve formel kurallar ne de bilinçli ayrrntrlandrrma stratejileri gerektiren bir mantık biçimidir.g
Bu, üç yaklaşımın diğer iki yaklaşrmr tamamen göz ardr ettikleri anlamrna gelmez, ası| mesele daha ziyade bu yaklaşlmlarrn asrl vurguyu nereye yaptıklarrdrr. Bu yüzden Parsons,
gerçekte etkileşim durumlan (ego ve diğeri etkileşimi) kadar,
normların ihtiyaç eğilimleri olarak içselleştirildigi eğilimlerden de söz eder. Ancak bir butun olarak Parsons'rn çalrşması (bilhassa onun ara dönem sosyal sistem ewesi ve son yenievrimci ewesi) ve (en önemlisi) taraftarlarrnrn Parsonscl araçları kullanma biçimi, toplumsal roller ve normatif beklentilere
daha fazLa vurguda bulunulduğunu, oyunlarrn etkileşimsel ve
eğilimsel boyutlartna sistematik olarak daha az değer verildigini çok açrk bir biçimde gösterir.10 Parsonscr işlevselciligin tekrar tekrar insanlarr toplumun temel değerleri tarafrndan sürüklenen kuklalar olarak resmetmekle eleştirilmesinin nedeni kesinlikle bu ozelliktir.l
Başka türlü ifade edilirse, Parsonscr sosyoloji, örtük olarak,
toplumsal konumlar, doğal eğilimler ve etkileşim durumları araslnda hiçbir uyuşmazlık olmadığrnr, böylece roVkonum
boyutunun bilgisinin o)manan gerçek oyunu anlamak için az
1

Üçlu ayrımla ilgili bir ilk formülasyon için, bkz. N. Mouzelis, "The interaction order and micro-macro distinction", SocioloğcalTheory, c. 9, no. 2, Kasrm. l99l.
Bkz. Bourdieu, Outline oJ aTheory of Action, Cambridge: Cambridge University
Press, L977, s. 80 vd.
10 Parsons'ın ara ye son döneminde etkileşim boyutuna yetersiz vurgusu için,
bkz. J.H. Turner, ATheory of Social lnteraction Cambridge: Polity Press, 1990.
11 Parsons'ın aktörleri pasif varlrklar olarak tasviri, onun -bir kural olarak- aktörlerin oynadıklan rollere içkin normlara içtenlikle uyduklan düşüncesinden
kaynaklanmadığı sürece, bu eleştiriyi yeterince haklı buluyorum. (O, ro1 sahiplerinin normlara itaatlerinin duruma göre değiştiğini tekrar tekrar vurgulamrştır.) Aksine, Parsons'ın pasif aktörler tasvirinin nedeni etkileşime yetersiz vurgusudur; o bir kez daha toplumsal eylem analizinden sosyal sistemler ve
onlann uzun dönemli ewimleri araştrrnasna kaymrştrr.
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çok yeterli olduğunu vatsayar. Bu kabul Parsons'rn tbplumsal düzen ve düzensizlık problemini nasrl ele aldığına bakıldığında açrkça görülür. O toplumsal düzensiz|igi sosyal kontrollerin başarrsrz|ığı, etkisiz sosyalleşme ve roller arasrndaki gerilimler ve zorlanmalar gibi düşüncelere göre açrklarken Rex'ten, Coser ve Dahrendorfa kadar çanşma teorisyenleri, bu konumu önemsiz olarak görür ve toplumsal düzensizliği güç eşitsizlikleri ve gruplararasr çrkar farklılıklarrna göre
açrklarlar.

Konumsal, eğilimsel, etkileşimsel-durumsal ayrlml, düzen
vey^ düzensi7ligin kaynağrnln ne Parsonscr işlevselcilikte ne de
çanşma teorİsİnde tamamen açrklandrğrnr gösterİr. Düzen veya
düzensiz|igin kaynağı toplumsal konumlar, eğilimler ve etkileşim durumlarl arasındaki srk, neredeyse kaçrnılmaz çatlşmalarluyuşmazlrklardrr. Uç veya ideal tip örneklere bakıldığrnda,
toplumsal konumlar, eğilimler ve durumlar arasındaki toplam
uyum, aktörlerin -eğilimleri rollerinin normatif beklentileriyle
kusursuzbir uyum içinde olacak biçimde- sosyalleştikleri koşulları gerektirecektir. Böyle bir örnekte aktOrler rollerinin emrettiği şeyleri isteme ve bekleme eğilimindedirler. Ayrıca sadece mükemmel bir konurn-habitus uytımu yoktur; oyuncularrn,
sabit bir biçimde, kendi eğilimlerine ve rollerinin gerektirdiği
normatif beklentilere uygun olarak davrandrklan etkileşim durumlan mannğr da vardrr.
Bu "tam uyum ağı"nın bir örneği John Campbell'in klasikleşmiş insan-üstü Grek toplumu ana|izinde yer alrr: Bu örnekte, Sarakatsanilerin sabit coğrafi bir mekina sahip olmamalarr hem bu toplumun üyelerinin doğal eğilimlerine hem de onlarrn gündelik varoluşla başa çıktrklarr durumlara mükemmel
biçimde uygun düşen oldukça kurumlaşmrş bir değerler ve
normlar sistemi tarafrndan dengelenir.12 Bu gerçekte Sarakatsaniler arasrnda gerçek bir durum olsun olmasrn, toplumsal duL2 J.K. Campbell,

Honour, Family andPatronage: A Study of lnstitutions andMoral
V alues in a Gr eeh Mountain Community, Oxford Clarendon Press, L9 6+. Campbell'in tek boyutlu modelinin olumlu bir eleştirisi için, bkz. Papataxiarchis,
"Giriş", (ed.) E. Papataxiarchis ve T. Paradel|is,Identities andGerıder inModern
Greece (in Grek), Atina: Kastaniotis, L992.
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zenlemelerin krrılgan, süreksiz, çoğu kez kaotik doğası dikkate
alrnrrsa, toplumsal konumlar, doğal eğilimler ve durumlar arasındaki bu tam uyum -imkdnsrz olmasa da- oldukça nadirdir.
Bu, toplumsal konumlar, doğal eğilimler ve durumlar araslndaki sürekli gerilimler ve uyuşmazlrklarrn istisnadan ziyade bir
kural olmasr anlamrna gelir.
Bu gerilimler ve uyuşmazlrklarr göstermek için modern Yunan toplumunun zengin etnografik malzemesine başvuracağrm. Campbell'in analizinin aksine, Jane Cowans'rn daha yeni
bir antropolojik çalışma olan kuzey Yunanistan küçük kasaba
topluluğu araştlrması, toplumsal. dilzenlemelerin "tam uyum
ağı" karakterinin geleneksel kadın rolleri tartrşrlmaya başladrğrnda ortadan kalktıgınr gösterir.ı3 Bu bolgenin doğal eğilimleri bir ölçüde kitle iletişim araçlarr ve "dünya kUltUrü" aracılığıyla biçimlenen genç kadınlarr; kadınrn hizmetkarlrğmr,
cinselliginin bastrrrlmaslnl, kadrnrn "utancl"nı, (kilise vb. drşrnda) kamusal alanlardan uzak durmaslnl vurgulayan erkekmerkezli, ataerkil normatif beklentilere öfke beslemeye başlamrşlardrr. Onlarrn yarl feminist, geleneklere karşr eğilimlerini
güçlendiren şey, her iki cinsten genç insanların çok daha serbest bir biçimde görüşmelerini sağlayan, kadrnlarrn giremedikleri geleneksel kahvehanelerden farklr yeni kurumsal bağlamlarrn (örneğin Batr tipi kafeteryalarrn) ortaya çıkışrdrr. Burada kafeteryanrn durumsal mantığı genç kadınlarln ataerkil eğilimlere karşrtlrklarrnr güçlendirir ve geleneksel rol beklentilerinin onlarrn dawanrşlarr üzerindeki etkisini zalnflatmaya katkıda bulunur.
Öte yandan, Cowans'ın örneğinde, (kitle iletişim araçlarr, türizrrı, seyahatler vb. gibi) topluluk dışı birçok sosyalleşme sürecinin etkisiyle, üyelerin farklr sosyalleşmeleri çelişkili olma
eğilimindedir. Bu, özel durumlarda genç kadınlarrn eğilimlerinin (daha önceki çatrşan sosyalleşmelerin etkisiyle) "önem13 J. Cowan, "Going out for coffee? Contesting the grounds of gendered pleasu-

res in everyday sociability", (ed.) P. Loizos ve Papataxiarchis, Contested ldeııtities: Gender andKlnship inModern Greece, Princeton, NJ.: Princeton University Press, 1991.
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li diğerleri"nin normatif beklentileriyle çat§abileceği-anlamrna gelir.

Parsonscr bir sosyolog bOyle bir örnekte basitçe roller içindeki veya arasrndaki gerilimler veya uyuşmazlıklardarısöz edecektir. Bu yanlış değildir, ancak bilgilendirici de değildir. Bize rol uyuşmazlrğrnrn kaynağıyla ilgili sorularda yardrmcr olmaz. Probleme roller, eğilimler ve etkileşim durumlarl araslndaki uyum/uyumsuzluk çerçevesinde bakrlırken, bu uyuşTnazlıklarrn nasrl ortaya çıktıklarl ve özelr durumlarla nasrl bir ilişki içinde olduklarr konusunda daha açrk bir duşünceye ulaşrlacaktrr. Başka deyişle, toplumsal oyunlar konusunda üç boyutlu bir düşünce zaman1("somutlaşmış" tarih olarak eğilimler) ve
toplumsaL uzay (OzeI etkileşim durumlarlnln mantlğr) duşuncesini rol analizine dahil eder.
Söylemeye gerek yok ki, konumlar, eğilimler ve etkileşim
duruml atl aTasındaki uyım/uyuşmazlık derecesi kadar oyunculann bu uyuşmazlıklara tepkileri de a pnon bir biçimde ele
alrnamayacak ampirik sorunlardrr. Ancak kesinlikle söylenebilecek şey, iki ideal tip uç durumun (tam uyum ve tam uyumsuzluk durumlarrnrn), tamamen imkinsu olmasa da, oldukça
nadir olduğudur. Çoğu toplum, özellikle kompleks ve farklrlaşmrş toplumlar ne tam bir uyum ağı tipi sergiler, ne de konumlar, eğilimler ve etkileşim durumlannrn sürekli olarak birbirleriyle savaş içinde olduklarr koşullarr içerirler.
Toplumsal oyunlann konumsal, eğilimsel ve etkileşimsel-durumsal boyutlarl ayrlmr sosyolojideki mikro-makro tartrşmalarrnda yaşanan bazı sürekli karışıklrklarr gidermekte oldukça
kullanışlı olabilir. Örneğin, Goffman'rn "etkileşim düzeni hendine hasbir karaktere sahiptir" tezini düşünün. Goffman, ünlü
1983 Amerikan Sosyoloji Derneği açrlrş konuşmasrnda, etkileşim düzeninin yani yuz ynze karşrlaşmalara dayalı bir düzenin,
toplumun genel "kurumsal düzen"ininkinden tamamen farklr
bir mantığa sahip olduğunu öne sürer. Ona göre, etkileşim duzeni ve kurumsal düzen sadece "gevşek bir birliktelik" içindedir; bu gevşek birliktelik birini digerine indirgemenin imkinsrzlığınr gösterir. Örneği n, yüz yuze mikro karşılaşmalarr düzenle197
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yen kurallarr ulusal dil veya farklı kulturel bilgi biçimleri gibi
daha genel makro kurumsal diizenlerden elde etmek mümkün
değildir. Goffman için, aktörler toplumsal karşrlaşmalara sosyalleşmeyle kazanrlan olduk ça y g|n bilgi biçimlerini getirseler
^y
de, bu bilgi etkileşim süreci srrasrnda olanları belirlemez. Olanlarr tamamen açrklamak için, bu bilgi biçimlerine etkileşim durumuna öze|kurallar bağlamında bakılmalrdrr.la
Etkileşim durumunun tamamen kendine özgü bir mantrğa
sahip olduğu duşüncesine kesinlikle katrlsam da, Goffman'ln
"etkileşim düzeni"ni mikroyl a ve "kurumsal düzen"i makroyla
ilişkilendirme biçimine katrlmlyonım; etkileşim kadar kurumsal yaprlar da mikro ve makro olabilir. Bu kabul edildiglnde, etkileşim düzeninin lıendine has karakterini kavramlaştrrmanln
daha iyi bir yolu vardrr: Mikro oyunlar kadar makro oyunlann
da üç temel boyutta konumlar, eğilimler ve etkileşim durumlarrnr gerektirdigini vurgulamak. Bu üç boyut -otomatik olarak birinin diğerlerinden elde edilememesi anlamrnda- kendine has bir iç mantrğa sahiptir.
Sözgelimi, çokuluslu bir şirketin üst düzey yöneticilerinin
çok sapda insanı etkileyen kararlar aldıklan bir toplantı benzeri
bir makro oyunu duşunUn. Bu öze| makro karşrlaşma/oyundaki
katrlrmcılar belirli roller oynarlar, oyuna farklı ve çeşitli sosyalleşmeler slraslnda edindikleri eğilimlerini taşırlar ve Goffman'rn
öne sürdugU gibi, kendine ait bir mantrğa sahip özel. bir etkileşim durumuyla karşr karşryadrrlar. Bu örnekte, üç boyut -konumsal, eğilimsel ve etkileşimsel boyutlar- makro bir karaktere sahiptir; bu anlamda onlar awL şirketin yerel bir şubesindeki memurlann yiiz wze karşılaşmasrna benzer bir mikro oyunun boyutlarıy'a keskin bir farklrlrk sergilerler. Böyle bir oyun
rollerlkonumlar, eğilimler ve hendine özel bir etkileşim mantrğr
içerir. Ancak bu örnekte, üç boyut sonuçlafl zaTnan7a ve mekina
çok az yayı|an bir oyun meydana getirecektir.
L4 Bkz.

