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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Teori nedir?

2.

Teori ve bilimsel bilginin üretilmesi arasında nasıl bir ilişki vardır?

3.

Doğa bilimlerinin teorik modelleriyle toplumsal gerçeklik açıklanabilir mi?

4.

Sosyoloji tarihinde birbirinden çok farklı kabullere sahip teorik yaklaşımların

ortaya çıkması nasıl açıklanabilir?
5.

Sosyolojinin kurucularının çağdaş sosyoloji teorilerinin oluşumundaki katkıları

nelerdir?
6.

Sosyoloji teorileri hangi kriterlere göre ayrılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümdeki bütün konular

Bilimsel bilginin

Ders notları, ders anlatımı,

üretilmesinde teorinin rolünü

sunumlar ve ileri okumalar

kavramak
Bölümdeki bütün konular

Toplumsal gerçekliğin tam
olarak açıklanamama

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

sebeplerini anlamak
Sosyoloji teorileri

İlk sosyologların teorik

tartışmalarına klasiklerin

tartışmaları yönlendiren

etkisi

katkılarını öğrenmek

Sosyoloji teorilerini

Sosyoloji teorilerinde ana

gruplandırmak

eğilimleri öğrenmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar






Teori,
Sosyolojik teori,
Toplumsal gerçeklik,
Makro sosyoloji,
Mikro sosyoloji
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1.1.Teori Nedir?
Her bilimin amacı açıklamaya yöneldiği nesnenin bilgisine ulaşmaktır. Bilimler,
sistematik bilgi bütünleri olarak kabul edilmektedir. Ancak bilimlerin konu edindikleri
nesnelerin bilgilerini edinmeleri basit bir süreç değildir. Bilimler, bilgisine ulaşmaya
çalıştıkları nesnelerini ya da gerçekliği belli modeller dolayısıyla incelemektedirler. Bu
modeller, bilgisine ulaşılmaya çalışılan nesneyi anlamada ve açıklamada bilim insanlarına
yardımcı olmaktadır. Ayrıca aynı nesne alanına yönelmiş bilimlerde bile bilgisine ulaşılmaya
çalışılan gerçekliği farklı modeller dolayısıyla farklı kabul eden yaklaşımlar ve bilim insanları
bulunmaktadır. Teoriler, bilim insanlarına bilimsel modeller sunmaktadır. Böylece teori, bilgi
ve bilginin üretilmesi konularıyla yakından ilişkilidir.
Genel olarak teori için şu tanımlar yapılmıştır (Cevizci, 2000: 924):
-

Olgulardan hareketle, şeyleri birbirleriyle olan evrensel ve ideal ilişkileri içinde

kavramanın ürünü olan kapsayıcı görüş;
-

Bilimsel bir bilgi sistemi içinde, konusunun bir bölümüne ya da tamamına

ilişkin olarak sistematik bir görüş geliştiren soyut, genel ve açıklayıcı ilke;
-

Doğa ya da toplumdaki düzenlilikleri ifade eden, kendisine dayanılarak

fenomenlerin açıklandığı fenomenlere dair öndeyilerde bulunulduğu, doğru kabul edilen
hipotez veya yorum;
-

Gözlemlenebilen ve ölçümlenebilenin ötesine geçen, dünyaya ilişkin açıklama

ve yorum olarak teori, olgular dünyasını sistematik bir biçimde anlama imkânı veren
kavramları düzenleyen birbirine bağlı tanımlar ve ilişkiler öbeğinden meydana gelmektedir.
Bir teorinin birinci işlevi, açıklayıcı olarak dikkate alınan diğer bazı fenomenler
bağlamında bir özel fenomeni açıklamaya veya hesaba katmaya çabalamaktır. Bu çaba, teoriyi
konuyla ilgili fakat açıklayıcı olmayan kavramlardan ayrıştıran açıklayıcı bir işlevdir
(Kinloch, 2014: 10). Teoriye bilgiye ulaşma konusunda bilim insanlarına yol gösteren ve
onları sınırlandıran bir rol atfedilmektedir. Sınıflandırma, sınırlandırma ve soyut birtakım
bilgi dizileri oluşturmak yoluyla teori, aralarında ilişki olduğu varsayılan iki ya da daha fazla
kavram arasındaki ilişkinin farklı boyutlarını tespit etme noktasında bilim insanlarına
yardımcı olmaktadır. Bu anlamda teorinin bilgiye ulaşma ve araştırma konusunda temel
alınan ve genel bir üst bilgi sistemi olduğunu söylemek mümkündür.
Bir teorinin yönlendirdiği araştırmanın ulaştığı bilgi, yine teoriye geri dönmekte ya da
katkı sağlamaktadır. Araştırmada hangi kavramların nasıl tanımlanacağı, hangi hipotezlerin
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oluşturulacağı, hangi yöntem ve tekniklerin kullanılacağı, elde edilen verilerin nasıl
sınıflanacağı ve yorumlanacağı gibi pek çok konu, araştırmacının teoriden hareketle yine
teoriye döndüğünü göstermektedir. Başka bir deyişle, teoriden hareket ederek yapılan bir
araştırmanın bulguları ve elde edilen bilgiler, yine teoriye katkı sağlamaktadır. Elbette bütün
bu sürecin teorinin kendi kendisini araştırmalarla doğruladığı ve değişmediği bir kısır döngü
gibi algılanması riski vardır. Ancak teori ile teoriye bağlı yapılan araştırmalar ve bu
araştırmalardan elde edilen verilerin teoriyi dönüştürme, yeni katkılar sağlayarak teori
oluşturma işlevleri de vardır.
Dikkat edilecek olursa, kavramları tanımlaması ve sınıflandırması, yöneldiği gerçeklik
alanına dair bazı kabullere ya da genellemelere sahip olması dolayısıyla teorilerin
soyutlamalar oldukları açıktır. Bir teoriyi düşünce sisteminden ya da ideolojiden ayıran
farklar nelerdir? Richter’e göre (2012: 16), teoriler, düşünce sistemleri, modeller ve
ideolojiler arasındaki farkları netleştirmek hiç de kolay değildir. Özellikle de toplumsal
gerçekliğe yönelmiş disiplinler açısından bu durum daha da karışıktır. Marksizm hem bir
siyaset ve iktisat ideolojisidir, hem de çatışmacı ve makro sosyolojik bir teori yaklaşımıdır.
Bazı geçişli durumlara ve karmaşık görünüme rağmen Richter, yine de bilim insanlarından ne
yaptıklarını ve neden başka bir şekilde değil de o şekilde yaptıklarını açıklamalarının
beklenmesini makul bulmaktadır.
Doğa bilimleri ve sosyal bilimler açısından düşünüldüğünde doğa bilimlerinin
açıklamak için yöneldiği doğal gerçeklik ile sosyal bilimlerin yöneldiği toplumsal gerçeklik
arasında ontolojik olarak bazı farklar tespit etmek mümkündür. Doğal gerçeklik, belli bir
düzenlilik içinde birbirini tekrar eden olaylara bağlı, insanların ürettikleri toplumsal ve
kültürel gerçeklikten farklı olarak insanların dışında işleyen olgusal yapıda bir gerçekliktir.
Buna karşılık toplumsal gerçeklik, doğal gerçeklik kadar net bir şekilde tarif edilememektedir.
Toplumsal gerçeklikte süre giden belli düzenlilikler bulunsa bile değişim ve çatışma da
toplumsal gerçekliğin önemli unsurlarıdır. Ayrıca toplumsal gerçeklik, tarih içinde
değişmekte ve insanlar arası ilişkiler dolayısıyla üretilmektedir. İnsanlar arasında süre giden
ve kültür üreten etkileşim, bir toplumsal gerçeklik bağlamı içinde gerçekleşmektedir. Bu
etkileşim sürecinde insanlar, kendilerine gönderilen uyaranlara zorunlu tepkiler veren
varlıklar olmanın ötesinde hem gelen uyarıları hem de kendi tepkilerini yorumlayabilen
varlıklar olarak eylemler gerçekleştirmektedirler. Fizik, kimya ya da biyoloji gibi doğa
bilimlerinden farklı olarak sosyal bilimler oldukça karmaşık ve sistematik bir şekilde analiz
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edilmesi zor bir nesne ve gerçeklik alanına sahiptir. Bu durum, teori meselesini sosyal
bilimler için ayrıca ilgilenmeye değer bir konu hâline getirmektedir.
Doğal gerçeklik ve toplumsal gerçeklik arasındaki önemli farklardan birisi toplumsal
gerçekliğin insanları hem üreten hem de insanlar tarafından üretilen bir yapıya sahip
olmasıdır. Başka bir deyişle bütün varlıklar içinde sadece insan, doğal gerçeklikten ayrı olarak
kendisinin de üreteni olduğu farklı bir gerçeklik alanında yaşamaktadır. Bu ilişki, insanla
toplumsal gerçeklik arasındaki diyalektik ilişkidir. Toplumsal gerçeklik, insanların toplumsal
varlıklar olarak yaşayabilmeleri için zorunlu şartlardan birisidir. Özellikle toplumsallaşma
sürecinin ilk dönemlerinde insanlar, toplumsal gerçekliği sürdüren inançları, değerleri ve
normları içselleştirmektedirler. Aynı zamanda toplumsal gerçekliğin kendi gerçekliği içinde
sürekliliğinin sağlanabilmesi için insanların o içselleştirdikleri inançları, değerleri ve normları
pratikte gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Böylece toplumsal gerçeklik, doğal gerçekliğin
öngörülebilir ve formüle edilebilir yasal işleyişe sahip yapısından farklı tarzda bir yapıya
sahip olarak var olmaktadır. Bu durum da toplumsal gerçekliği konu alan bir bilimsel disiplin
açısından teori konusunu daha da karmaşık ve zor bir hâle getirmektedir.

1.2.Sosyolojik Teori Nedir?
Sosyoloji, toplumsal gerçeklik bağlamında toplumsal gerçekliği üreten unsurları
inceleyen bir sosyal bilimdir. Sosyolojiyle uğraşan ve ilgilendikleri toplumsal gerçekliğin
bilgisine ulaşmaya çalışan sosyologların toplumsal gerçekliği ve onun unsurlarını doğrudan,
kendi hâllerinde inceleme ve araştırma imkânları yoktur. Toplumsal gerçekliğin bilgisine
ulaşmaya çalışan sosyologlar, toplumsal gerçeklik içinde gerçekleşen olayları ve olguları belli
modellerin ve kabullerin içinden açıklamaya çalışmaktadırlar.


Toplumsal gerçeklik toplumda yaşayanların farklılıklarına mı; yoksa

benzerliklerine mi vurgu yaparak açıklanabilir?


Toplumsal gerçeklik bir düzenlilik midir; yoksa çatışma mıdır?



Toplumsal gerçekliği açıklamak için insanlar tarafından üretilen kurumlar gibi

makro örgütlenmelere mi; yoksa bireylerin karşılıklı etkileşimlerine ve davranışlarına mı
odaklanmak gerekmektedir?
Yukarıdakilere

benzer

soruları

arttırmak

mümkündür.

Bütün

bu

soruları

cevaplayabilmek için sosyologların toplumsal gerçekliğe dair bazı kabullerinin bulunması
gerekmektedir.

Çünkü

toplumsal

gerçekliğe

dair

yapılacak

araştırmaların

ve

bu

araştırmalardan elde edilecek bilgilerin bir temel üzerinde durması gerekmektedir. Bu temel
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ise teoridir. Sosyolog, teorik kabulleriyle toplumsal gerçeklik dâhilindeki bir konuya
yaklaşmakta ve yöneldiği konunun bilgisine ulaşmaya çalışmaktadır. Bu yüzden teori,
sosyoloğun toplumsal gerçekliğe yönelmesinin ön şartı olarak da görülebilir. Genel bir
tanımla sosyoloji teorisi, toplumsal dünyaya dair bilgiyi açıklamayı ve tahmini, sistematik
hâle getiren, birbiriyle bağlantılı fikirler kümesi olarak tanımlanabilir (Ritzer, Stepnisky,
2013: 5).
Abend, (2008: 177-18) sosyoloji tarihi boyunca kullanılan farklı teorik yaklaşımları
yedi kategoride toplamıştır:
1.

Teori genel bir önerme ya da iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri

oluşturan genel önermelerin tutarlı birliğine dayanan sistem olarak kabul edilmiştir.
2.

Teori, belirli bir toplumsal fenomenin açıklanmasıdır.

3.

Bir teorinin asıl amacı, toplumsal dünyanın gözlemlenebilir fenomenleri

hakkında bir şey söyleyebilmektir.
4.

Teori ve teorinin bazı türevleri Marks, Durkheim, Weber, Simmel, Parsons,

Habermas ya da Bourdieu gibi sosyologların eserlerinin ve izleyicilerinin çalışmasına
dayanmaktadır.
5.

Bir teori, teoriyi benimseyenin dünyayı algılamasını ve yorumlamasını

sağlayan genel perspektif olarak “Weltanschauung”dur (dünya görüşü).
6.

Sözlük yazarları teori teriminin etimolojik izlerini takip ederek bakmak,

gözlemek, görmek, tasarlamak gibi anlamlara geldiğini tespit etmişlerdir. Bu anlamların
çağrışımları, tarafsızlık, izleyicilik, öngörü ve görüş anlamlarını da kapsamaktadır.
7.

Pek çok sosyolog, teoriyle ilgili olarak “mikro-makro”, “yapı ve aracı” ya da

“toplumsal düzen” meseleleri hakkında yazmışlardır.
Robert Merton (1945: 463) “sosyolojik teori” literatürünün şu konularla bağlantılı ele
alındığını tespit etmiştir:
1.

Metodoloji

2.

Genel sosyolojik eğilimler

3.

Sosyolojik kavramların analizi

4.

Olay sonrası sosyolojik yorumlar

5.

Sosyolojide gözleme dayanan genellemeler

6.