Goffman, "The Interaction Order", American SociologicalReview, c. 48,
1983. Ayrıca bkz. D. Layder, lJnderstondingSocialTheory, Londra, Sage, L994,
s. l)) v(l.

198

-_
Toplumsal oyun tipleri

RoM<onum, eğilim ve etkileşim-dunım boyutlarr toplumsal
oyunlarr anlamak için vazgeçLlmez önemde olsa da, (oyunun
doğasrna bağlı olarak) bu boyutlardan biri diger ikisinden daha önemli olabilir.
Örneğin, oldukça ritüel bir oyunda -sözgelimi, geleneksel
Yunan Ortodoks Ayini'nde- egemen olan rol.4<onum boyutudur (tum oyun, başından sonuna kadar, p^paz, kilise müdavimi, buhurdan taşr}ncr vb.nin rollerinin bilgisiy'e anlaşrlabilir). Öte yandan, bir poker oyununun -sezgi, diğer oyuncularln sonraki hamlelerini görme vb.yi gerektiren bir belirsizlik
oyununun- tam bir açıklamasr etkileşim-durum boyutunun en
yüksek düzeyine örnektir. Son olarak, bilinçsiz, fiili otomatik
algr, değerlendirme ve eylem şemalannln egemen rol oynadığı
bir tenis oyununda, (kuşkusuz, diger ikisinin tamamen yerini
almadan) en önemli hale gelen eğilim boyutudur.
Her şeye rağmen, oyrınlann üç temel boyutunun bir ölçüde
diğer ikisini gerektirdiği asla gözden kaçrnlmamalrdrr. Bu ynzden, eğilim boyutunun tamamen ortad,an kaybolduğu bir etkileşim durumunu düşunmek tamamen imkAnsrzdrr; daha az ö|çüde, aynrsr rol boyutu konusunda doğrudur.
Bu kuşku s|lz, analitiVteorik bir duzeyde, üç boyutun biraraya getirilmesi veya indirgemeci bir biçimde bir diğerinden elde
edilmesi anlamrna gelm ez.15 Her boyut kendi öze|man[ğrna sahiptir ve birini diğerlerinden birine (veya ikisine) indirgeme girişimi çarprtrlmış bir toplums aL }ıay at göruşüyle sonuçlanrr.
Habitus ve niyetlilik

Bourdieu, habitus duşuncesinin niyeti veya iradeci unsurlarr gerektirmediğini rsrarla vurgular. Onunhabitus kawamı kişisel olmayan ve y^n otomatik bir karaktere sahiptir: Aktorlerin
kendi farklr pratikleriyle sonuçlanan üretken şemalarrn mutla15

Aşağıda öne sürdüğüm gibi, Bourdieu etkileşimsel-durumsal boyut lehine eğilimsel boyutu vurgulayan bu tür indirgemeci bir hataya düşer.
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ka farkrnda olmaları gerekmemesi anlamrnda yarı otomatik ve
bu şemalarrn sadece aktörlerin o anki durumlarlna referansla açıklanamamasr anlamrnda kişisel-olmayan. "Nesnel" toplumsal yapılar içselleştirilirken habitusun unsurlarr benzer toplumsal süreçler i yaşayan bütün bireyler tarafind an pay|aşrlrr. 5
Bu perspektifte, Bourdieu'nün kawamı Levi-Strauss'un gizli
kodlanyla bUyUk benzerlikler taşrr, Lğvi-Strauss'un yapısalcrlrğr Bourdieu'nün ilk dönern çalrşmalannda temel bir etkiye sahip olduğu için bu dururn faz|a şaşutrcr değildir. Elbette aynca önemli farklılıklar da vardrr. Her şeyden önce, habitus LeviStrauss'un bilinçdışı kodlan gibi "gizh7" değildir.17 Daha önemli bir farklılık, Bourdieu'nün, ilk yaprsalcr evresinden sonra,
toplumsal olgularrn Lğvi-Strauss'un kodlarınrn ima ettiği düzer7, simetri ve mantrksal tutarhlrğı sergilemediklerini duşunmeye başlamasrdrr. O, yaprsalcr metodolojinin, gündelik hayattaki somut pratiklerin mantrğından ziyade teorisyenin tasavvuruna özgu bir teorik mantığı kullandrğrna ikna olur. Bourdieu'nün postyaprsalcr habitusu, bu anlamda, teorik mantrktan
ziyade pratik mantrğa dayanır -bu pratik mantrkta, eğilimlerin
(harekete geçirdikleri) durumlara göre büyuk farklılıklar sergilemeleri bakımrndan, oldukça esnek, çokanlamlr ve çokduygulu oldukları kabul edilir. Habitus bu nedenle yapısalcrlrk ve
fenomenolojiVetnometodolojik yaklaşrmlar arasrndaki eksik
halka olarak görülebilir.
Habitıısun yaprsalcılık ve etnometodoloj iye nasrl eklemlendigini görmenin bir başka yolu, yeniden Saussure'ün ünlü dıl ve söz
a}rrrmma başvurmaktrr. Lğü-Strauss'un gl.zli kodlan dil dtizeyınde işler, zira onlar toplumsal kurumlara paradigmatik duzeyde
1

16
L7

2oo

Bourdieu, Outline of aTheory Action, a.g.e., s. 80.
Seminer örneğini yeniden kullanırsak, ders verrne srrasrndaki eylem şemam
(neşeli jest ve mimikler, dimdik "kendinden memnun" bir duruş vb.) benim
için veya bir dışardan gözlemci için L€vi-Strauss'un mitler, akrabalık sistemleri veya diğer kurumları üzerine yapısal bir analiz|e "ortaya çıkardığr" bağlantr tiplerinden daha gizlidir. Lğü-Strauss'un müridi seminer oyununun yaprsalcr bir analizine giriştiğinde temel parçalar veya "uğraklar"ı bUtun içinde
eritmek zorundadır ve böylece onlar arasrndaki hem araştrrmacr olarak kendisi için hem de katrlrmcrlar açrsrndan belirsiz olan bağlantrlarr ortaya çrkartmaya çalrşacaktrr.
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(bağlantılar yapısal metodolojiy'e yuzeye çıkartrlarak, temel parçacrklardan oluşan bütünler olarak) bakıldığında keşfedilebilecek
kurallara dayanrrlar.l8 Öte yandan, Garflnkel'in etno-yöntemleri
söz düzeyınde işleme eğilimindedir, çünkü onlar esasen sokaktaki insanlann kişiler arasl iletişimi sağlayabilmek için kullandıklan pratik teknikleri içerirler. Bu yüzden, örneğin ünlü "vesaire" ilkesi gramer ve sözdizimi araştrrrnalanndan elde edilemez. O sadece ampirik olarak, sokaktaki insanlann paradigmatik dlzeyden sentagmatik duzeye, kendi içinde kapalı bir soyut kurallar seti olarak dilden toplumsal ve pratik bir icraat olarak konuşmaya
geçme).l nasrl başardıklanna balolarak anlaşılabilir. 9
Habitus düşüncesine d"önersek, o paradigmatik (dil) ve sentagmatik (tı onuşma) dijzeylere aittir. Paradigmatik duzey de, habitus (Levi-Strauss'un gizlıi kodlarr gibi) toplumsal oyunlarrn
o)manma biçimlerine büyük ölçüde rşrk tutan bilinçdrşr, yarlotomatik eğilimleri anlatır. Öte yandan Bourdieıe,habitlılsun teorik mantrktan ziyade pratik mantrğa dayandrğrnı rsrarla vurgular, çünkü eylem, düşünce ve değerlendirme şemalarr LğviStrauss'un kodlarınln zarafetive kesinligine sahip değildir. Önceden belirtildiği gibi, bu şemalar daha ziyade iletişim tekniklerinin esnekligi, şekillendirilebilirligi ve pratikligini sergilerler Garfinkel ve tar aftarlarrnln açıkladıklarr e tno-yö ntemler.
Bu yüzd en habitus kavramı kodlar ve etno-yöntemler arasında yer alrr; ilkinden niyetlenilmemiş veya teorik olmayan bilgV
farkrndalık duşuncesini ve ikincisinden paradigmatiği sentagmatiğe bağ|ayan pratik teknikleri alrr.
1

Bourdieu'nün nesnelci ve öznelci sosyolojileri "aşmo" çobosı

Yukarıda söylenenler Bourdieu'nün niçin habitus kawamrnr
sosyal bilimlerdeki sonu gelmeyen nesnelcilik-öznelcilik tart§masınl aşma aracı olarak kullandrğrnr anlamamrzr sağlar. Ona
18