Sosyolojik teori
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Merton’ın yukarıdaki analizinde sosyoloji teorilerine genelde katkıda bulunan
konulara dikkat çekilmiştir. Aynı zamanda bu konuların her biri teori tartışmalarına göre de
farklı şekilde ele alınmaktadır. Bir teorik kabul, kendisine göre metodolojiyi de
belirlemektedir. Temel alınan teoriye göre sosyolojide ilgilenilen konular ve ele alınan
kavramlar da değişmektedir. Toplumsal bir olayın pek çok

sosyolojik

yorumu

yapılabilmektedir. Teorik olarak farklı yerlerden olayı yorumlayan sosyologlar birbirlerinden
başka neden-sonuç ilişki kurabilmektedir. Empirik verilere dayanan genellemeler ve teorilerin
farklılaşması da birbirleriyle yakından ilişkilidir.
Başka bilimlerde olduğu gibi sosyolojide de teorilerin gelenekleri vardır. Başka bir
deyişle sosyolojideki teoriler geçmişte üretilmiş olan sosyolojik bilgi birikiminin ve teorilerin
devamı ya da onlarla bir hesaplaşmanın ürünü olarak ortaya çıkmışlardır. Ayrıca toplumların
değişmesi ve sosyoloji ile toplum arasındaki ilişkinin farklılaşması da yeni sosyoloji
teorilerinin oluşmasını ya da var olan sosyoloji teorilerinin yeniden düzenlenmesini
sağlamaktadır. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın ilk yarısında
fikirleriyle ve eserleriyle sosyolojinin bir bilimsel disiplin olarak kurumlaşmasına önemli
katkılarda bulunmuş olan Karl Marks, Emilé Durkheim, Max Weber ve Georg Simmel gibi
isimler, kendilerinden sonra gelen sosyologlara önemli bir teorik miras bırakmışlardır. Aynı
zamanda sosyolojinin ve dolayısıyla sosyolojik teori geleneğinin kurucu babalarının da
kendilerinden önce gelen düşünce adamlarından, yaşanan tarihi olaylardan, içinde yaşadıkları
toplumun yapısından vb. pek çok unsurdan etkilendiklerini belirtmek gerekmektedir. Bu etki,
sosyolojik teori ve düşünce geleneğine de yansımıştır. Söz gelimi Emilé Durkheim’ın teorik
katkısını anlayabilmek için sadece ürettiği eserlere ya da ortaya attığı fikirlere bakmak yeterli
olmayacaktır. Çünkü sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak kurumlaşmasına en ciddi
katkılardan birisini yapmış olan Durkheim’ı anlayabilmek için, kendisinden önce sosyoloji
diye bir bilim kurulması gerektiği fikrini güçlü bir şekilde dile getiren Saint-Simon ve
Auguste Comte’un fikirlerini, pozitivizmin bilim ve düşünce dünyasındaki etkilerini, Fransız
İhtilali sonrasında Fransa’da devam eden siyasi istikrarsızlıkları ve benzer etkenler karşısında
Durkheim’ın nasıl bir anlayışla bu meseleleri yorumladığını da tespit etmek gerekmektedir.
Bu durum, aynı dönemde ya da başka bir zamanda yaşamış bir başka sosyolog açısından da
geçerlidir.
Sosyolojik teori üretme çabası ile sosyolojinin bilimsel bir disiplin olma iddiası
birlikte ele alınması gereken konulardır. Klasik sosyologların doğa bilimlerinin teorik ve
metodolojik yaklaşımlarını model alan bir bilim oluşturma çabaları, fizik, kimya ve biyoloji
10

gibi bilimlerden ve bu alanlarda çalışanların bilim yapma tarzlarından etkilenmelerinin bir
sonucudur. Örneğin ilk kurucular olarak kabul edilebilecek olan Saint-Simon ve Auguste
Comte, sanayi toplumunu açıklamaya yönelen yeni bir bilim oluşturulması gerektiği iddiasını
ortaya atarken aynı zamanda bu bilimin kendisine doğadaki işleyişin yasalarını keşfeden ve
bu işleyişi kesin olarak formüle eden doğa bilimlerini model alması gerektiğini de
savunmuşlardır. Öyle ki sosyolojinin bu iki kurucusu, bu yeni bilim için “sosyal fizyoloji” ve
“sosyal fizik” gibi terimler kullanmışlardır (Meriç, 1996: 126-127; Comte, 2001: 42). Daha
sonra Auguste Comte bu yeni bilime “sosyoloji” ismini koymuştur. Benzer bir durumu
Herbert Spencer’ın biyolojiden etkilenerek oluşturduğu “Sosyal Darwinizm” anlayışında da
görmek mümkündür. Spencer, biyolojiden aldığı organizma benzetmesiyle toplumu kurumları
ve alt örgütlenmeleriyle birlikte yaşayan bir organizmaya benzetmiştir.
Sosyolojinin bir bilim olarak gelişmesine katkıda bulunan en önemli meselelerden
birisi doğal gerçeklik ile toplumsal gerçeklik arasındaki yapısal fark meselesidir. Bu mesele
özellikle ilk sosyologların ya da sosyolojinin kurucularının aşmaya çalıştıkları bir mesele
olarak da dikkat çekmektedir. Doğa bilimlerinin doğal düzenlilik içinde tespit ettikleri ve
teorik olarak açıkladıkları neden-sonuç ilişkilerini toplumsal gerçeklikte bulmak mümkün
müdür? Toplumların ve tarihin değişmesi yasal bir işleyişe tabi midir? Toplumsal gerçeklik
toplumsal insanların dışında var olan bir gerçeklik olarak kabul edilebilir mi? Doğadaki
olgular ile toplumdaki olguların bilimsel olarak birbirleriyle benzer tarzlarda ele alınması ve
açıklanması mümkün müdür? Klasik sosyologların sosyolojinin bir bilim olmasının ve teori
üretebilmesinin şartlarını özellikle bu tür sorularda aradıkları tespit edilebilir. Ancak bu
meselenin net bir şekilde çözüme kavuşturulamadığı sosyoloji tarihinde açıkça görülmektedir.
Bu sorulara verilen farklı cevaplar, klasik sosyoloji teorilerinin ortaya çıkmasına ve
sosyolojinin bir sosyal bilim olarak kurumlaşmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca, yirminci
yüzyılda daha da çeşitlenen ekoller ve bu ekollerden yeni sosyologların katkılarıyla sosyolojik
teori daha da gelişmiştir.

1.3.Sosyoloji Teorileri Tartışmalarına Klasiklerin Etkisi
Bir bilim olma iddiasıyla ortaya çıktığı zamandan itibaren sosyolojinin teorik
birikimine farklı dönemlerde farklı isimler katkı sağlamışlardır. Özellikle on sekizinci yüzyıl
sonundaki ve on dokuzuncu yüzyılın başındaki katkıların bir bilim olma iddiası ve neden
böyle bir bilime ihtiyaç duyulduğu konuları üzerine odaklandığı tespit edilebilir. Bu katkılar
sosyoloji teorilerinin oluşması açısından da önemli katkılardır. Hatta sosyolojinin bir bilim
olarak ortaya çıkmasından önce insanlık tarihi boyunca insanların bir arada yaşamaları, hayat
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biçimlerinin yaşadıkları yerlere ve zamana göre farklılaşması, ideal bir yönetim arayışına dair
tartışmalar gibi özellikle tarih, siyaset ve ahlak felsefelerinin toplum konusundaki tartışmaları
bu bağlamda önemlidir. Siyaset felsefesinin toplumun bir düzenlilik mi, yoksa çatışma mı
olduğu tartışması, sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkmasından sonra da sürdürülen ve
teorik birikime önemli katkılar sunan bir tartışmadır. Klasik ya da çağdaş sosyoloji
teorisyenlerinin de bu birikime sıkça atıfta bulundukları ilerleyen bölümlerde görülecektir.
Sosyoloji teorilerinin oluşmasında klasik sosyolog olarak kabul edilen dört sosyoloğun
özellikle etkileri vardır. Bu isimler, Emilé Durkheim, Karl Marks, Max Weber ve Georg
Simmel’dir. Bu isimler üniversitelerde sosyoloji bölümleri henüz kurulmadığı için farklı
alanlarda yetişmiş isimlerdir. Net bir şekilde bugünkü anlamda kullanıldığı gibi bir sosyolog
olmadıklarını belirtmek gerekmektedir. Durkheim pedagoji, Marx hukuk ve felsefe, Weber
hukuk ve iktisat, Simmel ise felsefe eğitimi almışlardır. Marx ve Weber iktisat tarihinin de
önemli isimleridir. Marks aynı zamanda bir eylem adamıdır ve siyasete de etki etmesi
bağlamında bir ideologdur. Bu durum, on dokuzuncu yüzyılda sosyolojinin kurumlaştığını
göstermektedir. Kaldı ki Avrupa’da bir üniversitede ilk sosyoloji bölümünü Durkheim, 1912
yılında Fransa’da kurmuştur.
Özellikle Durkheim, Weber ve Marks’ın sosyoloji tarihindeki belirleyici etkileri,
yirminci yüzyıldaki bazı sosyologlar tarafından da bir dönem gündeme getirilmiştir. Alvin
Gouldner, ilerleyen dönemlerde yirminci yüzyılda üretilen sosyoloji teorilerinin, bu üç ismin
ürettikleri kavramları ve tartışmaları aşamama riskiyle karşı karşıya kaldığını iddia etmiştir.
Bu durum sosyolojinin teorik olarak karşılaştığı bir kriz durumuna karşılık gelmektedir.
Kabul edilip edilmemesinin ötesinde bu iddianın tespit ettiği bir durum bulunmaktadır. Buna
göre öncelikle klasik sosyolojinin özellikle teorik anlamda kurucu bir etkisi vardır. Ayrıca bu
dönemin isimleri çok güçlü bir teorik miras bırakmışlardır. Her ne kadar daha yoğun
çalıştıkları ve katkıda bulundukları alanlar olsa da klasik sosyologlar sosyolojiyle ilgili belli
alanlarda uzmanlaşmamışlardır. Onlar toplum gerçekliğini bütünüyle açıklayacak modeller
üretme noktasında sosyolojinin hemen her alanında referans alınan büyük teorisyenler
olmuşlardır. Bu yüzden işlevselciliği anlamak için Durkheim’ı ve Weber’i, çatışmacılığı
anlamak için farklı açılardan çatışmacılık konusunu ele alan Marks’ı ve Simmel’i, mikro
sosyolojik yaklaşımları anlamak için Weber ve Simmel’i bilmek gerekmektedir. Sonuçta
sosyoloji tarihi bir gelenek üzerinden devam etmiştir.
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Tablo 1. Klasik sosyolojide ana yönelimler

E. Durkheim

Sosyolojinin

Sosyolojinin

Konusu

Yöntemi

Toplumsal

Açıklama

Temel Kavramlar ve katkılar

İş bölümü, mekanik ve organik
dayanışma, sosyolojizm, makro

Olgu

sosyoloji
M. Weber

Toplumsal

Anlama ve

İdeal tip, rasyonel toplum,

eylem

Açıklama

Protestanlık ahlakı, sınıf ve statü

Sınıf çatışması Açıklama

K. Marx

Kapitalist toplum, emek, diyalektik
materyalizm, yabancılaşma

G. Simmel

Toplumsal

Anlama

formlar

Toplumlaşma, grup, yabancı, mikro
sosyoloji

1.4.Sosyoloji Teorilerini Gruplandırmak
Sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkmasından ve kurumlaşma sürecinin başından
itibaren sosyoloji teorileriyle ilgili sürdürülen tartışmalar önemli bir sosyoloji teorileri
literatürünün oluşmasına sebep olmuştur. Sosyolojik ekollerin ve bu ekollerin temsilcileri
sosyologların temel kabullerindeki farklılıklar, benzer olguları ya da durumları farklı şekilde
yorumlamalarıyla ve açıklamalarıyla sonuçlanmıştır. Böylece, ele alınan ya da tartışılan aynı
kavramların temel alınan teoriden kaynaklanan farklı açıklamaları ortaya çıkmıştır. Bu
birikimin özellikle sosyoloji tarihinde izlerini sürmek mümkündür. Ancak klasik ya da çağdaş
sosyoloji teorilerini sınıflandırmak amacıyla bazı üst kavramlara ya da paradigmalara atıfta
bulunulmaktadır. Sosyoloji teorilerini sınıflandırmak amacıyla yapılan bu ayrımlardan bir
kısmı şöyledir:


Makro-Mikro



Natüralistik-Hümanistik



Pozitivist-Yorumcu



Açıklamacı-Anlamacı



Çatışmacı-Uzlaşmacı



Materyalist-İdealist
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Sosyoloji teorileri, temel kabulleri, araştırma yöntemleri, bilim yapma tarzları, bilgiye
ulaşmada bireyden ya da yapıdan hareket etme anlayışlarına bağlı olarak bu gruplara dâhil
edilmektedirler. Elbette bu tür genel sınıflandırmalara rağmen makro-mikro ayrımını temel
alan tablo 2’deki ayrımda da görüldüğü gibi bazı durumlarda birbirlerinin karşısında kabul
edilen teorilerin birbirlerine yakın bulundukları durumları da tespit etmek mümkündür.
Örneğin çatışmacılık ya da işlevselcilik gibi pozitivist gelenekten gelen teorilerin büyük
çoğunluğu makro sosyolojik yaklaşımlar olarak kabul edilirken, bireyler arası ilişkilere
odaklanan, bu yüzden de mikro sosyolojik bir yaklaşım olarak kabul edilen alışveriş teorisi,
temel kabulleri açısından pozitivist geleneğe dâhil edilmektedir. Hâlbuki mikro sosyolojik
teorilerin çok büyük bir kısmı anti pozitivist ve yorumcu geleneklerin içinde yer almaktadır.
Tablo 2. Sosyolojide Teorik Yaklaşımların Karşılaştırılması (Bkz. Wallace, Wolf,
2012: 35)
Çözümleme Düzeyi

Makro Yaklaşımlar

Mikro Yaklaşımlar

İşlevselcilik

Sembolik etkileşimcilik

Çatışma

Fenomenoloji
Rasyonel tercih

İnsana bakış ya da insan

Önceden bilinebilir

Yaratıcı

İşlevselcilik

Sembolik etkileşimcilik

Çatışma

Fenomenoloji

kabulü

Rasyonel tercih
İnsanın toplumsal eylem

Değerler

Çıkarlar

İşlevselcilik

Çatışma

Sembolik etkileşimcilik

Rasyonel tercih

güdüsü

Fenomenoloji
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Bilimsel yaklaşım

Tümdengelimli

Tümevarımlı

İşlevselcilik

Sembolik etkileşimcilik

Çatışma

Fenomenoloji

Rasyonel tercih

Tablo 2’de görüldüğü üzere teoriler arasında bu tür geçişliliklerin var olmasının en
önemli nedenlerinden birisi sosyolojinin açıklamaya çalıştığı nesne alanıyla ilgilidir.
Toplumsal gerçeklikten kaynaklanan ve yine toplumsal gerçekliğin üretilmesine katkıda
bulunan her şey sosyolojinin ilgi alanına girmektedir. Ayrıca toplumsal gerçeklik ve bu
gerçekliğin üretenleri olarak insanlar genelde doğal gerçekliğin içinde süre giden bir
düzenliliğin üretilmesine benzer bir ilişki biçimine sahip değildirler. Toplum da insanlar da
tarihe göre değişmektedirler. Bu değişim, ister istemez bir sosyal bilim olarak sosyolojiye ve
sosyoloji teorilerine dinamik bir yapı kazandırmaktadır. Bu tespite bağlı olarak sosyolojide
tek boyutlu teorilerden çok birden fazla, iç içe geçmiş ve belli gelenekler dolayısıyla
açıklanan, mikro ya da makro pek çok teorinin ortaya çıkması durumunun bizatihi kendisi de
sosyolojiktir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Teori, olgular dünyasını sistematik bir şekilde açıklama imkânı sağlayan

kavramlar bütününe karşılık gelmektedir.


Teori, bir fenomenin onunla ilişkili başka fenomenler dolayısıyla açıklama

girişimidir.


Gerçeklik kendisini olduğu şekliyle bilim insanlarına sunmadığı için teoriler

gerçeklik ile ilgili kabullere dayanmaktadır.


Sosyolojik teoriler, toplumsal gerçekliği açıklama çabasının bir sonucunda

ortaya çıkmışlardır.


Sosyolojik teoriler, toplumsal gerçekliği açıklamak için bazı temel kabullere

dayanmaktadırlar. Bu kabuller sosyoloğun toplumsal gerçekliği nasıl görmesi ve açıklaması
gerektiğiyle ilgili varsayımlardır.


Sosyolojik teorilerin gelişmesine katkıda bulunan en önemli meselelerden

birisi, doğal gerçeklik ile toplumsal gerçeklik arasındaki yapısal fark meselesidir.


Emilé Durkheim, Karl Marks, Max Weber ve Georg Simmel gibi sosyolojinin

kurucu babalarının teorik katkıları, daha sonra gelişen sosyoloji teorileri için de belirleyici
etkilere sahiptir.


Sosyolojik teoriler genelde birey ve toplum ilişkisine dair kabullerle

kurumlaşan geleneklere göre gruplandırılmaktadırlar.
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Bölüm Soruları
1.

Sosyolojik teorilerin aynı gelenek içinde bile farklı bakış açılarını barındırması

nasıl açıklanabilir?
2.

Toplumsal gerçekliğin insanlar tarafından üretilen bir gerçeklik olması

sosyolojik teorilerin gelişmesine nasıl etkide bulunmuştur? Tartışınız.
3.

Bütün toplumlar için geçerli olabilecek bir teori üretmek mümkün müdür?

Tartışınız.
4.