19

Ldvi-Strauss'un pratik (yani konuşma) dUzeyinde kendini gösteren gizli kodlanndan farkh olarak, habitus "sadece davranrş içinde kendini sergilemekle kalnı^z, ayııı zamanda onun tamamlayrcı bir parçasıdrr (aynı ilişki ters yönde de
geçerlidir) " (R. Jenkins, Piewe Bourdieu, Londra: Routledge, 1991, s. 75).
Bkz. H. Garfinkel, Studies inEthnomethodologı, Cambridge: Polity Press, 1984.
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göre, farklı öznelci mikro sosyologlar an;alizllerini oldukça iradi, bilinçli bir biçimde davranan ve etkileşim kuran nispeten
özerk öznelere yoğunlaştrrmrşlardrr. Öte yandan, nesnelci sosyolojiler (Parsons'tan Levi-Strauss'a kadar) insanlarr roller, kurumlar veya gız|i kodlarrn pasif ürünleri olarak tasvir ederler.
Bourdieu için, habitus kawamr Parsons'taki rollerin normatif beklentileri, Lğvi-Strauss'taki kodlann gizli bağlantrlarr veya etnometodoloj ideki refl eksif açrklama duşuncesinden oldukça farklr üretken şemalarr anlatrr. Parsons toplumsal düzenin
temel kaynağınr ortak değerler ve normlar o|arak gorürken, Levi-Strauss gizli kodların etkililiği ve Garfinkel srradan insanlann kullandıklarr durumsal anlamlar ve etkileşim teknikleri olarak görür. Bourdieu, aksine, toplumsal düzenin temeli olarak
habitusu alrr.
Ancak Bourdieu'nün sosyal bilimlerdeki öznelcilik-nesnelcilik a},,]nmmr aştrğmı düşünmedigim gibi habitus kawamlnln,
onun kawamsal repertuvarrndaki (alanlar, sermaye, pratikler
gibi) diğer temel düşüncelerle biraraya getirildiğinde, sosyolojideki yaprsal, yaprsalcr ve fenomenolojik yaklaşımlarrn yerini
aldrğrnr da duşunmüyorum. Onun mevcut yaklaşımları, ayrlmIaırveya kawamlarr aşmayayönelik daha megaloman girişimleri, gerçekte yeni, ciddi bir teorik sentezin özelı bir aynntrsry'a
ilişkili olmaktan ziyade, (zateıı var olanı karikatürize eden veya tamamen göz ardr eden, obsesif bir "yeni" takrntrsrna sahip,
hatta sadece eski şişelere yeni etiketler yaprştrran) belirli bir
Fransrz aydrnr tipinin habitusuyla ilişkili olabilir.zo Bu görüşte
öznelcilik ve nesnelcilik ayrımını "aşma" iddiası nesnel ve içselleştirilmiş yapı|ar veya toplumsal konum ve tavrr ayrımr bİçiminde arka kapıdan yeniden girer.2l
Foucault'nun çalrşmasr kadar Baudrillardın çalşmasr da bu eğilim tipine mükemmel örnek teşkil eder. Foucauldnun "ihlal"le surekli meşguliyeti için, bkz.
H.L. Dreyfus ve P. Rabinow , Michel Foucault: Beyond Structuralism andHermeneutics, Brighton: Harvester Press, 1982. Baudrillard'rn yeniye takıntrsı için,
bkz. D. Kel|ıer, J eon B audrillard: F r om Marxism to P o stmo dernlsm and B qı ond,
Cambridge: Polity Press, 1989.
2L Bourdieu sürekli olarak nesnel toplumsal yapılar ve nesnel konumlardan söz ettiği
zamanlarda, açıkça diğer belirli boyııdann dalııaaz nesnel olduklannr veya nesnel
olmadıklannr ima eder. Sözgelimi onun konumlar ve tavırlar aynmrnl dUşunnn.
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Bu eleştirel noktayıbiraz daha açacağrm. Bourdieu'nün a|an
(karşılıklı ilişkili "nesnel" toplumsal konumlar seti) , habitus ve
pratikler kavramlarr arasrnda kurduğu bağlantrlarrn mekaniV
determinist olduğu öne sürülmüştür: Alan-habitus-pratik ekseni insanları, Parsons'ln işlevselci sosyolojisinde olduğu gibi, sadece pasif varlrklar olarak betimler.22 Bourdieu, bu eleşti-

22

Konumlar alanr tavrrlar alanrndan (pnse de position), yani yaprlaşmış pratik sistemleri ve aktörlerin yaprlaşmış ifadelerinden metodolojik olarak
aynlabilir. Her iki alan da, yani nesnel konumlar alanr ve tavırlar alanı birlikte analiz edilmeli, Spinoza'nrn ifadesiyle, "a;trffi cümlenin tercümeleri"
olarak alrnmalrdrr. (P. Bourdieu ve LJ.D. Wacquant, An Inyitation oJ Reflexive Sociologı, Cambridge: Polity Press, L992, s. l05)
Tavırlar nesnel konumlardan açıkça aynldığrnda ve aktörlerin pratikleri ve ifadelerinden oluşan sistemler olarak alındıklarrnda, bu nesnel-öznel
aynmlnr daha dolambaçlı ve karrşık bir biçimde yeniden formüle etmek değil midir?
Bourdieu, kendini savunurken, kendi nesnelciliVOznelcilik aynmrnı "aşma" girişiminin nesnel ve öznel biçimleri kompartrmanlaşmrş bir şey olarak
görmeyi reddetmesinde ve ikisi arasrnda diyalektik bağlar kurmasrnda yattrğrru öne sürer. Onun konumu ne yenidir ne de sürekli olarak bu diyalektik il§kiye bağlıdır. Yeni değildir, çünkü Bourdieu'nün toplumsal hayatın öznel ve nesnel boyutlarrnrn sosyal bilimlerde kompartrmanlaştrğr düşUncesi
açıkça bir karikatürdür. Bourdieu ikisi arasrndaki diyalektik ilişkiler duşuncesini kullanrrken tutarlr değildir, çünkü çok srk olarak, çok belirgin biçimde Althusserci bir tarzda, aktörlerin "pratikler"i ve "ifadeler"ini onlann nesnel
"konumlar"ına tAbi kılar:
Alanların üçüncü genel bir özelliği, ilişkilerini tanrmladrklarr insanlardan bağrmsız ilişki sistemleri olmalandrr. Entelektüel bir alandan konuştuğumda, bu alanda (bir an için fiziksel bir alanla ilgilendigimi varsapn)
manyetik bir alanda olduğu gibi çekim ve itme güçlerim vb.nin etkisi altında olan "parçacrklar" bulacağrmr çok iyi biliyorum. Bu sözler rşrğrnda,
bir alandan söz ettiğimde, ilgimi bu nesnel ilişkiler sisteminirı kendi parçacrklan üzerindeki ÖNCELİĞİNE yoğunlaşt[lyorum. Ve ünlü bir Alman
fizikçinin formulUnU izleyerek, bireyin, trpkı elektron gibi, bir Ausgeburt
des Feldes olduğunu söyleyebiliriz: Kişi bir anlamda alanrn ortaya çıkışıdır (buynk harfler bana aittir, s. 107).
Bu, gerçekte Althusser'in "yapllann taşıyıcılan" olarak aktörler düşüncesinden çok mu farklrdrr?
Sonuç olarak: Bourdieu sadece öznel-nesnel aynmrnr teorisine yeniden sokmakla kalmaz, ayrn zamanda (Althusser ve Parsons gibi) ilkini ikincine sistematik olarak tAbi kılar. Bu bal,uş açrsından, R. Jenkins (PierreBourdieu,a.g.y.,
s. 6l) şu sözlerinde tamamen haklrdrr:
Bunu yapma yönünde ilnn ettiği amacrna rağmen, o henüz, muhtemelen
nesnelcilik ve öznelciliğin "en temel antinomi"sini gerçekte aşamamrştrr.
Bu noktada,b|<z. R. Jenkins , Pierre Bourdieu, a.g.y., s. 81 vd.
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riye gerek alandan habitusa gerekse habitustan pratiklere geçişin mekanik bir belirlenim içinde olmadığrnr öne sürerek itiraz
eder. (Daha önce, Bourdieu'nün habitusun esnek, çokanlamlr
ve çokduygulu karakterini vurguladığrnı belirtmiştim. )
Bununla beraber, Bourdieu'nün savunusu daha az retoiktir.
Onun kurduğu bağlantılann mekanik olmayan karakterini göstermenin tek inandrncr yolu, alan-habitus-pra tik bağlantrlannln
determinist olmadığr söylenilen karakterini analiz edecek kavramsal araçlar geliştirmektir. Bu tür determinist olmayan kavramlar yaratmanrn tek yolu, kesinlikle, toplumsal oyunlann iradi, etkileşimsel-durumsal boyutlannr Bourdieu'den daha ciddiye almaktrr.

Onun, "üretken habitu.s şemasl nesnel toplumsal yapılarrn
otomatik olarak içselleştirilmesi değildir" teziııi inceleyelim.
Kanrmca bu tez doğruysa, nedeni, toplumsal varlrklann, benzer drş baskrlar veya etkilere boyun eğdiklerinde, ve hatta aynr sosyal srnıfa ait olduklannda bile, dışsal toplumsal yapılarr
kabul veya reddedebilmeleri ya da seçici bir biçimde içselleştirebilmeleridir. Kuru msallaşmrş no rmlar ı b azı.lıarı kabul e derken niçin diğerlerinin reddettiğini ve daha başkalarlnln onlarr
seçici biçimde benimsediklerini açıklamak için, etkileşim durumunun nispeten özerk mantlğr daha ciddiye alrnmalrdrr: Sokaktaki insanlarrn drşsal etkilere oldukça bilinçli bir biçimde,
kasrtlı olarak tepki verebildiklerini ve onların (hiç değilse)23
"nesnel" toplumsal yapılarr içselleştirme biçimlerinin birbirleriyle etkileşim biçimleriyle bağlantrlı olduğunu hatrrlamarn:ız getekir.

Başka deyişle, Bourdieu'nün öne sürdugu gibi, bireyler resmi
kurallar veya normatif beklentilere otomatik olarak uymuyorlarsa, bunun nedeni, sadece habitusun esnekliği değil, awl zarnaıada özel etkileşim durumlannln man[ğldrr.2a Habitusıın adaptas-

23 Bourdieu genellikle

24

içselleştirmeden söz ederken, insanlarrn salt dışsal veya
araçsal nedenlerle kurallara uyduklarr örnekler ile kurallarrn onların süperegolan veya vicdanlannrn bir parçası haline geldigi örnekler arasında bir ayrr,myapmaz.
Onceden belirtildiği gibi, Bourdieu toplumsal oyunlann etkileşimsel-durumsal
yanlannr sistematik olarak önemsizleştirir veya geri plana iter:
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yorra açlk ve çokduygulu karakteri, onun üretken şemalanrun,
oyunculann farklı derecelerde ve öze| bir etkileşim durumunun

mantrğl içinde -başka deyişle, farklı alternatiflerin sonuçlannr
rasyonel bir biçimde hesaplayarak ve bilinçli Ozel stratejiler ve
karşr stratej iler geliştirerek- dawanmalannr gerektirir.
Bourdieu bilinçli olarak geliştirilen stratejilerin hesaplr olm^yar- stratejilerden daha nadir ve daha az etkili olduklarrnr
vurguladığrnda,2s argümanr iki nedenle savunularnaz hale gelir. llk olarak, gerçekte, iradeciligin -rasyonel karar alma, planlama, hesaplr stratejiler ve karşr stratejiler geliştirmenin- uç veya nadir durum|ara işaret ettiği doğru değildir. Bütün toplum
tiplerind e, bilinçli stratejilerin temel ro1 oynadığr oyunlar vardrr (ancak bunlar Bourdieu'nün kullandığı anlamda stratejiler
değillerdir).26 Bu, özellikle bilinçli olarak oluşturulan resmi örgütlerin sayrslrun arttrğl ve bütün kurumsal alanlara hikim o1duğu modern ve postmodern koşullarda bOyledtr.
İkinci olarak, bilinçli geliştirilen stratejiler nadir veya etkisiz
olduklarrnda bile onlarr teorileştirmeyl reddetmek için bir neden yoktur. Her ne kadar nadir olabilseler de, Bourdieu onlaToplumsal dünyada var olan şey toplumsal il§kilerdir -aktörler arasrndaki etkileşimler veya bireyler arasrndaki öznelerarasr bağlar değil, aksine,
Marx'rn soyledigi gibi bireysel bilinç ve iradeden bağımsız o|aıakvar olan
nesnel ilişkiler (P. Bourdieu ve LJ.D.Wacquant, a.g.y,, s. 97).
Ancak niçin etkileşim içindeki bireyler "nesnel ilişkiler"den daha az varo|sunlar? Ve etkileşim içindeki bireyler gerçekte ve sistematik olarak daha az
önemliyseler, konumlar arası.ndaki nesnel ilişkilerin dOnüşumu nasrl açrklanabilir? Burada bir kez daha, Bourdieu'nün, nesnelcilik ve öznelciligi aşmak yerine, basitçe ikinciyi ilkine tnbi kıldığını görürüz -özgün olmadrğr kadar kullanışlı da olmayan bir şey.
25 Krş. P. Bourdieu, The Loğc of Practice, a.g.e,, s.292 (btlyuk harfler bana aittir).
En yararlr stratejiler genellikle hesapsızca ve en kesin "içtenlik" yanrlsamasr içinde, nesnel yapı|ara nesnel biçimde uygun dUşen bir habitus aracllığıyla üretilenlerdir. STRATEJIK HESAPLARIN OLMADIĞI bu stratejiler
kendi yazar|arı olarak adlandrnlabilecekler için nadiren önemli bir ikincil
sağlarlar: Göranür tarafsızlık sğayan toplumsal onay.
^v^ntai
Alrntı için, bkz. (ed.) R. Hacker vd., An lntroduction to the Worh of Pierre Bourdizu,Londra: Macmillan, 1990, s. 17.
Strateji fikri, pratik yönelimde olduğu gibi, bilinçli veya hesaplı değildir,
mekanik olarak da belirlenmemiştir. O, oyunun kurallarrnl "bilme"nin sezgisel ürunüdür.

rm içinde yaşadığımız dünyayı biçimlendirmekte çoğu kez temel rol o1madrklarrnr yadsryamaz (örneğin, çokuluslu şirketlerin dunya piyasalarrnr kontrol altrna almak için o1madrkları
mükemmel veya kusurlu rasyonel oyunları duşunun). Bu fizden, probleme nasrl bakarsak bakalım, bilinçli stratejiler ve rasyonel karar alma süreci sadece belirli oyunlarrn temel boyutlan olarak bir kenara itilemez.
Bu durumda, Bourdieu bize stratejilerin alan-habitus-pratik modeline nasrl uygun duştuklerini söylemek zorundadır.
Hesaplr stratejiler üretken habitus şema|arıy|a nasrl bir ilişki
içindedirler? Eğilimler iradi-olmayan, yarl otomatik bir karaktere sahiplerse, büyük olçude kişinin kendisinin ve diğerinin eylemleri ve etkileşimlerini bilinçli, dUşunumsel-gö zetiminin sonucu olan pratikler nasrl açrklanabilir? Habitus hem
iradi hem de irade drşr stratejileri kapsayacak denli genişse,
bu durumda analitik üstünlüğünü kaybeder. Mevcut biçimiyle srnrrhysa, oldukça açıktrr ki, Bourdieu'nün eylem sosyolojisinde bir "kara kutu" vardrr. Determinist bağlantrlar reddedilecekse , habitu.s-pratik eklemlenmesi toplums a| hayatrn iradi
boyutlarlnrn araştrrrlmasınl mümkün krlan kavramsal araçlarr kullanmayl gerektirir: Sokaktaki insanların farklr derecelerde rasyonel varlıklar olmalarr, planlı bir biçimde kendi maddi ve maddi-olmayan "pay|ar"lnı artlrma girişimleri, eylemlerini geçmiş hatalarr temelinde değerlendirmeleri vb. dikkate alrnmalıdır. insan rasyonalitesinin , bazı rasyonel karar alma modellerinde varsa}nldığı gibi asla mükemmel olmamasr,
onu kolayca gözden çrkarmayl, rasyonel stratejilerin bilinçli
olarak geliştirilmesi ihtimalini tamamen göz ardr etmeyi gerektirmez.
Habitus-pratik ilişkileri hakkında söylenenler a|an-habitus eklemlenmeleri için de söylenebilir. Bourdieu'ye göre,
("alan"ın nesnel boyutu olarak) toplumsal konum, duruşu
(pnse de position) otomatik olarak belirlemez. Aktorler her konum./rolün gerektirdigi haklar ve yükümluluk|er tıarşısında
farklı tavrrlar veya duruşlar benimseyebilir|er.27 Manevra alanr
27
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A.g.e., s. 17.

açrsmdan bakıldrğında, aktörlerin bilinçli olarak donuştürme
veya koruma stratejileri geliştirmek için rollerinden geri çekitrmeleri nasrl mumkün olabilir? Böyle bir bilinçli pratikhabitusla ilişkilendirilernez. Peki bunun kaynağı nedir?
Farklı bir biçimde ifade edilirse, pratikler "habitus ve onun
eğilimleri ile toplumsal alan veya piyasanın krsrtlamalan, talepleri, firsatlan arasrndaki bir karşrlaşmanln sonucudur."28
Öte yandan, bilinçli stratejik yönelimler ve pratikler araslnda nasrl bir ilişki vardrr? Ne alanrn nesnel konumlar yap§r ne
dehabitus eğilimi hesaplr stratejileri gerektirmediği için, bu tür
yönelimler nereye uyar? Bourdieu'nün tuhaf iddiasınr, yani hesaplr stratejilerin hem nadir hem de etkisiz olduklarr düşüncesini kabul ettiğimizde bile, var olduklan sürece stratejilerin
pratiklerle ilişkileri teorileştirilmelidir. Bunu yapmanrn tek yolu, pratiklerin sadece konumlar veya eğilimlerin değil,, ayııı za,
manda etkileşim durumlarlnln da ürünleri olduklarrnı kabul
e tmektir. Sözlerimi tekrarlarsam : Y apı-habitus-pratik çrkmaz
sokağrndan kurtulmanln yolu, toplumsal oyunlarln iradi boyotunu daha ciddiye almaktrr.29
ZB

29

P. Bourdieu, rn OtherWords: Essays towards aReflexive Sociologlı, Stanford:
Stanford University Press, 1990, s.62-63.
Richard Harker, Bourdieu'nün çalrşmasr temelinde inşa edilebilecek iki model
arasında bir aynm yapü. "Slnlrh" model şöyledir:
yaprlar -habitus

- pratik

Harker bu modeliı,"habitus teorisinin salt yeniden-üretime dayandığı suçlamalarrnr bertaraf edecek kadar yeterli" olduğunu düşünmez (bkz. "Bourdieu - Education and Reproduction", (ed.) R. Harker vd., An lntroduction to the
Work of Pierre Bourdizu, o.g.e., s. r01). Salt üretimden daha çok tarihsel dOnuşümü açıklamak için, pratik "sürekli yeniden formülasyon süreci içinde diyalektik bir süreç olarak [görulmelidir]. Bu yeniden formülasyon neredeyse çok
yavaş değişen geleneksel bir kültür tipi içinde veya büyük oranda devrimci bir
durum içinde hissedilemez. ikinci türden olaylar tarihsel koşullann habituskontrollü algrsrnrn yıkrmrnr (yanlış bilincin yıkrlmasr, yönetici bir hegemonyanm dewilmesini) ve yeni bir ilkeler setine odaklanmayı ("gerçek" bir bilinci, hegemonyaya karşr bir dönüşnmü) içerecektir." (a.g,e.)
Böylece, bu daha kompleks "yeniden-üretim" ve değişim modeli aşağıdaki şekli alacakur:

Bourdieu, kesinlikle çalışmalarrnda iradecilik olmadığı için,
tıpkr Parsons gibi makro-tarihsel dOnuşumlerle ilgili -hem kolektif aktörleri hem de onlarıIı az çok bilinçli bir biçimde inşa
ettikleri projelerin beklenilen veya beklenilmeyen sonuçlarrnr
dikkate alan- yeterli açıklamalar sunamadığı için (haklı bir biçimde) işlevselci olarak eleştirilmiştir.3o
Özetle, Bourdieu'nün eylem teorisindeki temel güçlük, onun,
kendi habitus kawamrnrn güçlü iradeci içerimlere sahip (sembolik etkileşimcilik, etnometodoloji ve fenomenolojik sosyoloji gibi bir dizi mikro sosyolojik yaklaşrmrn geliştirdiği) etklleşim durumlarr kawamryla uzlaşmadrğrnr duşünmesidir. Esasen bilinçli karar ahmaya dayahı o1nınlann daha az iradi oyunlar
kadar y an otomatik, bilinçli-olmay an habitus şemalarrnr gerektirmesi nedeniy|e, habitus kavramlnın etkileşim durumu kavramryla tamamlayrcl bir ilişki içinde olduğunu duşünüyorum.
Hesaplr kararlar toplumsal-psikolojik bir boşlukta yer almadrkları, karar alrcrlar çoğu kez gerçekligini sorgulamadrkları kesin
öncüller temelinde dawandıklan sürece,3l Bourdieu'nün sözünü ettiği iradi-olmayan eylem, duşünce ve değerlendirme şemalan rasyonel aktOrlerin bilinçli stratejiler geliştirmelerini ve
az çok rasyonel seçimlere ulaşmalarrnr mümkün krlan anahtar
unsurlar olarak görülebilir. Başka deyişle, karar alma sürecinde
Yapılar
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Pratik
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koşullar
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Ancak bu da sorunu çözmeyip, aksine daha karmaşık hale getirecektir. "Tarihsel koşullann habitus-kontrollü algrsrnrn yıkrlmasr" ve "yeni bir ilkeler setine odaklanma" -konum-eğilim kalıbına uygun düsmeyen- hesaplı stratejileri gerektirecektir.
Bkz. RichardJenkins, Pierrre Bourdie, a.g.e.
Karar öncülleri düşüncesi için, bkz. H.A. Simon, Administnve Behaviour, New
York: Macmillan, 1961.

her şey rasyonel değildir, ancak nihai sonuç tıer zarnan bilinçLi, az bilinçli ve bilinçsiz unsurlarrn karrşlmrnrn ürünüdtir. Habitus şemalan, daha bilinçli olanlarla birlikte, bilinçli stratejiler
oluşturmaya katkıda bulunan daha az bilinçli veya bilinçsiz öncüllerden meydana gelir.
Son olarak, (habitusun etkileşim durumu kavramryla çelişmeyip onu tamamladığrnı varsayarsak), bütün oyunlar konumsal, eğilimsel ve durumsal-etkileşimsel boyutlara sahipseler, Bourdieu'nün çalrşmasr, düşundugu gibi, Garfinkel'in etnometodolojisinin, Mead'in sembolik etkileşimciliğinin veya
Coleman'ın.rasyonel seçim teorisinin yerini a|arnaz veya onlar| "aşaTnaz" .
Bir kez daha tekrarlarsak, sosyolojik teorinin mevcut görei, ne p ahasına olur sa olsun " aşmak", uzlaşm az v e tamame n "y eni" bir şey aramak olmadığı gibi butun diğerlerini (öznelci veya
nesnelci sosyolojileri) silmek uğruna paradigmaslnl emperyalist bir tarzda dayatrnaya çalışmak da değildir. Sosyolojik teorinin görevi, uygun kawamsal araçlar inşa ederek, aynı zarnanda
mevcut paradigmalarrn özerk mantrğrnl -yani, sosyolojinin çok
paradigmalr karakterini- yıkmadan paradigmalar araslndaki
bOlunmeyi ortadan kaldrracak kOpruler kurmak ve teorik y^klaşrmlar arasrnda iletişimi sağlamaktrr. Bu, beni Bourdieu'nün
çalrşması hakkrndaki beşinci görüşüme getirir.
Bourdieu'nü n etkileşimsel-durumsol boyutu
yeteri nce vu rg ulamomcıg nı n sonuçları

Bourdieu'nün etkileşimsel-durumsal boyut pahasrna konumsal ve eğilimsel yanlara aşrrl vurgusu onun daha ampirik
yönelimli araştrrmalarr için doğrudan sonuçlara sahiptir. Nitekim, Bourdieu'nün sınrf, eğitim ve toplumsal yeniden-üretim konusundaki çalışmasınln buyukçe bolumü oldukça usta
bir toplumsal tabakalaşma araştrrmasrdrr. Bir nedenle bu araştırma, hem toplumsal konumlarrn (Oze| bir konuma ait sosyalı veya kültürel sermayenin) hem de eğilimlerin (eylem, algı, değerlendirme kalıplarl veya şemalarrnrn) farklı gösterge-

lerini ölçme veya oluşturma girişimidir. lkinci olarak, Bourdieu'nün çalrşmasrnda, onun meslek kategorilerine veya (Anglo-Sakson üsVorta ve alt srnrf ayrrmlna karşrlrk gelen) üç1ü "burj uvazi,/küçük burj uva zı/pr olet^rya srnrflamasl" na göre

muğlak biçimde tanrmladığı toplumsal kOken veya "sınıf" ile
habitus arasrnda nasrl bir korelasyon bulunduğu gösterilmeye çalışılrr. Chris Wilkes'in doğru bir biçimde ifade ettiği gibi, Bourdieu bu uçlu etrafrnda "ayrıntrlr bir habitus ağı çizer
ve bunu sonsuz habitus örnekleriyle, onun birçok unsuruyla
ilişki içinde ortrya koyar: Sanatsal bileşenleri içinde, beslenme alrşkanlıklarr içinde, bedenin eğilimleri içinde, tiyatroy^
gitme (veya gitmeme) içinde, müziğe ilgi veya ilgisizlik içinde, siyasal tutumlar içinde, onlarrn sUrdukleri araba|ar, evlendikleri erkekler ve kadınlar, inşa ettikleri oturma odalarr türü
içinde -srnrflarrn yaşantrlarr butUn bu unsurlarla ilişki içinde
resmedilir."32
Homo Academicııs' a bakıldığrnda, Bourdieu'nün bir ölçüde
1968 olaylanna ve bu olaylann Fransrz üniversite sistemi üzerindeki etkilerine odaklanan analizinin, tamamen sosyal tabakalaşma geleneği içinde kaldığında bile, bu statik pratik-habitus-konum yeniden-üretim modelinden uzak durmaya çalıştlğı görülur. Kuşkusuz Bourdieu, Homo Academiçus'da, farklı krizlerin toplumsal konumlarla ilişkili öznel beklentiler ve
nesnel imkanlar dengesini nasrl bozduğunu göstererek, basit yeniden-üretim modeline belirli bir dinamizm kazandrrrr.
Ancak burada da, etkileşimin iradi, etkileşimsel yanlarr dikkate alrnmaz
Bourdieu ozellikle sosyal bilim öğrencilerinin sayrsrndaki
çarplcr art§rn ve öğrenim dUzeylerindeki dUşuşun "beklentiler" ve nesnel imkinlar arasrndaki uygunluğu nasrl bozduğunu gösterir. Bu bozulma yükselme firsatları ciddi olarak zayıf,Layan sosyal bilim hocalarlnln beklentilerinde benzer bir zayıf|amaya yol açar. Daha genel düzlemde, insan bilimleri ve sosyal bilim disiplinleri kuşkusuz bir yandan tlp ve hukuk gibi
geleneksel prestij disiplinleri karşrsrnda, öte yandan bilim ve