……….. teoriler toplumsal gerçekliği bireylerin dışında; ………. teoriler ise

bireyler arası ilişkilerle üretilen bir gerçeklik olarak kabul etmektedirler. Boş bırakılan yerlere
en uygun kavramlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a)

Yapısal-Pozitivist

b)

Makro-Mikro

c)

Mikro-Makro

d)

Pozitivist-Uzlaşmacı

e)

Hümanistik-Mikro

5.

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi çağdaş sosyoloji teorilerine en çok etkide

bulunmuş klasik sosyologlardan birisi değildir?
a)

Emilé Durkheim

b)

Georg Simmel

c)

Auguste Comte

d)

Karl Marks

e)

Max Weber
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2.YAPISAL İŞLEVSELCİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

İşlevselcilik Nedir?
Yapı ve İşlev
Talcott Parsons’ın Yapısal İşlevselci Yaklaşımı
Toplumsal Eylemin Yapısı ve Sistem Teorisi
Kalıp Değişkenler
İşlevsel Zorunluluklar
Toplumsal Sistem
Robert K. Merton’ın İşlevselciliğe Katkıları
Açık İşlev, Gizli İşlev ve Bozuk İşlev
Robert Merton’ın Anomi Yorumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İşlev nedir?

2.

Bir sistemin varoluşunu sürdüren temel işlevler nelerdir?

3.

İşlevselcilik neden toplumsal düzen fikrini esas almıştır?

4.

İşlevselciliğin temel aldığı klasik sosyologlar hangi görüşleriyle teoriye katkıda

bulunmuşlardır?
5.

Talcott Parsons’ın toplumsal yapı ve eylem arasında nasıl bir model

kurmuştur?
6.

Robert Merton, işlevselciliğe getirilen bazı eleştirilere hangi kavramları

üreterek karşı çıkmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümdeki bütün konular

Yapısal işlevselciliğin

Ders notları, ders anlatımı,

toplumu açıklamada temel

sunumlar ve ileri okumalar

aldığı unsurlar
Bölümdeki bütün konular

Toplumsal düzen ile sistem
fikri arasındaki ilişki

Talcott Parsons’ın yapısal

Toplumsal gerçekliğin

işlevselcilik yaklaşımı

düzenli bir sistem olarak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar
Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

işlemesinin temel unsurları
Robert Merton’ın

Orta boy teori, açık ve gizli

işlevselciliğe katkıları

işlev, bozuk işlev ve

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

anominin işlevselci yorumu
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Anahtar Kavramlar










İşlevselcilik,
Yapı,
İşlev,
Sistem,
Kalıp değişkenler,
Orta boy teori,
Açık işlev,
Gizli işlev,
Bozuk işlev
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2.1.İşlevselcilik Nedir?
İşlevselcilik, yirminci yüzyıl sosyoloji tarihinin en önemli ve etkili yaklaşımlarından
birisidir. Bir teorik yaklaşım olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde kurumlaşan ve etkili olan
işlevselciliğin kökleri, klasik sosyoloji teorilerine dayanmaktadır. Toplumu bir düzenlilik
modeli olarak kabul eden ve bu düzenliliğin sürekliliğine vurgu yapan işlevselciliğin klasik
sosyolojiden özellikle Emilé Durkheim’ın ve Herbert Spencer’ın katkılarından etkilendiğini
söylemek mümkündür. İşlevselcilik teorisini anlamak ve açıklamak için en çok başvurulan
analojilerden birisi toplumun bir organizmaya benzetilmesidir. Bilindiği gibi organizma
sistematik bir yapıya ve işleyişe sahiptir. Bu analojiye göre nasıl ki bir organizma, alt
organlardan, bu organlar arası alışverişi sağlayan iletişim kanallarından ve alt organları
oluşturan

daha

küçük

birimlerden

oluşmaktaysa;

toplum

da

kurumlardan,

alt

örgütlenmelerden, gruplardan ve en küçük birim olarak bireylerden bir araya gelmektedir.
Durkheim, toplumlar ile organizmalar arasındaki bu benzerlik durumunu işbölümü ve
dayanışma kavramları üzerinden açıklamıştır. Spencer ise bir organizmayı oluşturan organlar
arasındaki ilişkileri sağlayan kan dolaşımını toplumdaki madde üretimine ve ticarete, beyin ve
sinir sistemi arasındaki ilişkileri de toplumların yönetim mekanizmasına benzetmiştir.
İşlevselcilik, çatışma ve çelişki unsurlarına değil, uyum ve tutarlılık unsurlarına vurgu
yapmaktadır. Bir sistemin işlevsel birliği toplumsal düzen temelinde tanımlanmıştır
(Swingewood, 1998: 268). Böylece işlevselcilik, toplumu oluşturan her bir alt birimin
toplumsal bir işlevi yerine getirerek genel bir düzenlilik ürettiği kabulüne dayanmaktadır.
İşlevsel bir sistemin işleyişiyle ilgili üç temel kabul bulunmaktadır (Abrahamson, 1990: 3):
1.

Bir sistemin öğeleri işlevsel olarak karşılıklı ilişki içindedir.

2.

Bir sistemin oluşturucuları bu sistemin süregiden işleyişine genellikle olumlu

katkıda bulunurlar.
3.

Pek çok sistem diğer sistemler üzerinde etkide bulunur. Bunlar aynı zamanda

bütün bir organizmanın alt sistemleri olarak görülebilirler.
Alt sistemler ve unsurlar karşılıklı olarak görevlerini yerine getirdikleri zaman bir yapı
olarak sistemin üretilmesine katkıda bulunmaktadırlar. Her alt birim kendi görevini yerine
getirdiğinde hem bir yapı olarak sistemin sürekliliğini sağlamakta, hem de olumlu anlamda
düzenlilik üretimine katkıda bulunmaktadır. Aksi takdirde sistemi oluşturan unsurlardan
birisinin görevini yerine getirmemesi durumu düzensizliğin ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır. Çünkü bir unsurun işlevini yerine getirmemesi, o unsurun karşılıklı olarak ilişkide
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olduğu diğer unsurlara ve alt sistemlere de yansıyacak ve bütünüyle yapı ya da üst sistem de
bu işlev bozukluğundan etkilenecektir.

2.2.Yapı ve İşlev
1950’lerden itibaren asıl sosyolojik teori ve yöntem yaklaşımı olarak kabul edilen
işlevselcilik, özellikle ABD’de çok güçlenmiş ve etkili olmuştur. Pek çok teorik yoruma
kaynaklık ettiği gibi, yirminci yüzyılda gelişen farklı ve karşı teorik yaklaşımlar da bir şekilde
işlevselciliğin temel kabullerini sorgulamışlar ve işlevselcilikle hesaplaşmanın içinde
olmuşlardır. Bu teori, yapı ve işlev arasındaki ilişki modeli üzerine kurulmuştur. Her ne kadar
yapısallık ile işlevsellik arasında farklar bulunsa da sosyoloji teorisi olarak gelişen yaklaşım
“yapısal-işlevselcilik”

olarak

gelişmiştir.

Abrahamson’a

göre

(1990:

17),

yapının

belirginleştirilmesi genellikle işlevi de belirginleştirir ya da bunun tersi gerçekleşir; her
durumda uygunlukları daha da desteklenmiş olur. “Gözlemlenen her kültür biçimi ya da
davranış kalıbının mutlaka sisteme uyması, yani bir işlev yerine getirmesi gerektiği” kabulü,
yapısal işlevselciliğin neredeyse kutsal kabulüdür (Moore, 2002: 335). Bu model, sadece
sosyolojide değil farklı doğa bilim ve sosyal bilim disiplinlerinde de kullanılmıştır. Pek çok
disiplin açısından yapı ve yapıyı oluşturan alt unsurlar arasındaki ilişki üzerine teorik model
kurmak nedensel açıklamaya da imkân sağlamaktadır. Burada determinizm ilişkisi yapıya ya
da sisteme referansla açıklanmaktadır.
Yapının nasıl bir bütün olduğu ve bu düzenliliğin nasıl sağlandığı meselesi yapı-işlev
ilişkisinin en önemli temel aldığı konulardan birisidir. Bu mesele, siyaset felsefesinin en
önemli sorularından birisi olan “toplumsal düzen nasıl mümkündür?” sorusunda karşılığını
bulmuştur. İşlevselci sosyoloji, bu soruyla siyaset felsefesinin ilgilendiği gibi ideal toplum ve
siyaset arayışı açısından ilgilenmez. Bu teori, kurumların, alt örgütlenmelerin, grupların ve
birey davranışlarının bir arada toplum denilen üst yapı ya da sistemi nasıl oluşturdukları
meselesine odaklanır. Bu yaklaşım, toplumun düzenlilik olma hâlini temel bir varsayım olarak
kabul etmiştir. Bu temel varsayıma göre işlevlerin yerine getirilmesi, toplumun bir yapı olarak
sürekli üretilmesini sağlamaktadır. Toplumsal işlevselciliğin temel konusu, büyük çaptaki
toplumsal kurumlar, onların ilişkiler ve aktörler üzerindeki sınırlayıcı etkileridir (Ritzer,
Stepnisky, 2013: 63). Böylece yapısal işlevselcilik temel sosyolojik ilgileri ve açıklamalarıyla
makro sosyolojik bir yaklaşımdır.
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2.3.Talcott Parsons’ın Yapısal İşlevselci Yaklaşımı
Talcott Parsons, yapısal-işlevselci teorinin en önemli kurucu isimlerinden birisi
olmasının yanında yirminci yüzyıl sosyoloji tarihine en önemli katkıları sağlamış bir
sosyologdur. 1902 yılında ABD’de doğan Parsons, doktorasını 1929 yılında Almanya’da Max
Weber’in de çalıştığı ve fikirlerinin güçlü etkisini taşıyan Heidelberg Üniversitesinde “Alman
Literatüründe Kapitalizm Kavramı” başlıklı teziyle tamamlamıştır (Canoğlu, 1989: 14). Bu
tecrübe Max Weber’in fikirlerinin yanı sıra ve Alman sosyoloji geleneğinin de Parsons’ın
sosyoloji anlayışına etki etmesini sağlamıştır. Yapısal işlevselciliğe klasik sosyolojiden
Spencer’ın ve Durkheim’ın katkılarına ek olarak Parsons, Weber’in toplumsal eylem
teorisinden etkilenmiş ve bu iki klasik yaklaşım üzerine kendi teorisini geliştirmiştir.
Toplumsal eylem ve toplumsal sistem teorileriyle Parsons, son klasik ve kurucu sosyolog
olarak kabul edilmiştir.

2.4.Toplumsal Eylemin Yapısı ve Sistem Teorisi
Max Weber, sosyolojinin konusunun toplumsal eylem olduğunu iddia etmiştir.
Weber’e göre, toplumsal eylemler bir “ideal tip” içinde anlaşılabilir; bu yüzden sosyolojinin
yönteminin anlamaya dayanması gerekmektedir. Toplumsal eylem konusunda Weber’den
etkilenen Talcott Parsons’ın sosyoloji alanındaki ilk önemli eseri “Toplumsal Eylemin
Yapısı” adını taşımaktadır. Beşeri eylem sistemlerinin en küçük birimi olan eylem, birim
eylem olarak adlandırılmaktadır. Birim eylem, kendi içinde çözümlendiği takdirde şu
bileşenlere ayrıştırılabilir (Erkilet, 2007: 70):
1.

Aktör (her eylem bir kişi tarafından icra edilir)

2.

Hedef (her eylemin yönelik olduğu bir hedef vardır)

3.

Durum (her eylem belirli bir mekân içinde cereyan eder. Bu mekânın aktörün

denetiminde olan kısımlarına araçlar, kontrol edilemeyen kısımlarına ise şartlar adı verilir.)
4.

Normlar (her eylem, hedefe uygun araçların seçimini düzenleyen bir normlar

dizisine sahiptir.)
Weber’in eylem yöneliminin modelleri olarak adlandırdığı çıkar, düzeni meşrulaştırma
ve kullanım kavramları, Parsons’ta bilişsel, duyuşsal (hissi), değerlendirici yönelim
kavramları

altında

ifadesini

bulmaktadır

(Erkilet,

2007:

70).

İnsan

eylemlerini

gerçekleştirirken rasyonel bir şekilde faydayı mı temel almaktadır? Parsons’ın eylem teorisi,
bu soruya olumlu cevap vermez. Çünkü ona göre insan değer yaratan, yarattığı bu değerler
paralelinde hedefe götürecek araçları rasyonel olarak seçebilen, yine de hislerinden ayrı
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düşünülemeyecek bir varlık olarak tanımlanmaktadır (Erkilet, 2007: 72). Böylece Parsons’ın
eylem teorisinde insan, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılda yapılan indirgemeci tanımların
ötesinde karmaşık bir etkileşim sistemi içinde eylemlerde bulunan, rasyonel olabildiği kadar
bazı durumlarda ve şartlarda irrasyonel de olabilen bir varlık olarak tanımlanmıştır.
Parsons’ın eylem teorisi, tek bir kişi veya topluluk olabilen bir “rol oyuncusu” ya da
“aktör” kabulüne dayanmaktadır (Wallace, Wolf, 2012: 58). Aktör, belirli bir hedefe ulaşmak
için eylemler gerçekleştirmektedir. Ancak bu eylemler toplumsal araçlar ve şartlar tarafından
sınırlandırılmıştır. Bir sporcu alanında en iyi dereceye ulaşmayı hedefleyebilir. Bu hedefe
ulaşmak için antrenman saatlerinin dışında da fazladan çalışmayı arzulayabilir. Ancak
kullandığı araçlar (örneğin spor malzemeleri), kendisini yönlendiren antrenörü, maddi geliri,
sahip olduğu ya da olmadığı boş zamanlar, ailesinin durumu vb. pek çok toplumsal araç ve
şart, hedefe ulaşma konusunda alanında en iyi dereceyi elde etmek isteyen sporcuyu
sınırlandıracaktır. Benzer örnekleri toplumsal hayatın her alanından üretmek mümkündür.
Buna göre bir toplumda yaşama becerisine sahip eylemler gerçekleştiren varlıklar olarak
insanlar, toplumsal yapıdan kaynaklanan şartları, normları, inançları, toplumsal ve kültürel
gerçekliği hesaba katarak eylemler gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda amaçları ve eylemleri
belirleyen bireylerin kendi arzularından çok sistemin kendisidir. Başka bir deyişle toplumsal
şartlar

ve

kurallar,

bireylerin

amaçlarını

belirlemektedir.

Amaçlar

da

eylemleri

sınırlandırmaktadır. Görüldüğü üzere, Parsons’ın eylem teorisi, sistemi bireye önceleyen
makro bir determinist vurguya sahiptir.