32
21o

C. Wilkes, "Bourdieu's class", (ed.) R. Harker vd., a.g.e., s. 130.
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teknolojinin yeni egemenligi karşrsrnda alt konumdadrrlar.33
Fakat farklı alanlar ve ayru alan içindeki farklr konumlar
^rasındaki değişmelerle ilgili yukarıdaki bütun betimlemelerde,
sözgelimi, aktörlerin, özellikle kolektif aktörler veya gruplarrn bu değişimler veya krizlere nasrl tepki verdikleri hakkında hiçbir şey söylenm ez. Farklı gruplarrn bu dramatik dönemde o1madıkları kompleks oyun|ara, onlarrn stratejileri ve karş1 stratejilerİne, antagonİzrna|arlna, statülıoyu sürdürme veya dOnUştürme girişimlerine hiçbir sistematik referans yoktur. Bourdieu,,kuşkusuz, birçok grup veya toplumsal kategoriden söz eder. Ancak bu sözler gtkileşimsel-durumsa|dan ziyade statik bir toplumsal tabakalaşma karakteri taşrr. Bourdieu şöyle yazar:
insan bilimleri ve sosyal bilimler fakültelerindeki profesörler,
popüler imajlanna rağmen... kamusal demeçlerin (toplu dilekçelerde v eya seçimlerde adaylan destekleyen demeçlerde olduğu gibi) sol kanat azrnlıkla ilgili olduğu yerlerde daha kuwetle
temsil edilmelerine rağmen... kuşkusuz, doğa bilimleri profesörlerine göre genelde daha sol kanattayer alrrlar.
Onlar siyasal problemler konusunda, siyasete tıp profesörlerinden daha güçlü yatlrrm yapan ancak kuşkusuz kitlesel
olarak daha az sağda yoğunlaşan hukuk profesörlerind e gözlendiği gibi, özellikle sol kanat azrnlrğa mensup olduklan durumlarda daha kamusal bir konum alma eğilimindedirler.3a

Bütün bunlar oldukça etkileyici açıklamalar olsalar da, toplumsal özelliklerin (siyasal dağılrmlann) toplumsal kategorilere (sosyal bilim, hukuk, trp profesörleri) göre dagılımlan konusunda statik bir analize dayanrrlar. Sözgelimi, sosyal bilim profesörlerinin hukuk ve trp profesörleriyle veya özel, durumlarla
ilişki içindeki diğer gruplarla uzlaşmazveya işbirlikçi karşılıklı
ilişkileri ciddi olarak açrklanmamrştrr. Burada aktörlerin kendi
habitus şemalarını ve özel bir oyunu oynamak için işgal ettikleri nesnel konumlann gerektirdigl farklı "sermayeler"ini az çok
33 Pierre Bourdieu,
34 A.g.e., s. 66-67.

Homo Academicus, Cambridge Polity Press, 1988, s. 36 vd.
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bilinçli olarak fiilen nasrl kullandrklarrnr kesinlikle göremedik.

Ö zet|e, Bourdieu'nün çalrşmasrnda oyun kurallarl, oyuncularrn

eğilimleri ve işgal ettikleri konumlar hakkrnda çok şey vardır,
ancak gerçek oyınlarrn nasrl oynandrğr, bu oyunlann zaman ve
mekanda sentagmatik olarak nasrl bir gelişme sergiledikleri konusunda çok az şey söylenir
Bu etkileşimsel-durumsal boyut1, yetersiz vurgu dikkate alınlrsa, Bourdieu'nün çalrşmasr Marksizm etkisindeki, tarihsel yönelimli sosyal bilimcilerde (örneğin, R. Bendix, B. Moore, M. Mann) veya sosyolojik yönelimli tarihçilerde (sozgelimi,
E. Hobsbawn, .P. Anderson, F. Braudel) karşrmrza çrkan türde srnrf analizlerinden tamamen yoksundur. Bu araştrrmacrlar
için, srnrflar statik kategoriler değillerdir, belirli bir nüfus içinde toplumsal özelliklerin dağılımrnr araştrrmakta kullanışlrdrrlar; onlar srnrflar veya srnrfsal kesimlerin, belirli koşullar altrnda, sadece ürünler olarak değil kendi toplumsal dunyalannrn
kısmi üreticileri olarak da işlediklerini duşunurler. Marksist srnrf analizinin Bourdieucü karikatürünün gözlerden saklayarnayacağı şey, onun dogmatik olmayan Marksizminkinden farklı
yaklaşımlnln, belirli şemaların (eylem, algr ve değerlendirmelerin) veya (toplumsal konuma içkin) belirli kapasiteler ve kaynaklarrn meslek kategorileri arasrnda nasrl dağıldıklarr konusuna parlak göruşler sağlayabilse de, bu dağılımların ilk planda
nasrl oftaya çıktıklarl ve sürdürülduklerini veya nasrl dOnUşturulduklerini fiilen açıklayamadığrdrr.
Sını rlı

kovramsol çerçeve

Gösterişliliglni bir tarafa bırakrrsak (Bourdieu?nün çalrşmasrnda bir gösterişlilik ve alçakgonulluluk karrşrmr görüyorum),
onun teorik çalışmasrnda özellikle kullanrşlı olan şey, Parsonscr teori inşasrndan ziyade Mertoncr bir yönelimi benimsemesidir. O, Parsons veya Giddens gibi, toplumsalrn genel haritasrnr çrkartacak tam kapsamlı, ewensel bir kawamsal çerç eve yaratmaF amaçlamaz; çok daha srnrrlr ve esnek bir biçimde, npkı daha önceden Merton'rn yaptığı gibi, sıkı örülmüş felsefi te212
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meller veya evrensel metodolojik krlavuzlar sunmayaıl1 basitçe ampirik araştlrma)n mümkün krlan hassas kavramlar olarak kullanrşlr ve srnlrlr sayıda kawamsal araç inşa etmeye çalışlr.35 Şimdiye kadar söylenenlerden anlaşrlacağr ijzere, büyük
boy teori inşasrna karşr değilim; özellikle, çalrşmamın bir bolumü Parsons'ın çalrşmasınrn ne kolayca terk edilmesi ne de aşrlması gerektiği, aksine temel zayıflığı olan aşrrl sistemliliginin
yar^tt:rğr sorunlar giderİlerek, onun yaklaşımr üzerİne bir teorik sistem inşa edilmesi gerektiği düşüncesine dayanır. Yine de,
günümüz sosyal bilimlerinde çoğunlukla Merton ve Bourdieu'nün daha. srnrrlr ve daha rlrmlr teorik yaklaşrmlarlna ihtŞacrmz olduğuna inanıyorum. Stratejik bir teoriden ziyade taktik bir teorinin gerçekte postmodern sosyal teorinin saçmalrkları kadar; rakip, emperyalist egemenlik kurmaya eğllimli paradigmalar ve alt paradigmalann verimsiz ve sonu gelmeyen kavgasrndan uzaklaşmayı başardığIrrılz takdirde mümkün olabileceğine inanryorum.

Giddens: Yapının lklllği
Bourdieu'nün taktik teorileştirrne girişiminden Giddens'ın stratejik teorileştirme girişimine geçersek, çoğu yorumcunun işaret ettiği açık farklılık|ara rağmen, ikisinin çalrşmalarrnda pek
çok ortak yan olduğunu görürü z. En açrk benzerLik Giddens'ın,
Bourdieu gibi, öznelci ve nesnelci sosyolojiler arasrndaki sonu
gelmeyen uzlaşmaz|ığın sorumlusu özne-nesne düalizrnini aşrnaya çalrşmasrdrr. Aynca Giddens, trpkr Bourdieu gibi, reddetmeye çalıştıgı a).nmr arka kapıdan sokmak zorunda kalmrş, yani bu ayrlmr aşamam§tlr. Yanr slra, yıne Bourdieu'de olduğu
gibi, "aşma stratejisi" Giddens'ı, yapısaUyaprsalcr yaklaşrmlan
birleştirmek yerine, sadece onlarrn yeniden ele alınmalorını engelleyen ek kawamlar geliştirmeye itmiştir.
35

R.

Jenkins,Pierrre Bourdieıiden alınmrştır (a.g.e., s. 67).
Kuşkusuz benim çalışmamda bir teori veya daha iyisi, ürettikleri sonuçlarla kendini gösteren bir dizi düşunme aracı vardır, ancak o aslrnda inşa
edilmemiştir... O, ampirik çahşma biçimini alan ve bu çalışmayla biçimlendirilen geçici bir inşadrr.
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Bu ortak olumsuz özelliklere rağmen, Giddens'ln yaprnrn
ikiliği ve Bourdieu'nün habitus kavramlarr ("aşma" iddialarrndan arrndrrrldığında), katrlrmcrlarrn (konfigürasyonel ve kurumsal) toplumsal butunlerle ilişkilerini anlamakta kullanışlrdrr. Daha özelde, Bourdieu'nün habitus kavramlnln toplumsal konumlarrn gerçek etkileşim durumlarıyla ilişkilerini görmemize yardımcr olmasr gibi, Giddens'ln yaptnln ikiliği düşüncesi de (uzlaşTnaz değil, tamamlaylcl olarak duşunuldugunde), katrlrmcrlarrn, farklı toplumsal hiyerarşiler aracrlrğry-

la, toplumsal butunlerle hem paradigmatik hem de sentagmatik düzeylerde.nasrl ilişki içinde olduklarrnr görmemize yardrmcr olabilir.
Giddens'rn iyi tanrnan yapılaşma teorisinin çok krsa ve daha
genel bir açıklamasryla başlayacağrm.
Kısa özet

Giddens'ln -toplum araştrrnasr için genel kawamsal bir çerçeve sağlayarak Parsons'ln görevini başarmayı hedefleyen tutkulu bir girişim olan- yaprlaşma teorisinin temel amacı,36 nesnelci (yapısaVyaprsalcr) ve öznelci (yorumcu) sosyolojileri bir ataya getirmektir. Disiplinin günümüzdeki durumu üzerindeki hatrrr sayrlrr etkisi dikkate alrnrrsa, Giddens'ın nesnelciliköznelcilik dikotomisini aşmada ne kadar başarrlı olduğunu sormak yerinde bir dawanrşnr.
Yaprlaşma teorisi, yapr ve sosyal sistem kawamlarrna odaklanrr. Yapr, Saussure'ün dili (|angue) gibi, zamar,,ve mekin dışrnda var olan kurallar ve kalmaklardan o1uşur.37 O, aktörlerin
36
37

Giddens'rn yapılaşma teorisi üzerine açıklamalanm ve eleştirilerimi onun kapsamlr çalrşmasr ToplumunInşası temelinde ortaya koyacağrm (Cambridge, Polity Press, 1984).
Yaprnın soyut bir düzen oluşturan kurallar ve kaynaklar biçiminde tanrmr toprak gibi maddi kaynaklardan söz edildlginde güçlükler yaratır. Daha doyurucu bir kawamlaştlrTnanln kurallan sadece Giddens'rn kullandığr anlamda yapınrn,tanlmryla srnrrlandrrmasr gerekirdi. Paradigmatik duzeyde, kaynaklar düşüncesi, boylece kurallann çoğu kez kaynaklann deweye sokulmasınr gerektirdiğini gösterecek kapsamda olabilirdi. Bu, Giddens'ın şu teziy|e mükemmel
uyum içinde olacaktr:
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rutin bir temelde dawanmak ve etkileşimlerini sürdürmek için
yarar|andrklarr anlarda tekrar tekrar somutlaşan soyut bir sistem olarak kawamlaştrrrlrr. Bu yüzden, yapl, paradigmatikle ilgilidir. Öte yandan, sosyal sistem aktörlerin -zaman ve mekdnda sentagmatik olarak açığa çıkan- somut pratiklerinin ifadesi
olan bir etkileşimler ve kalrplaşmrş ilişkiler setidir. Son olarak,
yaprlaşma terimi yaprlann sosyal sistemlerin inşasrna yol açmasr sürecini anlatrr.38
Giddens kendi yapl, sistem ve yapılaşma kavramlarrnrn özne-nesne düalizmini gereksiz kıldığını iddia ederken bir toplumsal nesne olarak yaprnln özneye dışsal olmadığrnr düşündüğü için, yapl, aktörün dawanrşlarrndan bağımsız oLarak alıı,Iaımaz. Neticede, düalizrn değil ikilik söz konusudur. Bir kura|Lar ve kaynaklar seti olarak yapı tekrar tekrar organize ettiği davranrşlarrn hem aracl hem de sonucudur: "Araç olarakyapr" toplumsal dawanrşr mümkUn krlan kurallar ve kaynaklan
sağlar. Netice olarak, yaprrun yeniden-üretimi ve dOnuşumünün kaynağı kurallann ey'em ve etkileşim içinde somutlaşmalandrr. Dil kurallarrnrn anlaşrlrr cümleler kurmayı mümkün krlarken, bu cümlelerin dilin yeniden-üretimine katkıda bulunmasr gibi, bu a;mr arağsonuç ikiligine bütün kurumsal alanlarda rastlanabilir. Böylece kurumsal düzenler, yaprnrn ikiligi temelinde -aktörler kurallar ve kalmaklardan yarar|anlr ve onlarr yeniden-üretirlerken- yeniden-üretilirler.
Son olarak, Giddens'ta yapılrann, "dışsal" srnrrlar olmaFp aktörlerin dawanrşlannr doğal olarak biçimlendiren bir unsur o1duklan dikkate alrnrrsa, onlann sadece krsrtlayıcı değil ayrr, zamanda mümkün krlrcr olduklan da söylenebilir. Araç ve sonuç
[K]urallar, ayııL zamanda dönüştürücü il§kilerin gerçekte toplumsal pratiklerin üretimi ve yeniden-üretimine dahil olma tarzlarrnr anlatan kaynaklardan bağrmsız olarak kavramlaştırrlamaz (The Constitution of Society, a.g.e., s. 18).

38

Bu gerçekte benim yaprlaşma teorisine temel eleştirim olmadığr için, yapr
terimini Giddens'rn tanımladrğr biçimde kullanmayı sürdüreceğim.
Bkz. A. Giddens, Central Problems in Social Theory, Londra, Macmillan, L979,
s. 66 vd, [Sosyal TeonninTemelProblemleri, çev. Ümit Tatlrcan, Paradigma Yayrnlan,2005].
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olarak kurallar ve kalmaklar etkileşimi srnrrlar ve murrİkUn krlarlar, zira onlar sosyal sistemlerin inşa edilme araçlarrdrr.
Genel eleştiri

Yapılaşma teorisi daha faz|asınr içerse de, yukarıdaki taslak
özet onun temel kawamlarrnrn öznelci ve nesnelci sosyolojileri birleştirme girişimlerinde bir başka çrkmaz sokağa girdiğini
göstermek için yeterlidir.
llkin, yapmm ikiliğinin ima ettiği özne-nesne ilişkisi tipi oznelerin kurallar ve kalmaklar veya genelde toplumsal "nesne|er" Lıarşısında|ıi butun ilişkilerini içerm ez. Yapının ikiliği, kurallar ve kalmaklara pratik bir tarzda, doğruluğunu sorgulamadan "doğal bir icraat" olarak yönelmeyi'g ima eder. Yeniden dili
örnek olarak alabiliriz: }J,er insan diğerleriy'e etkileşim kurmak
için dil kurallarrndan rı,rtin olarak yararlanlr ve burada yapmrn
ikiliği düşüncesi uygundur (kurallar insanlarln iletişim kurma aracıdır). Ancak bazen aktörler, kurallarr araçlar veyakuynaklardan ziyade ilgi konularr (topics) olarak görurler. Bu durumda ana|iz etmek veya değiştirmek için bu kurallarla aralanna mesafe koyarlar. Sözgelimi, bir dilbilimci bir dilin gramerini araştrrdrğrndaveya bir feminist cinsiyet ilişkilerini düzenlemek için toplumdaki yaygrn kurallarr değiştirme mücadelesi
verdiginde, teorik veya stratejik-gözetim yönelimleri doğal-icraatyönelimlerinden daha gUçludur. lkinci tür yönelimler yaygın olduğunda, özııe (aktOr) ve nesne (kurallar ve kaynaklar)
arasrnda bir mesafe yoktur ve yaplnın ikiliği kavramınl kullanmak yerind,edir. Teorik velveya stratejik yönelimler yaygrnsa özne ve nesne araslnda bUyuk bir mesafe vardrr; bu yüzden,
ikilikten (duality) ziyade düalizm kavramı uygundur.
Benzer ilgili bir husus, öznenin paradigmatik duzeyde soyut
bir kurallar duzeniyle değil de, aksiıue somuf sosyal sistemlerle, oyunlarla veya belirli bir yer ve zamanda etkileşim içindeki
39
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Teorik veya "varsapmsal-duşünümse1" tutumlarla karşrtlrk içinde olan "d.oğal
icraat" tutumlarr kawamr Habermas tarafından kullanılır (IletişimselEylemTeorisi, cilt L, a,g.e.,s. 80-8l ve I22-L23).
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bireylerle ilişkilerinde söz konusudur. Bu sentagmatik' dtlzeyde, özııe hem ikilik hem de dualizm temelinde somut toplumsal nesnelerle ilişkiye (aktOrler araslnda süregelen ilişkiler) sahip olabilir.
Daha önce verdigim seminer örneğini yeniden alrrsak, bir
katrlrmcr -özne ve sosyal sistemin az veya çok birinden ayn|amayacağr- temel yaprsal Ozelliklere kesinlikle katkıda bulunabilir; bu örnekte, söz konusu sosyal sistemi özne-katrlrmclya
"dışsal" olarak görmek mantrksızdır. Bu özne-nesne ilişkisini
sentagmatik dUalist olarak adlandrrabı|irız. Diğer yandan, a}ml
özııe, daha büyuk sistemler veya oyunlara (sözgelimi, bir ulusdevlet veya çokuluslu bir şirkete), sadece çok az katkrda bulunduğu bir inşa sürecine (oyundan çekilmenin oyunun temel
yapısal özelliklerini tamamen etkilememesi anlamrnda) katılabilir. Burada tamamen haklı olarak, söz konusu büyuk sistemi
özneye "dışsal" olarak görebilir, bu ilişkiden sentagmatik dua|izrn olarak söz edeb7|inz.ao
Yukarıda söylenenler rşrğrnda, hiyerarşik bir konumdaL<ı öznelerin soyut. kurallar|a veya somut toplumsal oyun|ar ya da
sistemlerle nasrl bir ilişki içinde olduklarrn yaplnln ikiligi şemasryla anlamanrn imk2nsrzlrğr yeterince açık hale gelir. Özneler soyut kurallar ve kalmak|ara hem pratik hem de teorik-stratejik tarzda yönelirler ve ayflcabazı|arı diğerlerinden daha dışsal birçok farklı somut sosyal sistemler ve oyunlara yönelir; neticede, ikilik ve düalizrn kavramlarr almı ölçüde vazgeç||rnez
önemdedir.
Modern bir sanayi organizasyonunun otorite yaprsrnr alalrm.
Atolyedeki işçilerin kurallar ve kalmaklara esasen bir "doğal-icraat" olarak yöneldiklerini, yani işlerini sürdürmek ve geçimlerini sağlamak için kurallar ve kaynaklardan pratik bir biçimde,
s orgulamadan y ar arlandrklannl varsayalrm. Bununla b erab er,
aynr kurallar ve kaynaklar bilimsel yöntem ilkelerinden etkilenen, atölyedeki verimliliği artrrmak için iş kurallarrnr ana|iz et40

Paradigmatik ve sentagmatik dUzeylerde daha kapsamlı bir ikilik ve düalizm
tartrşmasl için, bkz. N. Mouzelis, "Reconstructing structuration theory", Sociological Review, c. 37, ııo. 4, Kasrm 1989.
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mek ve değiştirmek isteyen ustabaşrlann ilgi konusu ve-odağr
olabilir. Bu, paradigmatik duallzm örneğidir. Çünku üst hiyerarşik konumlardaki ustalar araşnrmak ve değiştirmek için kurallar ve kaynaklarla aralarrna mesafe koyarlar.
Sentagmatik duzeyde, günümüzde mavi yakalı işçiler (örneğin, atölyedeki küçük, resmi olmayan gruplar) -katılımlarrnrn
hayati önemde olduğu inşa ve yeniden-üretim için- sosyal sistemler veya oyunlarla özne-nesne ikiliği temelinde ilişki içindedirler. Ay., zamlanda bu işçilerin daha geniş sosyal sistemlerle (örneğin, bir butun olarak şirketle) veya daha üst düzeylerde yer alan (örneğin, krdemli yöneticiler arasrndaki) makro
oyunlarla ilişkileri, belirli bir işçinin bu ilişkileri sadece asgari
duzeyde etkileyebilmesi bakrmrndan, sentagmatik düalizm örneğidir. Ayrrca, bir mikro aktör (mavi veya beyaz yakalı işçi)
için "dışsal" bir sosyal sistem veya oyun olan şey, kararlan daha genele uzanan ve örgütün birçok üyesini etkileyen bir ortaveya makro duzey aktör (bir yönetici) için daha farklr olabllir. Bu yüzden, hiyerarşik bir perspektiften, bir aktör için dışsal olan şey bir başkasr için olmayabilir (veya çok az drşsal ola-

bilir).
Yukarrdaki örnek, özne-nesne ikiliği ve düalizminin paradigmatik olduğu kadar sentagmatik dUzeyde de, toplumsal hiyerarşiler kawamryla nasrl sistematik bir ilişki içinde olabileceğini gösterecektir. Alt konumlardaki meslekler üst örgütsel
duzeylerde oynanan oyunlarla sentagmatik düalizm temelinde
ilişkili olma eğilimindedirler (zira tekil bireyler olarak bu. mesleklerin üyeleri digerlerini büyuk Olçude etkileyemezler); halbuki onlar yukarrdan buyuk Olçude paradigmatik ikilik temelinde başlatrlan kurallarla ilişkilidirler (çunku onlann kurallara
sorgulamadan uydukları varsaplır ve onlar da çoğu kez kurallarr sorgu|arnaz|ar). Karşıt kombinasyon (sentagmatik ikilik ve
paradigmatik dUalizm), srrasry'a, üst konumlardakilerin alt örgütsel duzey'erdeki oyunlar ve kurallarla nasrl ilişki içinde o1duklarrna bakrlarak elde edilebilir.al