2.5.Kalıp Değişkenler
Parsons’ın teorisinde bireylerin belli hedeflere ulaşmak amacıyla eylemlerde
bulunmaları önemli bir yerdedir. Ancak eylemin teorideki önemli yerine rağmen Parsons’ın
teorisi, eylemleri bireysel olarak tanımlamaktan çok belirli yapı gerçekliklerinin içinde anlam
bulması dolayısıyla makro bir teoridir. Öyle ki bireyler bir eylemi gerçekleştirmek istedikleri
zaman tamamen psikolojik durumlarına bağlı olarak hareket etmemektedirler. Bireylerin
eylemleri toplumsal yapı tarafından sınırlandırılmıştır. Bu yüzden birey için bir eylemi tercih
etmek, belli sınırlılıklar içinde var olduğunun bilincinde olmayı gerektirmektedir. Hedeflere
yönelmek, bazı şartların yerine getirilmesini gerektirmektedir (Wallace, Wolf, 2012: 60). Bu
şartlar, bireyler tarafından kolayca aşılabilecek ya da görmezden gelinecek sınırlılıklar
değildir. Eylemler bireysel ya da keyfi olmanın ötesinde kaynağını toplumsal yapıdan almakta
ve yine toplumsal yapının varlığını sürdürmesine katkı sağlamaktadır. Kalıp değişkenler,
bireylerin toplumsal eylemleri tercihlerini belirleyen unsurlardır.
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Tablo 3. Parsons’ın kalıp değişkenleri (Bkz. Wallace, Wolf, 2012: 63; Canoğlu, )
Etkili Değişkenler

Araçsal Değişkenler

Doğuştan getirilmiş nitelik

Başarı

Yaygınlık

Özgüllük

Duygusallık

Tarafsızlık

Özellik

Evrensellik

Birliktelik

Benlik, kişisel çıkar

Doğuştan Getirilmiş Nitelik-Başarı: Parsons’a göre, geleneksel toplumlarda bireyin
toplumda belli bir konuma gelmesi ailesine, soyuna, sınıfına vb. bağlı iken modern
toplumlarda bu durum değişmiştir. Bireyler, hedeflerini gerçekleştirmek için doğuştan
getirdikleri toplumsal statülerden daha çok kendi çalışmalarının ve başarılarının daha geçerli
olduğunun farkındadırlar.
Yaygınlık-Özgüllük: Yaygınlık insan ilişkilerinde bazı bireylerden daha çok
beklentiye sahip olma durumudur. Bir insan samimi bir arkadaşından sadece bir rol beklemez.
Aynı zamanda onunla sırlarını paylaşır, farklı durumlarda ihtiyacı olduğunda ona başvurur,
vakit fark etmeksizin onu arayabilir. Ancak her durumda insanlar arasında böyle bir ilişki
kurmak mümkün değildir. Örneğin tanımadığımız bir belediye otobüsü şoföründen bizim
beklentimiz ve şoförün bizden beklentileri sınırlıdır. Şoförle otobüste, sınırlı bir zamanda ve
sınırlı bir mekânda kurulan ilişki özgül bir ilişkidir.
Duygusallık-Tarafsızlık: İnsanlar, toplumsal hayatta kurdukları bazı ilişkilerde
duygusal beklentilere sahip olurlarken bazılarında olmazlar. Evli bir çift ya da anne ile çocuğu
arasındaki ilişkide karşılıklı olarak duygusallık durumunun var olduğu söylenebilir. İnsanlar
gündelik hayatta iletişim kurdukları pek çok insanla duygusal beklentiler olmadan iletişim
kurmaktadırlar. Bir memur ile vatandaş arasındaki ilişki tarafsızlık ilişkisi olarak işlemektedir.
Özellik-Evrensellik: İnsanlar eylemlerini gerçekleştirirken karşılarındaki insanla daha
önce özel ilişkiler kurup kurmadıklarını göz önünde bulundurmaktadırlar. Yatılı okullarda
uzun yıllar birlikte yaşamış arkadaşlar, özel bir arkadaşlık sistemine dâhil olmuşlardır. Okul
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ya da belli bir grup aidiyetini paylaşan arkadaşlar birbirleriyle ilişki kurarken “özellikleri”ne
referansla ilişki kurmaktadırlar. Diğer taraftan bürokrasideki bir vatandaş-memur ilişkisinin
evrensel ölçütlere göre gerçekleşmesi beklenir.
Birliktelik-Benlik Yönelimi: İnsanlar bazı durumlarda bireysel çıkarlarının peşinde
eylemler gerçekleştirmektedirler. Bazı durumlarda ise sorumlu oldukları vazifeyi ya da görevi
yerine getirme durumuyla karşı karşıyadırlar. Parsons, bu kalıp değişkeni önce kabul etmiştir
ancak daha sonraki çalışmalarında kullanmamıştır.
İkili tercihlere dayanan kalıp değişkenler analizi klasik sosyolojideki geleneksel
toplum ile modern toplum arasındaki farkı vurgulayan Tönnies’in “gemeinschaft” ya da
cemaat/topluluk, “gesellschaft” ya da cemiyet/toplum ayrımına dayanmaktadır. Parsons’a
göre ilk grupta yer alan değişkenler geleneksel, ikinci grupta yer alan değişkenler modern
toplumlarda belirleyicidir.

2.6.İşlevsel Zorunluluklar
Parsons’a göre bütün eylem sistemleri, dört zorunluluktan oluşmaktadır (Ritzer,
Stepnisky, 2013: 65):
1.

Uyum (adaptation)

2.

Amaca erişme (goal)

3.

Bütünleşme (integration)

4.

Gizil kalıp koruması-gerilim yönetimi (latent pattern maintenance-tension

management)
Kısaca AGIL olarak adlandırılan bu zorunluluklar, Parsons’a göre işlevsel sistemlerin
tamamında bulunan unsurlardır. Uyum anlamına gelen “A” (adaptation), çevreden yeterli
kaynak sağlayıp bunu sisteme dağıtmaktır. Toplumsal kurumlar, toplumsal ihtiyaçları veya
işlevleri karşılayacak ve toplumsal sistem sorunlarını çözmeye yardımcı olacak, birbirleriyle
ilişkili geçerli toplumsal kurallar ve roller sistemleridir. Toplumlarda çevreden yeterli
kaynakların sağlanıp sisteme dağıtılması görevini ekonomi kurumu yerine getirmektedir
(Wallace, Wolf, 2012: 71). Amaca ulaşma “G” (goal), sistem amaçlarına ulaşmak için
kaynakları ve enerjileri kullanmak ve bunlar arasında öncelikleri belirlemek demektir.
Toplumlarda amaca ulaşmayı siyaset kurumu üstlenmekte ve yönetmektedir (Wallace, Wolf,
2012: 72). Bütünleşme “I” (integration), sistem içindeki unsurlar arasındaki ilişkilerin
düzenlenmesidir. Bu ilişkilerin düzenlenmesi daha çok hukuk kurumu tarafından yerine
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getirilmektedir. Gizil kalıp koruması ve gerilim yönetimi “L” (latent pattern maintenance) ise
her sistemin kendi değer örüntüsünü muhafaza etmesi ve bu amaç için değer sisteminin üyeler
tarafından üretilmesinin sağlanması anlamına gelmektedir. Özellikle aile ve din kurumları
değerlerin üretilmesini ve toplumsal unsurların değerlere ahlaki olarak bağlılığını
üretmektedir. Gizil kalıp koruması ve gerilim yönetimini bu kurumlar sürdürmektedir.

2.7.Toplumsal Sistem
Parsons, sosyoloji teorisine “toplumsal eylem”i analiz ederek başlamışsa da toplumsal
eylemin daima “toplumsal sistem” içinde gerçekleştirilen ve anlam kazanabilen bir unsur
olduğunu kabul etmiştir. Bu yüzden sistem, Parsons’ın yapısal işlevselci teorisinin
odaklandığı en önemli kavramdır. Öyle ki Parsons, tam anlamıyla bir sistem teorisyeni olarak
kabul edilmiştir. Genel eylem teorisi, dört temel sistemden oluşmaktadır (Layder, 2010: 20):
Tablo 4. Dört temel sistem
Sistem

Sistemin Temel Birimi

Fizyolojik veya organik sistem

Beden

Kişilik sistemi

Bireysel psikoloji

Toplumsal sistem

Roller ve konumlar

Kültürel sistem

Bilgi, edebiyat, sanat, diğer insani ürünler

Beden, toplumda yaşayan insanların davranışlarına önemli derecede etki eden
dürtülerden ve güdülerden oluşan organik sistemdir. Kişilik sisteminde inançlar, duygular,
arzular, hedefler ve amaçlar gibi unsurlardan oluşmaktadır. Güdüsel ihtiyaçları bireyleri
genellikle toplumsal olarak kabul edilebilir davranış biçimleri ve standartlarına dayalı
çözümler temelinde doyum aramaya itmektedir (Layder, 2010: 21-22).
Tabloda gösterilen sistem tiplerinden “toplumsal sistem” topluma karşılık gelmektedir.
Sosyolojinin temel ilgi alanını da toplumsal sistem oluşturmaktadır. Parsons (2005: 77),
toplumsal sistemi anlamlı bileşenlerinin yapısallığına bağlı olarak farklılaşmış bir sistem
olarak tanımlamıştır. Ona göre toplumsal sistem, rollere bağlı olarak ve statülere göre
toplumsal sistem içinde rollerin dağıtılması üzerinden işlemektedir. Roller ve statülere göre
toplumsal sistem içinde rollerin dağıtılması, rol sahibi insanlar arası etkileşimin sürekliliğini
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gerektirmektedir. Bu süreklilik bilgi temelinde kültürel sistemin üretilmesine katkı
sağlamaktadır (Parsons, 2005: 247). Tarih, edebiyat, mimari, gibi insan etkinlikleri kültürel
sistemin önemli unsurlarıdır.

2.8.Robert K. Merton’ın İşlevselciliğe Katkıları
Robert Merton, yapısal işlevselcilik yaklaşımının en önemli isimlerinden birisidir.
Parsons, yapısal işlevselciliğe katkıları açısından değerlendirildiğinde klasik sosyologlara
benzer katkılarda bulunmuştur. Özellikle Parsons’ın sistem teorisi, genel bir toplum teorisi
olarak da dikkat çekmektedir. Onun böyle büyük ve her toplumsal örgütlenme için
genellenebilir bir teori ortaya atması elbette pek çok açıdan eleştirilmesine de sebep olmuştur.
Sistem teorisi, bütün toplumların ve toplumsal örgütlenmelerin üzerinde bir teori olma
iddiasındadır. Robert Merton, bu kadar büyük teorik yaklaşımların peşinde olmamıştır. Ona
göre sosyoloji teorileri, toplumu bütün kurumları ve alt örgütlenmeleriyle açıklama
iddiasından vazgeçmelidir. Böylece Merton, Parsons gibi toplum gerçekliğinin doğrudan
kendisini nesne olarak belirlemek yerine toplumsal gerçekliğin farklı yönlerinin uygulamalı
çalışmalar yoluyla araştırılmasının ve verilere dayanan bilgi birikiminin oluşmasının önemine
dikkat çekmiştir. Merton’a göre orta boy teoriler, sınırları belirlenmiş konular üzerine
yapılacak olan araştırmalara dayanmaktadır. Bu çalışmaların sayıları arttıkça orta boy teoriler
daha büyük teoriler hâline gelecektir. Durkheim’ın İntihar ve Weber’in Protestan Ahlakı ve
Kapitalizmin Ruhu adlı çalışmalarını orta boy teori çalışmalarına örnek olarak gösteren
Merton (1945: 470), orta boy teorilerin yerel çalışmalar üzerinden verilere dayanan
genellemeler yapmaya imkân tanıdığına dikkat çekmiştir.

2.9.Açık İşlev, Gizli İşlev ve Bozuk İşlev
Robert Merton’ın yapısal işlevselci teoriye yaptığı en önemli katkılardan birisi de açık
işlevler ile gizli işlevler arasında yapmış olduğu ayrımdır. Klasik işlevselcilik, işlevleri
nedenleri ve sonuçları açısından “açık” olarak kabul etmiştir. Bu anlamda insanlar arası
ilişkilerde bir işlevin beklendiği şekilde sonuç vermesi o işlevin açık olduğunu
göstermektedir. Örneğin aile kurumunun çocukların toplumsallaşmasını sağlaması, ailenin
açık işlevidir. Diğer taraftan toplumsal sistem içinde bazı işlevler ne anlaşıldığı ne de
beklendiği gibi sonuç üretmemektedir. Toplumda sapmış olarak kabul edilen davranışları
gerçekleştiren insanlar da ailelerden yetişmiş olabilirler. Böylece Merton, bir işlevin mutlak
bir şekilde açık olarak işlemeyebileceğini ve beklenmedik sonuçlara sebep olabileceğini
göstermiştir. Açık işlev ile gizli işlev arasında yaptığı ayrım, yapısal işlevselciliğe eleştirel bir
katkı olarak kabul edilmiştir.
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Klasik işlevselciliğin ve özellikle de Parsons’ın en önemli kabullerinden birisi
toplumda bir işlevi yerine getiren bir kurumun topluma olumlu ve yararlı bir katkı sağladığı
kabulüdür. Bu görüş, işlevselcilik dışından pek çok sosyolog tarafından eleştirildiği gibi
işlevselciliğin en önemli isimlerinden birisi olan Merton tarafından da eleştirilmiştir. Ona
göre, toplumsal sistemin işleyişine olumlu katkılarda bulunan işlevler bulunabileceği gibi
toplumsal sistemin işleyişini bozan “bozuk işlevler” de vardır. Bozuk işlevler sistemin
uyumunu ve düzenini bozan sonuçlar üretebilirler. Ayrıca bir işlevin ortaya çıkardığı sonucun
kimler için olumlu ve kimler için olumsuz olduğu da tartışmalı konulardır (Bkz. Wallace,
Wolf, 2012: 84). Din, ahlaka, inançlara ve değerlere kaynaklık etmesi açısından toplumsal
düzenin güçlü bir şekilde devam etmesini sağlayan bir kurum olarak kabul edile gelmiştir.
Ancak bir toplumda din, farklı dinlere ya da mezheplere inananlar arasında çatışma üreten bir
kurum olarak da işlev görebilir. Bu yüzden işlevin zorunlu olarak bir sisteme olumlu katkı
yaptığı kabulü sorgulanması gereken bir kabuldür.

2.10.Robert Merton’ın Anomi Yorumu
Anomi, Emile Durkheim’ın sosyoloji tarihine kazandırdığı en önemli kavramlardan
birisidir. Genel olarak toplumun normsuzluk durumu olarak tanımlanan anomi, özellikle
toplumların değişme yaşadıkları dönemlerde ortaya çıkan bir durumu tanımlar. Geçmişteki
normların toplumsal gerçekliğe kaynaklık edememesi, yeni oluşturulmaya çalışılan normların
da kabul görmemesi gibi bir arada kalmışlık durumuna işaret etmektedir. Merton, anomiyi
Durkheim’dan farklı bir şekilde yorumlamıştır. Ona göre anomi, kültürel amaçlar ile bu
amaçlara ulaşmanın meşru yolları arasındaki tutarsızlıktır. Başka bir deyişle amaca giderken
kullanılan yolların ve araçların meşru olmaması anomiyi ortaya çıkarmaktadır. Bozuk işlev
üretilmesine sebep olan anomi, aynı zamanda toplumlarda sapmaya sebep olmaktadır (Bkz.
Wallace, Wolf, 2012).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


İşlevselcilik, toplumsal gerçekliği kendi içindeki unsurlarla işleyen bir

düzenlilik olarak kabul etmektedir.


İşlevselcilik, çatışma ve çelişki unsurlarına değil, uyum ve tutarlılık unsurlarına

vurgu yapmaktadır.


İşlevselcilik, kurumların, alt örgütlenmelerin, grupların ve birey davranışlarının

bir arada toplum denilen üst yapı ya da sistemi nasıl oluşturduğu meselesine odaklanır.


Talcott Parsons sistem ve eylem arasındaki ilişkiye odaklanmıştır.



Parsons’ın eylem teorisinde bireylerin amaçlarını ve eylemlerini belirleyen

unsurlar kendi arzularından çok sistemin kendisidir.


Kalıp değişkenler, bireylerin toplumsal eylemleri tercihlerini belirleyen

unsurlardır.


Sistem teorisinde dört temel sistem kabulü bulunmaktadır. Fizyolojik ve

organik sistem bedene, kişilik sistemi bireysel psikolojiye, toplumsal sistem rollere ve
konumlara, kültürel sistem ise bilgi, edebiyat, sanat gibi insan ürünlerine karşılık gelmektedir.


Robert Merton, bir işlevin daima açık olmayacağını ve toplumun düzenli

işleyişine olumlu katkı sağlayacağı anlayışını eleştirmiştir. Gizli ve bozuk işlev
kavramsallaştırmaları klasik işlevselciliğe hem bir eleştiri hem de bir katkıdır.


Robert Merton, Durkheim’ın anomi kavramını toplumsal eylemlerle ilgili

amaçlar ve araçlar arasındaki uyumsuzluk durumunu tanımlamak için yeniden yorumlamıştır.
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Bölüm Soruları
1.

Toplumsal gerçeklikte bir toplumsal kurumun varlığı, yapısal-işlevselcilik

yaklaşımına göre nasıl açıklanabilir?
2.

Yapısal işlevselciliğe göre toplumda yaşayan bireylerin eylemlerinde özgür

hareket etme imkânları var mıdır? Tartışınız.
3.

Kalıp değişken, işlev, gizli işlev, anomi kavramlarını kısaca açıklayınız.

4.

Parsons’ın sistem teorisinde sosyolojinin açıklamaya çalıştığı, esas konusu

olarak belirlediği sistem hangisidir?
a)

Toplumsal sistem

b)

Organik sistem

c)

Kültürel sistem

d)

Kişilik sistemi

e)

Fizyolojik sistem
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3.ÇATIŞMACILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1
3.2
3.3
3.4

Çatışmacılık
Çatışmacılık ile İşlevselciliğin Karşılaştırılması
Ralf Dahrendorf’un Çatışma Teorisi
Lewis A. Coser’in Çatışma Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Toplumsal gerçeklikte çatışmanın varlığı inkâr edilebilir mi?

2.

Çatışma zorunlu olarak toplumsal düzeni bozan bir gerçeklik midir?

3.

Marks’ın çatışmacı bir perspektiften yaptığı öngörülerin gerçekleşmeme

gerekçeleri nelerdir?
4.

Çatışmanın toplumsal birliği ve düzeni sağladığı iddia edilebilir mi?

5.

Dahrendorf’un

çatışmacılık

anlayışı

hangi

unsurlarla

Marksizmden

ayrılmaktadır?
6.

Lewis Coser’in çatışmacılık teorisine kattığı yenilikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümdeki bütün konular

Çatışmacı bir perspektiften

Ders notları, ders anlatımı,

toplumsal gerçeklik nasıl

sunumlar ve ileri okumalar

açıklanacağı
Bölümdeki bütün konular

Çatışmacılık ile
işlevselciliğin hangi

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

konularda birbirlerinden
ayrıldıkları.
Ralf Dahrendorf’un çatışma

Güç ilişkileri yoluyla

teorisi

toplumsal dengenin

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

sağlanması
Lewis A. Coser’in çatışma

Dış ve iç çatışmanın topluma

teorisi

yansımaları

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar







Çatışma,
Güç,
Gücün dağılımı,
İşlevsel çatışma,
Dış çatışma,
İç çatışma emniyet supabı kurumlar,
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3.1.Çatışmacılık
Çatışmacılık sosyoloji tarihinin en önemli ve etkili teorik yaklaşımlarından birisidir.
Teorik bir yaklaşım olarak çatışmacılık toplumsal yapının düzenliliğinden çok toplumsal
eşitsizliklere, tabakalaşmaya ve bu gerçekliklere bağlı olarak oluşan farklı rollere ve
davranışlara odaklanmaktadır. Bu teorik yaklaşım, toplumu uzlaşmaya ve bütünleşmeye
referansla değil, rekabete, egemenliğe ve çatışmaya dayanarak açıklama çabasındadır
(Kinloch, 2014: 102). Böylece çatışmacılık toplumsal gerçekliği açıklama konusunda
düzenden çok çatışmayı ve farklılaşmayı temel alması dolayısıyla işlevselciliğin karşısında
yer alan bir yaklaşımdır. Genelde sosyoloji tarihine katkıları dolayısıyla teori kitaplarında
işlevselcilik ile çatışmacılık temel kabulleri açısından karşılaştırılmaktadır.
Çatışmacılık pek çok teorik tartışmaya da kaynaklık etmiştir. Klasik sosyolojik
teorisyenlerden çatışmacılığa en önemli katkılar Karl Marks, Max Weber ve Georg
Simmel’den gelmiştir. Marks, diyalektik materyalist anlayışına bağlı olarak tarihi ve
toplumları sınıfların çatışması üzerinden açıklamıştır. Ona göre sınıflar maddi konumları
dolayısıyla bilinç sahibi olmaktadırlar. Bütün toplumsal yapılar ve kurumlar da maddi
konumların farklılaşmasına ya da eşitsizliğe göre oluşmuştur. Bu eşitsizlik durumu da
toplumlarda bazen açık, fakat çoğu zaman gizli bir çatışmayı sürdürmektedir. Karl Marks,
sanayi toplumunun burjuvazi ile işçi sınıfı (proleterya) arasındaki sınıf çatışmasını ürettiğini
ve bu çatışmanın ancak bir devrimle aşılabileceğini savunmuştur.
Max Weber, çatışmacı bir sosyolog olarak kabul edilmemesine rağmen bazı
fikirleriyle çatışmacı teorilere katkılarda bulunmuştur. Aynı zamanda çatışmacı gelenek
içinde yer alan bazı sosyologların önemli Weber yorumcuları oldukları da belirtilmelidir. Max
Weber’in özellikle sanayi toplumlarının bürokratik yapısını ve bürokratik yapıya bağlı olarak
yeni egemenlik ve meşruiyet tarzlarının gelişmesini tahlil ettiği çalışmaları çatışmacı teoriye
farklı katkılar sağlamıştır.
Georg Simmel ise çatışmanın toplumlarda daima olumsuz olarak algılanamayacağını
kabul etmiştir. Simmel’e göre gruplar arasındaki çatışma, ortak bir düşman algısı etrafında
grup dayanışmasını ve otoritenin merkezileşmesini de sağlamakta ve grubun bilinçlenmesine
ve bütünleşmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca grup içi çatışmalar da zorunlu olarak
olumsuzluk üretmemektedir. Bazen grup içi çatışma, grubun gelişmesine katkı sağlayan aynı
durumdaki insanlar arasında meşru rekabet imkânını da sağlamaktadır.
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Yirminci yüzyılın başında çatışma teorisyenleri iktisadi sınıflar arasındaki egemenlik
üzerinde yoğunlaşma eğiliminde olmalarına rağmen vurgu daha sonra cinsel tercihler, ırklar
ve etnik gruplar ve eğitim temelindeki egemenliğe doğru yer değiştirmiştir (Collins, 2011:
162). Çatışmacı teoriye ilk katkılarda Marksizmin önemli bir etkisi vardır. Özellikle Marks’ın
işçi sınıfı ile burjuvazi arasında çıkmasını beklediği çatışmaya ve bu çatışmanın sonucunda
oluşacak yeni sosyalist topluma ilişkin öngörüleri, reel sosyalizm meselesi üzerinden
tartışılmıştır.

3.2.Çatışmacılık ile İşlevselciliğin Karşılaştırılması
Çatışmacılık ile işlevselcilik, sosyoloji tarihinin önemli ve etkili iki teorik
yaklaşımıdır. Uzun yıllar özellikle ABD’de bu iki teorik yaklaşım temel yaklaşımlar olarak
öne çıkmışlardır. İki yaklaşım da birey karşısında toplumsal yapıyı ya da sistemi öncelemeleri
açısından birbirlerine benzemektedir. Ancak söz konusu sistemin nasıl var olduğu ve kendi
devamlılığını sürdürdüğü konusunda iki teori birbirinden ayrılmaktadır. Bununla birlikte bu
iki teorik yaklaşım temel kabulleri açısından karşılaştırıldığında daha iyi bir şekilde
anlaşılabilmektedir (Bkz. Tatlıcan, 2011: 87):
1.

İşlevselcilikte toplum, alt sistemleri birbiriyle uyumlu ve denge hâlinde bir

sistem olarak kabul edilmektedir. Çatışmacılıkta ise toplum, grupların güç mücadelesi verdiği
ve rekabet alanı olarak kabul edilmektedir.
2.

İşlevselcilikte toplumsal farklılıklar toplumun bütünleşmesini sağlayan

unsurlar olarak görülmektedir. Çatışmacılıkta toplumsal farklılıklar dengesizliğin ve
eşitsizliğin göstergeleridir.
3.

İşlevselcilikte toplumsal düzen normlar, değerler gibi toplumsal ahlak unsurları

sayesinde sağlanmaktadır. Çatışmacılıkta toplumsal düzen güç sahibi sınıf ya da grupların alt
sınıf ya da grupları kontrol etmesi kabulüne göre açıklanmaktadır.
4.

İşlevselcilikte

toplumsal

düzenin

devamlılığında

paylaşılan

toplumsal

değerlerin yarattığı iç bütünlüğe; çatışma teorisi ise güce vurgu yapmaktadır.
5.

İşlevselcilere göre toplumdaki her unsur istikrara katkıda bulunurken, çatışma

teorisine göre genel toplumsal unsurların çoğu çözülmeye ve çatışmaya katkıda
bulunmaktadır.
6.

İşlevselciler düzeni vurgulamaktadırlar. Çatışma teorisi toplumsal sistemin her

noktasında çatışmaların ve anlaşmazlıkların var olduğunu kabul etmektedir.
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7.

İşlevselcilikte toplumdaki her unsurun statik ya da hareketli bir denge hâlinde

olduğu vurgulanırken; çatışma teorisinde toplumların sürekli değişme hâlinde oldukları kabul
edilmektedir.
Görüldüğü gibi çatışmacılık ve işlevselcilik farklı toplumsal gerçeklik kabullerine ve
kurgularına sahiptir. Her iki yaklaşımın da makro yaklaşımlar olmasında klasik sosyolojinin
de önemli etkisi vardır. Çünkü klasik sosyolojinin ilgisini makro bir gerçeklik olarak topluma
çevirmesi, toplumu bir düzenlilik ya da çatışma olarak açıklama çabası, sosyolojinin bir bilim
olarak kurumlaşmaya başladığı ilk dönemlerden itibaren dikkat çekmektedir. Bu yüzden, bu
iki yaklaşımı sosyoloji tarihinin makro iki ana yaklaşımı olarak kabul etmek mümkündür.

3.3.Ralf Dahrendorf’un Çatışma Teorisi
Ralf Dahrendorf, çatışmacı sosyoloji teorisine yirminci yüzyılda katkıda bulunan
önemli isimlerden birisidir. O, toplumlarda çatışma olgusunu güç temelinde bir mesele olarak
kabul etmektedir. Aynı zamanda Dahrendorf, yirminci yüzyılın önemli Marksizm
eleştirmenlerinden birisidir. Erken kapitalist dönemde Karl Marks’ın sanayi toplumuna dair
sınıf çatışması temelli öngörülerinin yirminci yüzyılda gerçekleşmemesi, hem Marksistler
hem de Marksizm karşıtları arasında önemli bir tartışma konusu olmuştur. Sosyalist devrimin
Marks’ın öngördüğü şekilde İngiltere, Fransa ya da Almanya gibi işçi sınıfına sahip
sanayileşmiş ülkelerde gerçekleşmemesi ve 1917 yılında henüz sanayileşme aşamasında olan
ve nüfusunun büyük çoğunluğu kırsal kesimlerde yaşayan ve tarımla uğraşan köylülerden
oluşan Rusya’da ortaya çıkması, Karl Marks’ın öngörüleri ve Marksizm etrafında önemli
tartışmaların yapılmasına sebep olmuştur.
Karl Marks’ın çatışma anlayışı ekonomi temelli sınıf ayrışmasına dayanmaktadır.
Dahrendorf, Marks’ın çatışma konusunu ekonomi temelinde açıklamasına karşı çıkmıştır.
Çatışmanın ekonomiyle ve ekonomik ilişkilere göre şekillenen sınıf yapılarıyla ilişkileri
bulunsa bile en temelde çatışma güç ve iktidar ilişkileri etrafında temellenen sosyolojik bir
olgudur. Bu yüzden Dahrendorf’a göre, toplumsal bir olgu olarak çatışmanın dayandığı temel
toplumsal kurum ekonomi değil, siyasettir. Çünkü siyaset, ideal bir toplum düzene ve yönetim
arayışına referansla toplumdaki güç ilişkilerine ve çatışmalarına da kaynaklık etmekte ve yön
vermektedir. Böylece Dahrendorf, Marks’ın çatışmayı ekonomi temelli yorumlamasıyla eksik
bir yorumda bulunduğunu iddia etmiştir. Ona göre Marks, erken kapitalizm dönemini
gözlemlediği ve yorumlarını o dönemi temel alarak yaptığı için öngörülerinde yanılmıştır.
Dahrendorf yirminci yüzyıl toplumunu “post kapitalist” toplum olarak adlandırmıştır. Post
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kapitalist toplumlarda erken kapitalist toplumlardakinin aksine orta sınıflar yükselmişler ve
toplumun çoğunluğunu oluşturmuşlardır. Orta sınıfların yükselişi çatışmayı ortadan
kaldırmamış tam tersine başka alanlarda ancak özellikle de güç odaklı olarak toplumlarda ve
toplumlar arasında devam etmesini sağlamıştır (Bkz. Tittenbrun, 2013: 119). Genel olarak
Dahrendorf, Marks’ın şu konularda yanıldığını tespit etmiştir (Erkilet, 2007: 161):
1.

Marks, yapısal değişme yaratmaya muktedir olan her çatışmanın bir sınıf

çatışması olduğunu varsaymakla hata etmiştir.
2.

Sınıf çatışmalarının içeriğinin her zaman toplumsal çatışmaların temel

konularını temsil edeceğini varsaymakla hata etmiştir.
3.

İki sınıfın birbirleriyle tez-antitez ilişkisi içinde olduğunu, yani birinin,

ötekinin tümüyle reddettiği niteliklere sahip olduğunu varsaymakla hata etmiştir.
4.

Marks, sınıf çatışmalarının mutlaka devrimle sonuçlanacağını varsaymakla

hata etmiştir.
5.

Toplumsal sınıfların sadece mülkiyet ilişkilerine bağlanarak tanımlanması

hatalıdır.
6.