4L

Bu kombinasyon kurallar harşısındabariz bir biçimde doğal icraat tutumunu benimseyen a;mr öznelerin, kendi koşullarındaki bir değişime bağlı olarak,
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Son olarak, yukarıda aı:ıa hatlarıyla sunulan dOrtlü ikilik/düalizm tipolojisi Giddens'rn geleneksel makro sosyoloji, yorumcu sosyolojiler ve farkll yap§alcılık biçimleri arasında kurmak
istedigi ilişkileri daha iyi anlarnaTn:ıza yardrmcı olabilir. Durkheimcr gelenek içindeki makro-sosyoloji, toplum-birey şemasrna dayandrğr sürece esasen sentagmatik duzeyd e özrıe-nesne düalizminin (bireye "dışsal" toplumun) karakterıze ettiği yönelimlere odaklanır; halbuki, Mead ve Schutz'dan etkilenen mikro sosyolojik yaklaşrmlar sentagmatik ikiligin karakterize ettiği özne-nesne ilişkilerine dayanrrlar (sosyal sistemler
etkileşim sayesind e ortaya çrkarlar ve öznelerin etkinliklerinden ayrı|amaz|ar). Öte yandan yaprsalcr analizlerde, özııe farklı kurumsal düzenlemelere temel oluşturan kodlarla -paradigmatik ikilik çerçevesinde- ilişkilidi, (yarri, "gizli" kurallardan
az çok doğal icraat|ar biçiminde yarar|anır). Giddens'rn kendi
yaprnrn ikiliği düşüncesini bu krsmi örneğe dayandrrdrğr yeterince açrktrr.

yapının lkillği ve kurumsal onaliz/stroteiik davranış ayrımı

Giddens, Bourdieu gibi, (özne-nesne düalizmi içeren) faillik ve yapl ayrrmrnı reddetse de, çalrşmaslnln belirli krsrmlarrnda kurumsal analiz ve "stratejik davranlş" analrizi ayrrml
geliştirmek zorunda kalrr. Giddens için, kurumsa| analiz "kurumlarr sürekli olarak yeniden-üretilen kurallar ve kaynaklar olarak görerek, aktörlerin becerileri ve bilinçlerini askrya a|ıt."42
yönelimlerini bariz bir biçimde teorik veya stratejik gözetime kaydrrdrklarrnı
söylemeden de mümkundur. Bu yüzden örneğimizde, atölye işçileri kendi çalışma düzenlerinin temelini oluşturan kurallarla ilgilenmeye başlayabilir veya
onlarr -mutlaka üretkenliği değilse de- muhtemelen kendi manewa alanlannr
artrrarak değiştirmeye çalışabilirler.
Bütün somut durumlarda aktörlerin yönelimlerinin, şu veya bu bileşenin
baskrn çıkma eğilimi gösterdiği bir pratik ve teorik yOnelimler kanşımrnı içerdigi aynı ölçude açrktrr.
Bütün örneklerde, kuşkusuz, "çelik yasalar"dan ziyade eğilimlerden söz

42

ederiz.
Bkz. A. Giddens, The Constitution of Society, a.g.e., s.375.
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Halbuki stratejik davranrş analizi "odak noktasrna aktörlerin
toplumsal ilişkilerin inşasrnd y apusal ozelliklerden yararlanma
^
biçimlerini yerleştirir. "43
Bu, kesinlikle, Lockwood'un yıllar önce sistem butunleşmesi
ve toplumsal bUtunleşme kawamlarıyla yaptığı ayrımdrr: Toplumsal butunleşme aktörler arasrndaki ilişkileri ve sistem bütünleşmesi de kurumlar veya "sosyal sistemlerin kurumlaşmrş
krsrmlarl" araslndaki bağlantılarr anlatır.M
Faillik-kurum ayrlmlnın faydası, tam bir toplumsal istikrar veya değişme açrklamasr için toplumsal olgulara kurumsal
ve faillik perspektiflerinden bakılmasr gerektiğini an|arnarnıza
yardrmcr olmasrdrr. Lockwood, oldukça inandrrrcr bir biçimde,
Parsons'ın, özellikle kurumsal uyumsuzluklara (sistem bütünleşmesi veya butunleşememesine) odaklanarak temel bir toplumsal değişme mekanizmasr olarak toplumsal çatrşmayı (toplumsal butunleşmeyi) göz ardı ettiğini öne sürer. Marx, toplumsal butünleşme ve sistem butünleşmesi yaklaşrmlarrnr birleştirdiği için, bir butun olarak çalışmalarrnda daha dengeli bir
toplumsal değişme araştrrmasr çerçevesi sağlar. Marx kapitalist
toplumlarr hem sistemsel veya kurumsal uyuşmazlıklar (ya,
ni, teknoloji ve öze| mülkiyet araslnda gelişen çelişkiler) bağ,
lamrnda, hem de aktorlerin mücadeleleri çerçevesinde (örneğin, srnrf bilinci, organizasyon ve çatrşmanrn gelişimini araştrrarak) arıaliz eder.
Buradaki önemli nokta, gerçekte sistem butUnleşmesi-toplumsal butunleşme ayrlml (veya Giddens'ln terminolojisiyle
stratejik davranrş analizi./kurumsal analiz ayrırnı) analitik olsa bile, bu ayrrmın toplumsal gerçekligin nispeten bağrmsrz
bir biçimde değişebilen yanlarrna işaret etmesidir -kurumsal uyuşmazlıklarrn otomatik olarak toplumsal çatışmaya veya belirli bir stratejik dawanış tipine yol açmadrğr duşunulur43 A.g.",, s.288.
44 Bkz. D. Lockwood, "Social Integration and system integration", (ed.) G.K.Zo|,
lschan ve W. Hirsch, Explorations in Social Change, Londra: Routledge, 1984.
Giddens (kanrmca) toplumsal butünleşme/sistem bütunleşmesi aynmınr farklr bir biçimde yanlrş kullanır. Bkz. N. Mouzelis, Bach the Sociological Theory,
o.g.e., s- 3L-34.
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belirli kurumsal uyu§maz|ık|arın faillik duzeyinde devrimci, reformist veya "duyars|z" davranrşlara yol açtrğı durumlar duştlnulebilir. (Marksizrne dönersek, kurumsal
uyuşmazlrklarrn az çok otomatik bir biçimde devrimci çatrşmaya ve egemen üretim tarzlnrn yrkılmasrna yol açtrğr varsapmlarr sadece en ham ve determinist tarihsel materyalizm biçimleridir.)
Yukarrdaki sözler, kurumlar ve aktörler ayrlmrnln (Lockwood'un açrklamasrnda sistem butunleşrnesi-toplumsal butünleşm e veya Giddens'ln analizinde kurumsal analiz-stratejik
dawanrş ana|izi ayrrmlarrnrn), aktörlerin kurumlaşmrş kuralse. Örneğin,

lar ve bu kurallar arasındaki somut uyuşmaz|ık|ara sabit-olmayafl, önceden-belirlenmemiş bir biçimde tepki verdikleri dikkate alındığında kullanışlı hale geldigini açıkça gösterir. Başka

deyişle bu ayrrm, aktörlerin (hiç değilse) kurumsal uyuşmazlıklan nasrl algıladıklan ve bu uyuşmazlrk durumlarrnda nasrl
dawandrklarr konusunda sorular sorulduğunda kullanışlı hale gelir. Örneğin kimler, nasrl bu uyuşmazlrklann farkrndadrrlar, onlan kimler sürdürmeye ve kimler çözmeyeveya aşrnaya
çalrşrr? Bu "kim" soruları, kurumsal analizin stratejik dawanrş
analiziy|e ilişkisini anlamak için vazgeçilrnez önemdedir ve sadece paradigmatik düalizm kawamı kullanıldığında -yani, aktörler teorik ve/veya stratejik amaçlarla kurumlaşmış kurallardan uzak durma kapasitesine sahip varlrklar olarak alrndrklarrnda- sorulabilir (örneğin, kurumlaşmrş kurallara veya farklı
biçimlerde algrladrklarr uyuşm azlıklara karşr çrktrklarrnda v ey a
onlan savunduklarında) .
Giddens'rn yaplnln ikiliği düşüncesi kesinlikle bu noktada
güçluklerle karşrlaşrr. Zira, özellikle bir özne/nesne ikiliği yaklaşrmr seçildiğinde, özne ve yapl arasrndaki ilişkileri kawarrıanrn tek yolu y^p|yl arağsonuç olarak -faillik ve yaplu:, birleştiren ve aktörlerin stratejik olarak görmek için kurallar ve kaynaklarla aralarrna mesafe koymalarr ihtimalini eleyen bir araç
olarak- görmektir.
Bütün bunlar Giddens'rn yaplnln ikiliği düşüncesinin çelişkili olduğunu ve bu nedenle kullanışlılığını tehlikeye attlğlnı,
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onun kurumsal analiz ve stratejik davranrş analizi ayirmrnın
özgün olmadığrnr gösterir. Bunun nedeni kesinlikle, onun faillik ve y^p| tarnşmasrnr aşmave yapısal ve yorumcu sosyolojileri birleştirme tutkusu, fakat bu amacına ulaşamamasrdrr. Yapının ikiligi duşuncesi, kOpruler kurmak yerine, stratejik dawanrşl vurgulayan yaklaşımlan, kurumlan vurgulayan yaklaşrmlarla birleştirme çabalarrnın önünde aşrlmaz engeller yaratur.
Etkin butünleşmenin temel bir önkoşulu, özne-nesne veya faillik-kurumlaşmış kurallar ilişkisini hem ikilik hem de dualizrr,
temelinde kawa,mlaştrrmaktrr. Bu, aktörlerin kurumlaşmış kurallarla doğruluklarrnr sorgulamadan, hem de stratejik-gözetimci bir tarzda ilişkili olmalan anlamrna gelir.
Son olarak, Giddens'ln, sadece faillik-yapl ayrumrna değil,
mikro-makro ayrrmrna da postyaprsalcr bir tarzda karşr çrktığınr vurgulamak gerekir. Ona göre bu iki aynm, sosyal bilimcilerin mikroyu faillik ve makroyu yaply|a ilişkilendirme eğiliminde olmalarr anlamrnda, birbiriyle bağlantrlrdrr. Ancak,
bu ilişkinin mantrksal olarak zorunlu olmadığı ve herkes tarafrndan onaylanmadığı dikkate alrnrrsa, Giddens'ın bu ayrrmları geliştirmeyi ve yeniden yapllandrrmap niçin açıkça reddettiğini anlamak zordur. Bu bulmaca, Giddens mikro-makro aynmlnın yerine toplumsal butunleşme/sistem butunleşmesi aynmlnl geçirmeye çalıştığında bile buyuk ölçüde çözümsüzdür.
T oplumun Inş asl'nln y azafl için, to plu msal bu tünleşme, " birarada bulunulan koşullarda aktOrler arasındaki (karşılaşmalardaki süreksizlikler ve kopmalar olarak anlaşılan) pratiklerin karşılıklılığldlr. "
Halbuki sistem bütunleşmesi, "birarada bulunulan koşullar
dışrnda, aktörler veya kolektiviteler arasrndaki karşrlrklrlrk"as
demektir.
Bu nedenle, mikroyu makrodan ayüar, kriter birarada bulunmak veya bulunmamaktrr. Buradan, Giddens için, yuz yii-

ze etkileşimi içeren karşılaşmalarrn mikro olgular olduklar1 sonucu çrkar. Bu, onu, ytiz ytize etkileşimi bir mikro olay
olarak gören mikro sosyologlarrn düştüğünden farklı olma45
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A. Giddens,The Constitution of SocieŞ,d,g.e., s.376-377,

yan bir tuzağa düşurur: Etkileşimcilerin gücünü hesaba katmamak.
Giddens'rn mikro-makro ayrrmrnr aşma girişimi, sadece o1dukça kullanışlı iki ayrlmln (yani, mikro-makro ve Lockwood'un toplumsal bütunleşme-sistem butünleşmesi ayrrmrnrn)
yerine kullanışsrz bir ayrlml geçirmesiyle sonuçlanm§tlr; bu
girişim aynr zarnanda onun mikroyu wz wze etkileşimlerle
ilişkilendirmesine yol açm§trr -failliğin mikroyla ve yaplnrn
makroyla ilişkisi kadar anlamsr z bıı bağlantı.