Marks, siyasal yapıdaki çatışmaları tümüyle üretim ilişkilerine ve siyasal gücü

de üretim araçlarının özel mülkiyetine bağlayarak tanımlamakta haksızdır.
Yirminci yüzyıldaki sosyalist devletler, oligarşik ve totaliter yapılar olarak dikkat
çekmişlerdir. Sosyalist ülkelerdeki yöneticiler sahip oldukları iktidarı ve imtiyazları bırakmak
istememişler ve eleştirellikten uzak bir şekilde baskıcı yönetimler kurmuşlardır. Dahrendorf’a
göre, siyasetin temel kanunu işlemeye devam etmiştir. Böylece iktidara sahip olanlarla
olmayanlar arasında bir farklılaşma sürmeye devam etmiştir. İktidara sahip olanlar kendi
güçlerini muhafaza edecek bir toplum yapısının sürdürülmesine göre bir otorite dengesini
toplumda oluşturmaya çalışmışlardır.
Toplumlarda bir çatışma eğilimi var olduğunu savunan Dahrendorf, güçlü
toplulukların da güçsüz olanların da kendi çıkarlarını kollayacaklarını ve bu toplulukların
çıkarlarının zorunlu olarak birbirlerinden farklı olduklarını iddia etmiştir (Wallace, Wolf,
2012: 176). O, toplumsal değişmeyi güç ilişkileri üzerinden açıklamaktadır. Güç sahibi olan
topluluklar ile güce sahip olmayan ve iktidar karşısında bulunan toplulukların arasında oluşan
denge durumu, zamanla değişme eğilimindedir. Güç ilişkileri üzerinden oluşan bu denge
durumunun değişmesi aynı zamanda toplumsal değişmeyi de açıklamaktadır. Ancak bu
değişme toplumda gücün konumunda ve güce sahip olanların konumlarında bir değişmeye
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sebep olmaktadır. Çünkü Dahrendorf’a göre toplumsal yapının en önemli belirleyici etkeni
gücün dağılımıdır ve çıkarların çatışması güç peşinde olanların güçlü ile çatışma arzuları
kaçınılmazdır. Onun çatışma teorisinde güç, “tükenmeyen bir sürtüşme kaynağıdır” (Wallace,
Wolf, 2012: 176-177). Teorisinde güce merkezi bir yer veren Dahrendorf, güç için mücadele
etmeyi toplumsal hayatın esas unsuru olarak kabul etmemiştir. Onun vurgusu daha çok güç
dolayısıyla oluşan toplumsal dayanışmaya ve güç değişimine bağlı olarak makro düzeyde
yaşanan toplumsal değişmeyedir.
Diğer çatışmacı sosyologlar gibi Dahrendorf da işlevselciliğin temel kabullerine karşı
çıkmıştır. Ancak o, uzlaşma ve çatışmanın toplumun vazgeçilmez unsurları olduklarını kabul
etmiştir. Ona göre çatışma ve uzlaşma, toplumun iki yüzünü oluşturmaktadır ve sosyolojik
teorinin de çatışma ve yapısal-işlevselcilik şeklinde ikiye ayrılması gerekmektedir (Ritzer,
Stepnisky, 2013: 80). Buna göre bu iki makro sosyoloji teorisi, toplumun en önemli iki
yönünü araştırmaktadır. Dahrendorf, bu iki makro teoriden bir tanesinin toplumu bütünüyle
açıklamasının mümkün olmadığını iddia etmektedir. İki ana akıma ayrılması gereken
sosyolojide konsensüs ya da düzen teorisyenleri toplumda “değer bütünleşmesi”ni,
çatışmacılar “çıkar çatışmaları”nı ve toplumu bir arada tutan “baskı”yı incelemelidir. Ona
göre, birbirlerini karşılıklı olarak gerektiren çatışma ve konsensüs olmadan toplumlar da var
olamaz (Tatlıcan, 2011: 94).
Dahrendorf, işlevselcilikten farklı olarak normların toplumsal düzenden kaynaklanan
unsurlar olarak kabul edilemeyeceğini, güç ve güç sahiplerinin çıkarları çerçevesinde
anlaşılabileceğini savunmuştur. Normların yaptırımlar tarafından desteklenmesi (Wallace,
Wolf, 2012: 178), güç tarafından konulduklarını ve denetim altına alındıklarını
göstermektedir. Bir toplumdaki yerleşmiş normlar, aynı zamanda güce dayanmaları
dolayısıyla hüküm süren, yaptırımları kabul edilen kurallar olarak da tanımlanabilir.
Sosyolojide çatışmacı teorinin en çok üzerinde durduğu kavramlardan birisi sınıftır.
Dahrendorf, ekonomi temelli sınıf anlayışına eleştirel bir şekilde yaklaşmaktadır. Sınıfı
“çatışma grubu” olarak tanımlayan Dahrendorf (1959: 201), sınıf meselesini güç kullanma
yetkisine sahip olma anlamında “otorite”ye bağlı olarak açıklamaktadır. Toplumda otoritenin
farklı dağılımlarından kaynaklanan bir bölünme ve tabakalaşma söz konusudur. Bütün sınıflar
her an açık ya da gizli çatışma durumunda değildir. Çatışmanın aktif duruma gelmesi
toplumların yapılarıyla ilişkilidir. Totaliter bir rejimle yönetilen bir toplum ile liberal bir
toplumda çatışma gruplarının hareketlilik imkânları da birbirlerinden farklı gelişecektir.
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3.4.Lewis A. Coser’in Çatışma Teorisi
Sosyoloji tarihinde toplumsal bir olgu olarak çatışmanın sadece olumsuz sonuçları
olmadığını, aynı zamanda olumlu bazı işlevlere sahip olduğunu net bir şekilde vurgulayan
klasik sosyolog Georg Simmel olmuştur. Özellikle grup içindeki ve grup dışındaki çatışma
arasındaki ayrıma dikkat çeken Simmel, çatışmanın grup içindeki birliği ve dayanışmayı
sağlama ve sürdürme gibi olumlu yönlerinin var olabileceğini savunmuştur. Simmel’in
görüşlerini takip eden Lewis Coser, teorik yaklaşımında işlevselcilik ile çatışmacılık
arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. O, Dahrendorf gibi güç ve baskı kavramlarını temel alarak
bir çatışma teorisi geliştirmemiş; çatışmanın nasıl işlevsel bir sistem olarak toplumsal
gerçekliği ürettiği meselesine odaklanmıştır. Onun çatışmacılık anlayışının temel varsayımları
şunlardır (Kinloch, 2014: 231):
1.

Çatışma sosyal uyumu, adaptasyonu ve grup sürekliliğini azaltmaktan çok bu

unsurların toplumda artmasına neden olabilir. Çatışma bir işlev bozulması olarak
görülebileceği gibi bir işlev olarak da kabul edilebilir. Coser, çatışmanın kaynağı, olumsal
durumları ve olası işlevlerini gösterme üzerinde durmaktadır.
2.

Coser’a göre, ne zaman ki bir yerde hak taleplerinin aşırılığı yeterli ödülün

üstünde ise o zaman çatışma kendisini gösterir. Bunun sonuçları, içinde oluştuğu sosyal yapı
biçimleri ve gündemde olan sorunlar tarafından tanımlanır, bunların tümü, genel toplum
içinde bu süreçlerin işlevlerini etkiler.
3.

Sosyal yapı, sosyal hareketliliğin kalıpları, güvenlik supabı olan kurumların

varlığı, kurumsallaşma ve çatışmanın toleransı, hangi grupların kapalı-devre yaptığı, grup
katılım düzeyi ve çatışmanın uzunluğu içinde değişir. Böylece, tabakalaşma sisteminin daha
kapalı olması, supap kurumların duygu yoğunluğu, kurumsallaşmanın ve toleransın azalması,
daha fazla kapalı-örüntülü grup, grup katılımında fazlalık ve grup mücadelesinin uzaması,
daha fazla yoğunluk ve bölücülük toplum hayatındaki çatışmada olacaktır.
4.

Çatışmanın yer aldığı bu sorun tipleri çatışmanın etkileri için de temel bir

öğedir. Toplumsal meşruiyeti ilgilendiren sorunlar ve temel varsayımlar üzerindeki
anlaşmazlıklar daha yüksek düzeyde çatışmalarla sonuçlanma eğilimindedir. Dahası, bu
sorunlar gerçekçi olmayabilir.
5.

Çatışma, sosyal sistem için işlevsel olarak da kendisini gösterebilir. Çatışma,

ilişkileri stabilize edebilir, mevcut normları yeniden canlandırabilir, yeni normların ortaya
çıkmasına katkı sağlayabilir, devam eden güç dengelerinin yeniden ayarlanması için bir
mekanizma sağlayabilir, yeni birliktelikler ve ortaklıklar geliştirebilir, sosyal izolasyonu
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azaltabilir ve grup sınır çizgilerinin kalıcılığını sağlayabilir. Böylece genel olarak belirli
şartlar altında çatışma daha durağan, esnek ve bütünleşmiş sosyal sistem olarak kendisini
gösterebilir.
Coser (1957: 197), dış çatışma ve iç çatışma arasındaki farka dikkat çekmiştir ve
çatışmanın toplumlarda uyumu ve kademeli olarak yaratıcılığın zayıflamasından kaynaklanan
alışılmış ilişkileri önleme imkânına vurgu yapmıştır. Dış çatışmanın en önemli işlevlerinden
birisi topluluk bilincini ve topluluklar arasında ayrılık duygusunu kuvvetlendirerek, bir
toplumsal sistem içinde topluluklar arasına sınırlar koyarak sistem içinde topluluk kimliğini
yerleştirmesidir (Wallace, Wolf, 2012: 191). Dış çatışma, topluluk ya da grup üyelerinde bir
“ortak düşman bilinci” üretmekte ve üyelerin birlikte dayanışmalarını güçlendirmektedir.
Öyle ki toplumsal birlikteliklerin çoğunda var olan normların, inançların ve değerlerin
temelinde biz ve onlar arasındaki ayrım bulunmaktadır. Bu ayrışma, özellikle farklı gruplar ya
da topluluklar arasında bir çatışmaya dönüştüğü zaman çatışan grupların kendi içlerinde güçlü
bir aidiyet duygusunun üretilmesine katkı sağlamaktadır.
İç çatışma ise bir topluluğun ya da grubun normal olmayan, sapkın olarak tanımlanan
unsurlarına karşı çıkılmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle iç çatışma “doğru” davranışı
belirleyen normları içerdiği için bir topluluğun kimliğini tanımlamada önemlidir (Wallace,
Wolf, 2012: 192). Coser’a göre iç çatışma mutlaka olumsuz olarak yorumlanamaz. Çünkü iç
çatışmalara izin verilmeyen toplumlarda toplumu oluşturan topluluklar daha çok baskı
altındadırlar. İç çatışma topluluklarına kendilerini ifade etme imkânının tanınması, toplum
için emniyet supabı işlevi görmektedir. Örneğin Coser’e göre erken dönem kapitalizmine dair
gözlemlerine dayanarak Marks’ın proleterya ile burjuvazi arasında toplumu yapısal olarak
değiştirecek bir çatışmayı öngörmesine rağmen ilerleyen dönemlerde böyle bir durumun
gerçekleşmemesi, toplumun kendi içindeki çatışmayı emniyet supabı örgütlerini ve
kurumlarını kullanarak aşmayı başarmasından kaynaklanmıştır. Örneğin çalışma saatlerinin
azaltılması, ücretlerin arttırılması, konut ve boş zaman imkânları gibi işçiler açısından
önemsenen meselelerin sendikalar aracılığıyla dile getirilmesi ve bu konularda çözümler
üretilmeye çalışılması, burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki gerilimin daha fazla büyüyerek
bütün topluma zarar vermesini engellemiştir. Burada bir ara kuruluş olarak sendikalar ya da
bu talepleri siyasetin gündemine taşıyan ve işçi sınıfından temsil gücünü alan sol siyasal
partiler emniyet supabı görevini görmüşlerdir.
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Coser’in anlayışında çatışma, toplumun dengesini sağlayan, normları ve değerleri
yeniden üretirken aynı zamanda birbirinden ayrı gruplar ve topluluklar arasındaki sınırları da
belirleyen bir olgu olarak dikkat çekmektedir. O, çatışmanın var olmadığı bir toplumun
kemikleşeceğini ve duracağını; çatışmanın kurumsallaştığı toplumların ise katı yapılara
kıyasla daha istikrarlı ve bütünleşmiş bir hâle geleceğini savunmuştur (Swingewood, 1998:
290). Dikkat edilirse Coser’in çatışmanın kurumsallaştığı ve toplum bütünleşmesine olumlu
katkıda bulunduğunu savunduğu toplum yapılarının “açık toplum” olarak adlandırılan
çoğulcu, demokratik, ifade ve örgütlenme hürriyetlerine imkân sağlayan toplumlar olduğu
görülmektedir. Ona göre çatışmadan kaynaklanan bu dinamik yapı, aynı zamanda toplumsal
değişmeyi de açıklamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Çatışmacı teoriye önemli katkılar sağlayan klasik sosyologlar Karl Marks ve

Georg Simmel’dir.


Çatışmacılıkta toplum, grupların güç mücadelesi verdiği ve rekabet alanı olarak

kabul edilmektedir.


Erken kapitalist dönemde Karl Marks’ın sanayi toplumuna dair sınıf çatışması

temelli öngörülerinin yirminci yüzyılda gerçekleşmemesi, hem Marksistler hem de Marksizm
karşıtları arasında önemli bir tartışma konusu olmuştur.


Ralf Dahrendorf’a göre çatışmanın ekonomiyle ve ekonomik ilişkilere göre

şekillenen sınıf yapılarıyla ilişkileri bulunsa bile en temelde çatışma, güç ve iktidar ilişkileri
etrafında temellenen sosyolojik bir olgudur.


Dahrendorf’a göre toplumsal yapının en önemli belirleyici etkeni gücün

dağılımıdır ve çıkarların çatışması güç peşinde olanların güçlü ile çatışma arzuları
kaçınılmazdır.


Lewis Coser, teorik yaklaşımında işlevselcilik ile çatışmacılık arasındaki

ilişkiye odaklanmıştır.


Coser’a göre çatışma sosyal uyumu, adaptasyonu ve grup sürekliliğini

azaltmaktan çok bu unsurların toplumda artmasına neden olabilir.


Coser, toplumlarda dış çatışma ve iç çatışma arasındaki farka dikkat çekmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Çatışmacılık ile işlevselciliğin temel farkları nelerdir?

2.

Ralf Dahrendorf’un Marksizm eleştirisinde hangi vurgular öne çıkmaktadır?

3.

Çatışmanın işlevselci yorumunda iç ve dış çatışmaların toplumsal düzene

etkileri nelerdir? Tartışınız.
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4.SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1
4.2
4.3

Sembolik Etkileşimcilik
George H. Mead: Toplumsal Davranış ve Toplumsal Benlik
Herbert Blumer’in Sembolik Etkileşimcilik Anlayışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İnsan benliği toplumsal gerçekliğin temel açıklayıcı unsurlarından birisi olarak

kabul edilebilir mi?
2.

Mead’in toplumsal benlik anlayışının oluşmasında toplumsallaşma sürecinin

rolü nedir?
3.

Toplumsal benliğin bir “süreç” olarak kabul edilmesi ne demektir?

4.

Semboller ve anlam arasındaki ilişki toplumsal hayatta nasıl kurulmaktadır?

5.

Sembolik etkileşimcilik sosyolojik mi, yoksa psikolojik bir yaklaşım mıdır?

6.

Sembolik etkileşimcilikte birey-yapı ikilemi nasıl açıklanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümdeki bütün konular

Sembolik etkileşimciliğin

Ders notları, ders anlatımı,

toplumsal gerçekliği bireyler

sunumlar ve ileri okumalar

arası ilişkiler üzerinden
açıklaması
Bölümdeki bütün konular

İnsan benliğinin
toplumsallığı ve sadece

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

psikolojik bir mesele olarak
değerlendirilemeyeceği
Bölümdeki bütün konular

Benlik sahibi insanlar
arasındaki iletişim daima bir

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

etkileşimdir.
Bölümdeki bütün konular

Zihin, algılama, yorum ve
eylem ilişkisi ve toplumsal

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

gerçekliğin karşılıklı olarak
üretilmesi
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Anahtar Kavramlar









Sembol,
Toplumsal benlik,
Ben,
Beni/bana,
Taklit,
Oyun,
Genelleştirilmiş öteki,
Rol alma,
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4.1.Sembolik Etkileşimcilik
Sembolik etkileşimcilik, yapısal işlevselcilik ve çatışmacılık yaklaşımlarıyla
karşılaştırıldığında benlik sahibi varlıklar olarak bireyler ve bireylerin birbirleriyle kurdukları
toplumsal ilişkileri ilgi alanının merkezine koymaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde
sembolik etkileşimcilik, bireyler arası ilişkileri merkeze alması dolayısıyla mikro bir teori
olarak kabul edilmektedir. Bireyler arasında karşılıklı davranışlar üzerine inşa edilen iletişim,
basit bir şekilde gerçekleşmemektedir. Toplumsal hayat bu iletişimin hem bir kaynağıdır hem
de tek tek bireylerin davranışları tarafından üretilmektedir. Sembolik etkileşimcilik, birey
karşısında yapıyı merkeze alan makro yaklaşımların tersine birey gerçekliğinden hareket
etmektedir.
Sosyoloji tarihinde etkileşim konusuna vurgu yapan klasik sosyolog Georg Simmel
olmuştur. Simmel, toplumsal gerçekliğin insanlar arası etkileşim üzerinden kurulmasına ve
sürdürülmesine yaptığı vurguyla klasik sosyologların pek çoğundan farklılaşmıştır.
“Toplumlaşma” kavramını kullanan Simmel, insanlar arası etkileşimin toplumsal gerçekliği
sürekli olarak ürettiğini ve birey ile toplum arasındaki ilişkinin bu etkileşimin hem kaynağı
hem de sonucu olduğunu iddia etmiştir (Bkz. Simmel, 2009: 41-42). Bu teorik kabul
dolayısıyla Simmel sosyolojisi gündelik hayata, toplumsal tiplere, gruplara ve bütün bu
toplumsal gerçeklik unsurları dâhilinde gerçekleşen toplumsal etkileşime odaklanmıştır. Bir
sosyoloji teorisi olarak sembolik etkileşimcilik yaklaşımına en çok etki eden klasik sosyolog
şüphesiz Georg Simmel’dir (Bkz. Morva, 2013).
Sembolik etkileşimciliğe Simmel dışında önemli katkı yapan bir diğer isim ise
psikolog Charles Horton Cooley’dir. Cooley, özellikle “birincil grup” ve “ayna benlik”
kavramlarını geliştirerek sembolik etkileşimciliğin temel insan ve toplum kabullerine katkıda
bulunmuştur. Cooley, grup ve benlik kavramlarını dinamik bir şekilde iç içe geçmiş olduğunu
kabul etmektedir. Benlik, grup bağlamında gelişir. Birincil grup, kendisini geliştirmenin asıl
yeridir ve üç nedenle önemlidir (Berberoğlu, 2009: 61):
1.

Daha karmaşık ilişkilerin yapıtaşıdırlar.

2.

Benliğin evrimleştiği mekanizmalardır.

3.

Daha geniş toplumsal düzen ile onun insan unsuru olan bireyler arasındaki

bağlantı noktasıdır.
Birincil gruplar, insanların yüz yüze samimi ilişkiler kurdukları gruplardır. İnsanlar,
dünyaya geldikleri andan itibaren toplumsal ilişkilerin belirli düzenliliklerle sürdürüldüğü
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birincil gruplarda gelişmektedirler. Bu gelişim sürecinin en önemli yanlarından birisi, insan
benliğin bu etkileşimler dâhilinde kendi kendisini algılayan ve kontrol eden bir karakter
kazanmasıdır. Ayna benlik, benliğin kişiler arası ilişkiler içerisinde ve diğerlerinin tepkilerine
göre oluştuğunu vurgulamaktadır (Bilgin, 2003: 40).
Ayna benlik, çocukluk yıllarından itibaren gelişmektedir. Benliğin oluşmasının temel
süreçlerinden birisi olan toplumsallaşmada çocuk, diğerleriyle girdiği iletişim dolayısıyla
başkalarının kendisini nasıl algıladıklarının farkına vardığı gibi, bir “ben” olarak kendisinin
de farkına varmaktadır. Bu süreç, ergenlik, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde de bireyler
arası etkileşim ve toplumsallaşma yoluyla devam ettirilmektedir. Böylece birey, hem bir
eyleyen olarak kendisinin farkında; hem de eylemlerini anlayan, algılayan ve değerlendiren
ötekilerin farkında olarak toplumsal hayata dâhil olmaktadır (Akın, 2011: 34).
Bilindiği gibi psikolojinin bireyi, sosyolojinin ise toplumu açıklama nesnesi olarak
kabul ettiğine dair genel bir ön kabul vardır. Bu tespit kısmen doğru olmasına rağmen bazı
eksiklikleri içermektedir. Çünkü benlik sahibi varlıklar olarak insanlar, bir toplumsal
gerçeklik dâhilinde yaşamaktadırlar. Toplumsal hayat karşılıklı etkileşimlerinde toplumsal
varlıklar olduklarının bilincinde hareket eden insanlar tarafından üretilmektedir. Hiçbir insan,
kendisine gelen uyaranlara daima aynı şekilde karşılık vermemektedir. İnsanların bazı
içgüdülere sahip olup olmadıkları tartışma konusu olsa bile toplumsal hayatta birbirleriyle
kurdukları ilişkilerde içgüdüsel davranmadıkları, gelen uyaranları yorumladıktan sonra kendi
tepkilerini geliştirdikleri açıktır. Ancak hiçbir insan dünyaya geldiği anda uyaranlara kolayca
yorumlayıp karşılık verecek bir yapıda doğmaz. Zaman içinde toplumsallaşma süreciyle
bebeklikten çocukluğa, çocukluktan gençliğe ve yetişkinliğe süre giden gelişim aşamalarında
toplumsal varlıklar hâline gelmektedirler. Bu süreç, topluma üye olmanın öğrenilmesi
anlamında toplumsal benliğin gelişim sürecidir. Sembolik etkileşimciliğin sosyoloji tarihine
yaptığı en önemli katkılardan birisi, sadece psikolojinin konusu olarak kabul edilen benlik
konusunun sosyolojinin de konusu olarak kabul etmesini sağlamasıdır. Aynı zamanda
sembolik etkileşimcilik, sosyoloji ve psikolojinin ortak alanı olarak kabul edilen sosyal
psikolojinin yeni bir alan olarak doğmasına ve gelişmesine de önemli katkılarda bulunmuştur.
Sembolik etkileşimcilik, benlik sahibi varlıklar olarak insanların toplumsal
etkileşimlerine ve özellikle de bu etkileşimlerin sürekliliğini sağlayan gündelik hayata
odaklanmıştır. Bu teorik yaklaşım, insanı toplumsal gerçekliğin normatif unsurlarını pasif bir
şekilde içselleştiren ve uygulayan bir alıcı olarak kabul etmemektedir. Tersine insanlar,
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gündelik hayatın üretimine bilinçli ve aktif özneler olarak katılmaktadırlar. Bu kabul,
sosyoloji tarihi ve teorileri açısından önemli bir açılım sağlamıştır.
Ritzer ve Stepnisky (2013: 116-117), sembolik etkileşimciliğin temel varsayımlarını
tespit etmişlerdir:
1.

İnsanlar, şeylerden hareketle eyleme geçerler, fakat bunu şeylerin onlar için

anlamları temelinde yaparlar. Örneğin bir insan kendi ülkesinin bayrağına vatan sevgisine
referansla olumlu bir anlam yüklerken, sevmediği bir ülkenin bayrağına olumsuz anlam
yükleyebilir. Bu anlam yükleme eylemlere de yansıyabilir.
2.

Bu anlamlar, diğer insanlarla olan etkileşimlerimizden ortaya çıkar. Bayrak

sevgisi genelde ailede ya da okulda süre giden toplumsal etkileşimle öğrenilmektedir. Aynı
şekilde olumsuz anlam yüklenen başka bir ülkenin bayrağına değer vermemek de toplumsal
etkileşimler yoluyla öğrenilmektedir.
3.

İnsanlar sadece toplumsal etkileşimden öğrendikleri bilgiyi içselleştirmez, aynı

zamanda yorumlayarak değiştirirler. Bayrağı vatan sevgisini yansıtan bir sembol olarak kabul
eden birisi zamanla bu fikrini değiştirebilir. Aynı şekilde bir insan saygı duymadığı bir
ülkenin bayrağına ilişkin fikirlerini zamanla olumlu yönde değiştirebilir. Ancak bu
değişikliklerin yaşanması yine fikirlerin karşılıklı olarak tartışıldığı bir toplumsal etkileşim
ortamında mümkündür.
4.

Hayvanların

tersine

insanlar

sembolleri

kullanabilirler

ve

onlara

bağlanabilirler. Hayvanlar gelen uyaranlara içgüdülerine bağlı olarak zorunlu ve dolaysız
yoldan tepkiler verirlerken insanlar açısından böyle bir durumdan bahsetmek mümkün
değildir. İnsanlar gelen uyaranlara anlam atfederek onları sembollere dönüştürürler ve anlam
temelinde hareket ederler.
5.

“İnsan hâline gelme”, toplumsallaşmaya bağlı olarak önce ailede sonra okulda

gerçekleşen bir süreçtir. İnsanlar, insan olma potansiyeline göre doğarlar ve bu potansiyel
insani etkileşim sonucunda gerçekleşir. Bu etkileşim sürecine girmeden insan olmak mümkün
değildir.
6.

İnsanlar bilinç sahibidirler ve kendileri ve eylemleri üzerinde düşünme yetileri

vardır. Bu yüzden insanlar, davranışlarını ve etkileşimlerini de şekillendirebilirler. İnsanlar
bilinçleri sayesinde etkileşime geçmeden önce kendileriyle etkileşime geçerler.
7.

İnsanların eylemleri amaçlıdır. İnsanlar, durumları tanımlar, durumlara anlam

atfederler ve ona göre davranırlar.
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8.

Toplum, toplumsal etkileşime giren insanlardan oluşmaktadır. Yani toplum,

insanlardan bağımsız makro-düzey bir bütün değildir Toplum insanların ortak eylemidir.

4.2.George H. Mead: Toplumsal Davranış ve Toplumsal Benlik
George Herbert Mead, davranışçı ekole mensup bir psikolog olarak tanınmıştır. Ancak
Mead’in en önemli özelliklerinden birisi benlik konusundaki açılımıyla sembolik
etkileşimciliğin bir sosyal psikoloji ve mikro sosyoloji yaklaşımı olarak gelişmesindeki
rolüdür. Mead’in sembolik etkileşimciliğe ve sosyolojik düşünceye en önemli katkılarının şu
kavramlar olduğu iddia edilmiştir (Blumer, 1966: 535):
1.

Benlik,

2.

Davranış,

3.

Toplumsal etkileşim,

4.

Nesneler,

5.

Toplu davranış.

Mead, davranışçı psikolojiden hareket etmiştir. Ancak onun anlayışı, insanların
süregelen toplumsal örgütlenme ve düzen örüntülerine uyum sağlayarak belirli bir davranış
stoku kazanmalarıyla ilişkili süreçleri vurguladığı için “toplumsal davranışçılık” olarak
adlandırılmıştır (Turner, Beeghley, Powers, 2010: 484). Swingewood’a göre (1998: 310),
Mead’in önemi, yirminci yüzyılın başındaki Amerikan psikolojisi ve sosyolojisine egemen
olan mekanik ve pasif benlik ve bilinç nosyonlarından kopmasından kaynaklanmaktadır. O,
benliğin kökenini, gerek benliğin pratik toplumsal deneyimlerinde (dışsal yönleri), gerekse
bilinç olarak deneyimlerinde (içsel yönleri) arama çabasına girmiştir. Mead’e göre benlik, bir
dürtüye ya da uyarana maruz kalan ve cevap veren edilgin bir alıcı değil, hareket eden bir
organizmadır (Wallace, Wolf, 2012: 276).
Mead’in toplumsal benlik anlayışında toplumun zorunlu şartları zihin ve benlik sahibi
bireylerin varlığıdır. Cooley’i takip ederek Mead, benliğin sadece gruplar dâhilinde
varlığından söz edilebileceğini kabul etmiştir. Benlik sahibi varlık olarak insan, toplumsal bir
düzene aidiyet hissetmektedir. Çünkü gerek zihnin gerekse benliğin oluşması gruplar içindeki
etkileşim ve düzen içinde gerçekleşmektedir. Bu anlamda toplumsal düzen ya da bütün, hem
mantıksal hem de zamansal olarak birey zihninden önce gelmektedir. Mead’in teorisinde daha
önce bir toplumsal grup olmadan düşünen, öz-bilinçli birey, mantıksal olarak imkânsızdır
(Ritzer, 2011: 214-215). Mead, bu görüşleriyle klasik psikolojinin birey, benlik ve davranış
kabullerini eleştirmiş ve benliğin daima toplumsal benlik olduğuna vurgu yapmıştır.
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Toplumsal etkileşim, zihin ve benlik sahibi insanların uzlaştıkları anlamlar üzerinden
gerçekleştiği için dil, sembolik etkileşimcilik teorisinin en önemli toplumsal gerçeklik
unsurlarından birisidir. Dil, sembollere bağlı olarak anlamlı bir etkileşimin zorunlu şartıdır.
Üstelik bu özellik, varlıklar içinde sadece insan için geçerlidir. İnsanların zihin ve dil gelişimi
birlikte devam etmektedir. Bebeklikten çocukluğa giden toplumsallaşma sürecinde hem dil
öğrenilmekte hem de zihinsel gelişim tecrübe edilmektedir. Aynı zamanda bu gelişmeler
yaşandıkça çocuklar, süre giden toplumsal hayata daha fazla katılmakta ve toplumsal varlıklar
hâline gelmektedirler. Üstelik dil öğrenme süreci sadece konuşma eylemiyle de sınırlı
değildir. Aynı zamanda jestler, mimikler ve nesneler de sembolik olarak anlam yüklenen
toplumsal etkileşim unsurlarıdır. Zihin, Mead’in aşağıdaki davranış kapasitelerini gerektirir
(Beeghley, Turner, Powers, 2010: 487):
1.

Çevredeki nesneleri anlamlı sembollerle ifade etme,

2.

Bu sembolleri kendi tepkisi için bir uyaran olarak kullanma,

3.

Başkalarının hareketlerini okuma ve yorumlama ve bunları kendi tepkisi için

bir uyaran olarak kullanma,
4.

Kendisinin ve diğerlerinin davranışlarına açık tepkilerini geçici olarak askıya

alma ve engelleme,
5.

Alternatif davranışlar “tasarlayabilme”, sonuçlarını tahmin edebilme ve

çevreye uyumu mümkün kılacak uygun tepkiyi seçme.
Zihin ve benliğin gelişme süreci toplumsal davranışlarda bulunan toplumsal benliğin
oluşum sürecidir. Mead, insan benliğinin iki yönlü bir yapıya sahip olduğunu savunmuştur.
Ona göre, insan benliğinin en önemli özelliklerinden birisi aynı anda hem “özne” hem de
“nesne” olabilmesidir. Başka bir deyişle Mead, benliğin sadece algılayan, düşünen, eyleyen,
bir yapıya sahip olmadığını iddia etmiştir (Mead, 1913: 375). Benlik aynı zamanda başka
benlik sahipleri tarafından nasıl algılandığının da farkındadır. Bu yüzden benlik sadece “ben”
(I) kısmından oluşmaz. Aynı zamanda benlik “beni/bana” (me) diye adlandırılan, kendisini ve
başkalarını algılayan bir yöne daha sahiptir. Ben, benliğin psikolojik ya da öznel yönüdür.
Beni/Bana ise benliğin toplumsal ya da nesnel yönüdür. Benlik bir eylemi gerçekleştireceği
zaman ben ile beni/bana arasında bir iletişim gerçekleşmektedir. Bu yüzden insanlar
kendilerine gelen uyaranlara basit reflekslerle ya da içgüdüsel tepkilerle karşılık vermezler.
Davranış, zihinde tasarlanmakta ve bireysel tasavvurlar ve ihtiyaçlar ile toplumsal zorlamalar
çatışmaktadır (Richter, 2012: 172). Toplumsal etkileşimde benliğin psikolojik ve sosyolojik
yönü