Sonuç
Bourdieu ve Giddens'ın nesnelci ve öznelci sosyolojileri aşma girişimleri her iki teorisyenin kawamsal çerçevesinin ortak bir kusurunu yakrndan belirleme imkinı sağlar. Bu kusur, ikisinin de,
aktörlerin, oldukça bilinçli bir biçimde dOnuşrurTne veya koruma stratejileri geliştirmek için oyunun kurallanndan veya gerçek
oyunlardan kendilerini çekebilme kapasitesine sahip olduklannr
açıkça gösterebilecek kawamlar üretememelerinde yatar.
Özetlersek, Bourdieu'nün habitus kavramınln bilinçli
"yl"*
stratejilerini engelleyen yarr otomatik şemalan anlattlğl ve
rasyonel seçim modelleri kadar yorumcu sosyolojilerin iradeci yönelimlerini de dikkate almadığr duşunulürse; Bourdieu, aktörlerin durumu rasyonel bir biçimde (hem sentagmatik hem de
paradigmatik olarak) değerlendirmek ve bu değerlendirme temelinde, az çok niyetli, hesaplı dOnuştUrme ve koruma stratejileri geliştirmek için kendiler$e toplumsal konumlan (puradigmatik düzey) veya kendileriyle somut oyunlar veya pratikler arasına (sentagmatik dtlzey) yeterince bilinçli ve kasıtlr
olarak mesafe koyduklarr etkileşim durumlarınl ele alacak bir
kawamsa| araca sahip değildir. Bunu Giddens'ın ikiliVdüalizm
terminolojisi içinde ifade edersek, Bourdieu'nün habitusu araştrrmacrlarln aktörleri özne-nesne dualizmi temelinde görmelerini sağlamaz, bOylece onlann strateji ve kontrol amacıyla kurallar veya öze|bir etkileşim durumuyLa atalanna mesafe koyabilecek kapasitede olduklarrnr görmesini zorlaştrrır.

Aynrsr bir başka biçimde Giddens için söz konusudur.
Giddens'ln yaplnın ikiliği kavramr da Bourdieu'nün konumeğilim-pratik üçlüsUnün tüm insan oyunlannrn iradeci yanlannı gözden kaçrrdığı gerçeğine duyarlı değildir. Bu yiizden, habitus ve yapının ikiliği birbirini olumsuz biçimde tamamlar ve
pekiştirir. lkisi de, araştrrmacınrn katılrmcrlarr bilinçli olarak
dOnuşturme ve koruma projeleri geliştirebilmek için kurumsal ve figürasyonel bütunler Lıarşısında farklı bir tavrr geliştirme güç ve iradesine sahip varlıklar olarak görmesini engeller.
Sonuç, Bourdieu ve Giddens'ın temel kawamlarrnrn, aktörlerin
(Giddens'ın örneğinde) kurallar ve kalmaklarr veya (Bourdieu
örneğinde) konumlan ve eğilimlerini, oldukça bilinçli ve kasrtlı bir biçimde, araçlar olarak değil "konular" olarak kullanmaya çalrştrklarr durumlan açrklamayı engeller.
Kuşkusuz, yukarrdaki eleştirinin iki yazarun daha ampirik
yönelimli analizlerinde sürekli olarak bilinçli stratejilerden söz
etmeleriyle çeliştiğini öne sürmek mantrklrdrr. Giddens'ın stratejik dawanrş, bilgili özneler, refleksif-gözetim kavramlarr ve
Bourdieu'nün "mücadele" alanlarr olarak toplumsal alanlar,
aktörlerin kendi toplumsal konumlarr har şısında takındıkları
tavrrlar ve duruşlar gibi referanslarr ve refleksivite ve "'sosyoatıa|iz"46 kawamlarrnr kullanmasr -bütün bu kawamlar, doğrudan, kendileriyle kurallar araslna çoğu kezve oldukça bilinçli bir biçimde mesafe koyan stratejistler veya etkileşim içindeki
oyuncular olarak aktOrler anlayışrna yol açar.
Ancak, bu tür referanslar ve kavramlarrn iki teorisyenin habitus ve yaplnın ikiliği kavramlarr hakkındaki sözleriyle açıkça çeliştiği vurgulanmalrdrr. Bunlar, Giddens ve Bourdieu'nün,
aktörlerden stratejistler ve kendi toplumsal dunyalannrn krsmi
üreticileri olarak söz etmeleriyle uyuşmaz.
Son kez tekrarlarsak, bu şizofren durumu yaratan şey bizzalkavramlar değildir. Güçlukler ve çelişkilerin kaynağı, bu iki
sosyoloğun düalizmleri kendilerine öze| "aşma" biçimleridir.
Bourdieu, kendi habitus kavramınln, yorumcu sosyolojilerin

46
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Sosyo-ana|izve düşunümsellik kawamlan için, bkz. P. Bourdieu ve LJ.D. Wacquant, a,g.e., s. 210-211,88-89, 18r-l82.

iradeciliğini drşlamaktan ziyade tamamlaylcr olduğunu kabu|ehazır değildir; Giddens özne-nesne düalizmi kawamını geçici bir şey olarak görerek önemsemez.
Daha uygun bir kavramlaştrrmaya geçilmedikçe failliVkurumsal yapl veya öznelcı/nesnelci ayrrmlarlnln, Giddens ve
Bourdieu'nün (hatta Elias'rn) y^pmaya çalrştığı gibi kolayca çözu|emeyeceğini mümkün olduğu kadar açık bir dille ve kuvvetlice yeniden ifade etmenin zamar,l| geldigine inanryorum:
Onlar, bir yandan bu ayrlml kullanan teorileri basitçe karikaturize eder ve onu aştrklarrnr ilin ederlerken, öte yandan kendi kawamlaştrrmalanna mantrksal olarak denk aynmlan yeniden sokmuşlardrr.a7

47 FailliVyapl

aynmml eleştirenler, örneğin Elias, bu aynmr kullananlarrn toplumsal dunyayı iki ayrı alana bölUnmuş olarak gördüklerini öne sürer: Failler ve yapılar. Bu, ham ve haksız eleştiri karşrsında, failJriWyapr kawamlaştırmaslnln -sosyal bilimlerdeki butün kawamlar gibi- içinde yer aldığr toplumsal baglama göre farklı anlamlar kazandığınr göstermek istiyorum. Örneğin,
Lockwood'un (failliVkurumsal yapl aynmrna temel oluşturan) toplumsal butünleşme/sistem butUnleşmesi kawamlaştrrmasrnr anlamak için, aynmr bu yazaruı:, Marksist ve normatif işlevselci toplumsal değişme teorileri arasındaki ba21 temel farklılıklan belirleme çabasıyla ilişki içinde görmek gerekir (bkz. O.
Lockwood, "Social integration and system integration", a.g.y.). Bu yapildığında, Locloııood'un, butünlerin -her ikisi gerçek de olsa, somut olarak birbirinden analitik olarak ayrrlabilen- iki ayn yanrnr vurguladığı anlaşrlır. Bu anlamda, Lockwood'un teorisi bir dualizm içeriyorsa bu kesinlikle ontolojik bir dua, lizm değildir. Bu dualizm, tipolojiler inşa edildiğinde veya
-toplumsal dunyap sadık bir biçimde yansltmaktan ziyade- onu ampirik olarak araştrrmak için
analitik araç|ar sağlayan ayrrmlar yapildıgmda kaçınılmaz olan bir düalizmdir.
Bir başka örnek verirsek: FailliVyapl ay. rmlsosyologlarrn özel failler/aktOrler
ve onların içinde yer aldıklarr toplumsal bağlamlar arasrndaki ilişkiler hakkında ilginç sorular sormalannr mümkün kılar; örneğin, hangi tür kısrtlarnalar/
imkanlar belirli aktörler için kurumsal ve figürasyonel yaprlar yaratrrlar, niçin
belirli bağlamlarda aktörlerin manevra alanlan daha fazla veya daha az slnlrlrdır? M. Archer'rn haklr olarak işaret ettiği gibi, Giddens'ln yaprlaşma teorisi,
özellikle onun yaprrun ikiliği kavramı, failliVyapl aynmlnr reddederek bu sorunlan kolayca ortayakoyarnaz (Bkz. M. Archer, "Morphogenesis vs. structuration", BritishJournal of Sociologjı, c. 33, l9B2 ve Culture andAgency, Cambridge: Cambridge University Press, 1988; Ayrıca bkz. D. Layder, Understanding
Social Theory, Londra: Sage, L994,s. 155-172).
Aynı tespitler, kuşkusuz, mikro-makro ayrrmında da yapılabilir. Burada
da, bu aynmrn asla ontolojik açıdan farklı iki toplumsal gerçeklige işaret etmedigi yeterince açrktrr. Ayrrca, bu aynmrn anlamr içinde yer aldıgı bağlamlara göre veya figürasyonel veya toplamsal bUtunlere işaret edip etmediğine gOre
değişir. Figürasyonel bütünler veya oyunlar örneğinde, sözgelimi mikro/mak-
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Daha olumlu bir notla bitirirsek: "Aşma" problemi drşrnda,
hem habitus hem de yapının ikiliği kavramlarrnrn toplumsal
oyunculann figürasyonel veya kurumsal butunlere nasıl yöneldiklerini anlamakta oldukça kullanrşlı araçlar olduklannr bir kez
daha te)nt etmek isğorum. Bourdieu'nün habitusu, gerek (Parsonscr sosyolojide vurgulanan) rol&onumun, gerekse (yorumcu
mikro sosyologlarrn vurguladıgı) etkileşim durumunun oyunculann öze| oyunlar içinde birbirleriyle ilişkilerini tam olarak anlamak için yeterli olmadrğını gösterir. Hepimizin içinde taşıdığı
bilinçdış, yarr otomatik, çok-duygulu şemalar, oynadrğrmrz ro1lerin beklentilerine ve her etkileşim durumunun yaratnğl gelişen anlamlara nasrl tepki gösterdiğimizi anlamakta kesinlikle temeldir. Habitusu roVkonum ve etkileşim durumu kavramlarrrrrn tamamlapcı bir parçasl olarak görmek temel önemdeyse, aynı şekilde Giddens'ın yapmm ikiliği kawamrnr özne-nesne dualizmi kawamtnrn tamamlaylcr bir parçasr olarak gormek de temel önemdedir. Bu anlaşıldığrnda, ikilik-dualizm kawamlan katrlrmcr-toplumsal butun probleminin bir başka bolnıtu hakkında
ilginç sorular, öznelerin soyut nesneler (kurumlaşmış kalmaklar) ve somut nesneler (diger etkileşen özneler) harşısında takındrklan mesafe koyma vey^ koymama hakkında sorular ortaya ç1kartacaktrr. Bu tür sorular katılrmcr-toplumsal butün sorununun
hiyerarşik yanlannr ayd rnlatacaktrr. Önceden belirtildlgl gibi, gerek mikro-makro hakkında gerekse katrlrmcr-toplumsal butun
ilişkisi hakkında toplumsal hiyerarşileri dikkate almadan konuşmak boş bir havuzda yüzmeye benzer.
ÇEvlnrN Umit Tatlıcan
ro kawamlaştrınasr araşnrmacıp belirli oyunlarrn bazr oyunlardan daha faz|a zarnan/rrıekAna yayılan sonuçlara sahip olduklan gerçeğine daha duyarlı krlar. Daha öze|de, çokuluslu bir şirketin yerel bir şubesinde oynanan yönetim
oyınlan ulusal veya uluslararasr karargAhlarda oynananlardan daha az "etkili" sonuçlara sahiplerdir. Öte yandan, toplamsal bUtunlerden söz edildiğinde,
mikro/makro aynmı araştrrmac|ya sosyal sistemler içindeki hangi toplumsal
özelliklerin daha srnrrlr duzeyde veya daha kapsamlr olarak dağıldıklarınr araştrrabilecegini hatrrlatmasl bakımrndan ayn:l Olçüde kullanışlıdır. Örneğin, gelirin özel bir alan veya kOyde (mikro) nasrl dağrldığrna veya bOlgesel veya ulusal
düzeylerde (daha makro dUzeyde) nasıl dağıldrğına bakılabilir.
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