karşılıklı

etkileşimde

bulunmakta

ve

davranış

bu

etkileşimin

sonucunda
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gerçekleşmektedir. Gerek insanın benliğinin iki yönü arasındaki etkileşimde gerekse insanlar
arası etkileşimde zihin ve benlik aktif bir şekilde birlikte hareket etmektedirler.
Dünyaya geldiklerinde toplumsal bir varlık olarak kabul edilemeyecek bebekler,
büyüdükçe sadece biyolojik ve psikolojik bir gelişme sürecini tecrübe etmemektedirler. Aynı
zamanda bu süreç başka insanlarla nerede ve nasıl etkileşim kurulacağını öğrendikleri
sosyolojik bir süreçtir. Benliğin gelişmesi ya da oluşumu olarak adlandırılan toplumsallaşma,
sembolik etkileşimcilik açısından çok önemli bir kavramdır. Mead’in sembolik etkileşimci
teorisinde benliğin gelişmesi ya da toplumsallaşma, üç aşamadan gerçekleşmekte ve son
aşamasına ulaştığında ömür boyu bir süreç olarak devam etmektedir. Bu aşamalar sırasıyla
oynama ya da taklit (play), oyun (game) ve genelleştirilmiş öteki (generalized other)
aşamalarıdır.
Oyun öncesi aşama olan oynama ya da taklit aşaması, çocukların yaklaşık iki
yaşlarında tecrübe ettikleri bir dönemdir. “Oyun öncesi”nin özelliği anlamsız, taklitçi
hareketlerden oluşmaktadır (Wallace, Wolf, 2012: 283). Bu aşamada çocuk, etrafındakileri
bilinçsizce ve davranışlara anlam yüklemeksizin taklit etmektedir. Oynama ya da taklit
aşamasının anlamsız olarak kabul edilmesinin en önemli sebebi, çocuğun henüz tam olarak
benlik sahibi olmaması ve kendi benliğinin farkında olmamasıdır.
Benlik gelişmesinin ikinci aşaması olan oyun aşamasında çocuk, kendisini bir
başkasının yerine koymakta, birlikte ve basit kurallara göre oynanan bazı oyunlara kendi rolü
ile katılmaktadır. Bu aşamada çocuklar evcilik, saklambaç gibi basit rollerin icra edildiği
oyunları oynayabilirler. Basit rol sahibi olmak ve bazı kurallara bağlı olarak oyun oynamak,
benliğin gelişmesinde oldukça önemli bir aşamada bulunulduğunu göstermektedir. Çünkü
oyun aşaması, basit de olsa kuralları ve oyun oynanan çocukların bu kuralların bilincinde
rolleriyle etkileşim kurmaları gibi farklı yetkinlikleri gerektirmektedir. Oyun aşaması, oynama
aşamasına göre daha karmaşık bir dönemdir.
Benlik gelişmesinin üçüncü aşaması, “genelleştirilmiş öteki”, yetişkin ve olgun
benliğin ortaya çıktığı aşamadır. Bu aşama, tüm topluluğun örgütlenmiş tavırlarını
içermektedir (Wallace, Wolf, 2012: 284). Genelleştirilmiş öteki aşamasında birey, kendisi
dışındaki bireylerin davranışlarını nasıl değerlendirdiklerinin ve algıladıklarının bilincine
ulaşmaktadır. Bireysel ve toplumsal benliğin tamamlandığı bu evre, bireylerin kendilerini
ötekilerin tepkilerine göre eleştirdikleri ve düzenledikleri, öz eleştiri potansiyeline ulaştıkları
bir aşamadır. Genelletirilmiş öteki kapasitesi, çocuğun içinde yetiştiği topluma ilişkin ve bu
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toplum içinde paylaşılan tutumların her bireyin kişiliğinin bir parçasını oluşturduğu “standart
bakış açısı”dır (Cuff, Sharrock, Francis, 2013: 142). Sembolik etkileşimciliğe göre
toplumsallaşma, benliğin genelleştirilmiş öteki evresine ulaşması süreci olarak tanımlanabilir.
Bu evreye ulaşıldığında benliğin psikolojik yönü “ben”, sosyolojik yönü “beni/bana”yı
dikkate almakta ve ona göre davranmaktadır (Akın, 2011: 78). Değerler, normlar ve inançlar
gibi toplumsal hayatı sürdüren temel unsurlar bu dönemde içselleştirilirler. Başka bir deyişle
insanlar bu aşamada bu unsurların bilinçli olarak farkında hareket etme imkânına sahip
olmaktadırlar. Toplumsal hayatı paylaşan insanların birbirlerinden beklentileri ve buna göre
toplumsal hayatı sürdürmeleri de bu karşılıklı bilinçlilik durumunun gelişmesine bağlıdır.

4.3.Herbert Blumer’in Sembolik Etkileşimcilik Anlayışı
Mead’in benlik anlayışını sosyoloji teorisine uyarlayan Herbert Blumer olmuştur.
Blumer, davranışçı psikolojide basit bir şekilde uyaran-tepki ilişkisi olarak tanımlanan modeli
sosyolojik olarak “uyaran-yorum-tepki” olarak yeniden tanımlamıştır. Bu üç unsur,
etkileşimin temel unsurudur ve karşılıklıdır. Başka bir deyişle, iki insanın birbirlerine
söyledikleri sözler, jest ve mimikler gibi davranışlar ya da tepkiler karşısındaki muhatabı
açısından uyaran olmaktadır. Buna göre toplumsal hayatta insanlar arası etkileşimde her tepki
bir uyaran; her uyaran da bir tepkidir. Ancak bu uyaran-tepki ilişkisi toplumsal etkileşimde
uyaranların sembolik anlam kazanmasıyla mümkündür. Anlam ise toplumsal etkileşimde
yorumu merkezi bir yerde konumlandırmaktadır.
Sembolik etkileşimi yorumlamak ve anlamak için her iki tarafın “ötekinin rolünü
alması” gereklidir; başka bir deyişle, her birinin ötekinin “yerine geçmesi” lazımdır (Wallace,
Wolf, 2012: 290). Rol alma, toplumsal gerçeklik içinde bireylerin birbirlerinin tepkilerine
anlam yükleyen aktif özneler olarak eylemde bulunmalarının kabul edilmesi demektir.
Toplumsal etkileşimde davranışa geçmeden önce insanlar kendi iç sesleriyle iletişime
geçmektedirler. Ardından davranış gerçekleşmektedirler. İç ses toplumsal benliğin
“beni/bana” yönünü temsil etmektedir. Ancak davranışa geçen yön daima “ben”dir.
Toplumsal benlik sahibi varlıklar olarak bireyler benliklerinin toplumsal bireysel yönlerinin
sürekli etkileşimleri dolayısıyla hem kendi tepkilerini, hem de diğer bireylerin tepkilerini
anlayabilmektedirler. Çünkü Layder’e göre (2010: 82), bireyler kendileriyle konuşarak, yani
bir şey düşünürken gerçekleşen iç konuşmalar sayesinde, kendilerini başkalarının gözüyle
görebilir ve kendilerine karşı sergileyebilecekleri tepkileri tahmin edebilirler.
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Blumer’in sembolik etkileşimcilik teorisine yaptığı en önemli katkılardan birisi,
teorinin temel varsayımlarını tespit etmesi ve açıklamasıdır. Ona göre sembolik etkileşimcilik
temelde üç basit ön kabule sahiptir (Blumer, 1986: 2):
1.

İnsanlar şeylere karşı kendilerine ifade ettikleri anlamlara göre davranışta

bulunmaktadırlar.
2.

Şeylerin anlamları bir insanın bir başkasıyla kurduğu sembolik etkileşimden

kaynaklanmakta ya da doğmaktadır.
3.

Bu anlamlar insanların şeylerle karşılaştıklarında ortaya çıkan bir yorum süreci

içinde ele alınmakta ve değişime uğramaktadır.
Bireyler toplumsal etkileşim sürecinde birbirlerinin sosyolojik ve psikolojik olarak
tecrübe ettikleri olaylara göre davranışlarını görmektedirler. Bu olaylarda bireyleri harekete
geçiren şey anlamdır. Bireyler her karşılaştıkları durumda her zaman aynı şekilde
davranmazlar ve aynı tavırları sergilemezler. Aktif etkileşim sürecinde bağlamın gelişmesine
bağlı olarak birbirlerinin tavırlarına anlam yüklemektedirler. Bireyler, bu etkileşim
süreçlerinde özneler olarak aktif oldukları için her yeni durumda yeni bir etkileşimi karşılıklı
olarak inşa etmektedirler. Aynı zamanda bireyler benzer durumlarda daima aynı davranışları
sergilemezler. En azından anlamlara göre davranışta bulunma durumunda böyle bir
zorunluluktan bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla zaman içinde bireylerin anlam
dünyaları değiştiği gibi davranışları da değişebilmektedir. Değerler ve inançlar zorunlu
anlamlara sahip toplumsal unsurlar değildir. Bireyler değerlere ve inançlara dair fikirlerini
değiştirebilmektedir. Toplumlarda yerleşmiş bu unsurlara daima aynı anlamaların yüklenmesi
gibi zorunlu bir durumdan bahsetmek mümkün değildir.
Toplumsallaşma sürecinde benliğin gelişmesi, bazı davranışlarla ve nesnelerle daha
sık karşılaşılmasıyla süre gitmektedir. Bu süreçte tekrarlanan davranışlar ve ortak davranışlar
sonucunda nesneler anlam kazanmaktadır. Tecrübelere bağlı olarak gerçekleşen karşılıklı
etkileşimler sürekli anlam üretmektedir. Şeylere ve insanların tepkilerine karşı tavırlar
takınmak ve davranışlar gerçekleştirmek, sürekli olarak toplumsal etkileşim dolayısıyla anlam
üretmek demektir. Gündelik hayat, bu anlam üretme süreci dolayısıyla devam etmektedir.
Birbirlerinin tepkilerine ve davranışlarına anlam yükleyemeyen insanların iletişim ve
toplumsal etkileşim kurdukları söylenemez. Anlam yüklü davranışlarla karşılıklı olarak
sürdürülen etkileşim, toplumsal hayatı üretmekte ve sürdürmektedir.
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Anlamlar ait oldukları şeylere zorunlu olarak bağlı değildir. Bu yüzden toplumsal
etkileşimin bağlamı dolayısıyla bireylerin birbirlerinin davranışlarına yükledikleri anlamlar da
değişebilmektedir. Bireyler karşılıklı etkileşimlerinde birbirlerinin jestlerine, mimiklerine,
sözlerindeki vurgulara dikkat etmektedirler. Gündelik hayatta genç birisinin bir davranışı
gerçekleştirmesiyle yetişkin ya da yaşlı birisinin aynı davranışı gerçekleştirmesi arasında
anlam farkı oluşmaktadır. Söz gelimi aynı davranışı gerçekleştiren genç kınanırken, yetişkin
kınanmayabilir. Zaman, mekân, yaş, ekonomik durum, toplumsal konum gibi sebepler
toplumsal etkileşime etki etmektedir. Bütün bu unsurlar toplumsal etkileşimin bağlamını
oluşturmakta ve anlam ile yorum ilişkisini değiştirebilmektedir. Bu yüzden yorum süreci açık
bir süreçtir ve aktör özneler tarafından inşa edilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Sembolik etkileşimcilik, bireyler arası ilişkileri merkeze alması dolayısıyla

mikro bir teori olarak kabul edilmektedir.


Sembolik etkileşimciliğin teorik bir yaklaşım olarak entelektüel kökleri

sosyolog Georg Simmel’in ve psikolog Charles Horton Cooley’in çalışmalarına
dayanmaktadır.


Sembolik etkileşimcilik teorisinin en önemli toplumsal gerçeklik unsurlarından

birisi dildir. Çünkü dil, toplumsal etkileşimi mümkün kılan en temel gerçekliktir.


George Herbert Mead, insan benliğinin iki yönlü bir yapıya sahip olduğunu

savunmuştur. Ona göre, insan benliğinin en önemli özelliklerinden birisi aynı anda hem
“özne” hem de “nesne” olabilmesidir.


Benliğin psikolojik ya da özne yönü “ben”dir. Benliğin sosyolojik ya da nesne

yönü ise “beni/bana”dır.


Benlik gelişmesi toplumsallaşma sürecinde üç aşamayı takip etmektedir. Bu

aşamalar, taklit, oyun ve genelleştirilmiş öteki aşamalarıdır.


Herbert Blumer, davranışçı psikolojide basit bir şekilde uyaran-tepki ilişkisi

olarak tanımlanan modeli, insanlar arası etkileşimi açıklamak için sosyolojik olarak “uyaranyorum-tepki” olarak yeniden tanımlamıştır.
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Bölüm Soruları
1.

George H. Mead’e göre benliğin aynı anda hem özne, hem de nesne olması ne

demektir? Açıklayınız.
2.

Sosyolojik bir süreç olarak benlik gelişiminin aşamalarını açıklayınız.

3.

Sembolik etkileşimcilikte ve işlevselcilikte bireylerin eylemleri nasıl

tanımlanmaktadır? Karşılaştırınız.
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5.DRAMATURJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1
5.2
5.3

Dramaturji
Erving Goffman’ın Dramaturji Yaklaşımı
Damga
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Toplumsal hayat bir tiyatro sahnesine benzetilebilir mi?

2.

Toplumsal hayatta rol icra ederken performans sergilemek sadece psikolojik

bir durum olarak açıklanabilir mi?
3.

Kesin kurallara göre hiyerarşik bir şekilde düzenlenmiş yerlerdeki toplumsal

etkileşimi gündelik hayat etkileşiminden ayıran özellikler nelerdir?
4.

Toplumsal hayatta dezavantajlı olarak görülen insanların gündelik etkileşimleri

sosyolojik olarak nasıl analiz edilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümün bütün konuları

Gündelik hayat gerçekliğinin

Ders notları, ders anlatımı,

bir tiyatro sahnesinde rol icra

sunumlar ve ileri okumalar

etmek gibi anlaşılması
Bölümün bütün konuları

Rollerin icra edilmesi,
sahneye ve aktörlere göre

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

değişmektedir
Bölümün bütün konuları

Zamanı ve mekânı
kullanmanın hiyerarşik

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

ilişkilerle sınırlandırıldığı
total kurumlarda rol icrasını
açıklamak
Damga

Anormal kabul edilen
insanların rol etkileşimleri ve

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

gündelik hayata katılmaları
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Anahtar Kavramlar








Gündelik hayat gerçekliği,
Benlik sunumu,
Performans,
Sahne önü,
Sahne arkası,
Total kurum,
Damga
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5.1.Dramaturji
Sembolik etkileşimcilik George Herbert Mead’in ve Herbert Blumer’in katkılarıyla
mikro sosyolojik bir teori olarak ortaya çıktıktan sonra önemli bir sosyoloji ekolü olan
Chicago Okulunda daha da geliştirilmiştir. Özellikle Chicago Okulu üyelerinin önemli bir
kısmının kent ve grup çalışmalarında temel aldıkları teori sembolik etkileşimciliktir. Bu
anlamda sembolik etkileşimciliğin genelde sosyal bilimlerde ve özelde sosyolojide bir
araştırma yöntemi olarak nitel araştırmaların gelişmesine ciddi katkıları olmuştur. Mead ve
özellikle Blumer’in teorik katkılarından sonra sembolik etkileşimcilik yaklaşımında özellikle
Everett Hughes teorik eserlerden çok informel biçimde ve makale tarzında örnek olay
araştırmaları üreten Erving Goffman ve Howard Becker gibi sosyologların da izledikleri bir
gelenek gelişmiştir (Cuff, Sharrock, Francis, 2013: 150). Yine sembolik etkileşimcilikte bir
araştırma geleneğinin oluşmasına önemli katkılarda bulunan isimlerden birisi de Chicago
Okulunun önemli temsilcilerinden Robert E. Park’tır. Gazetecilikten gelen Park, gözlem
yapmaya ve gözlemlerden elde edilen verileri toplamaya dayanan araştırmaların
yaygınlaşmasını sağlayan isimlerden birisidir (Bkz. Morva, 2013: 128-129). Okul üyeleri,
Chicago şehrinde farklı gruplar üzerine yaptıkları araştırmalarla önemli bir araştırma
geleneğinin oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Chicago Okulunda ortaya çıkan ve insanlar
arası etkileşim üzerine gözlem yapmaya odaklanan bu araştırma geleneği, grup içinde birey ve
bireyler arası etkileşimi anlama ve açıklama çabasında olmuştur. Elbette bireyden hareket
eden ve sıradan ya da marijinal grupları grup içi etkileşim üzerinden açıklamaya çalışan bu
araştırma geleneği, bilimsel olmamakla itham edilmiştir. Gerek klasik sosyologların, gerekse
yapısal gerçekliği temel alan sosyoloji teorilerinin pozitivist anlayışları hatırlandığında
sembolik etkileşimciliğin birey ve birey davranışları üzerinden geliştirdiği teorinin sosyoloji
tarihinde önemli bir ayrışmaya sebep olduğu da açıkça görülmektedir.

5.2.Erving Goffman’ın Dramaturji Yaklaşımı
Sembolik etkileşimcilik, toplumsal bir varlık olarak bireye ve bireyler arası etkileşime
odaklandığı için gündelik hayatı temel konusu olarak belirlemiştir. Başka bir deyişle sembolik
etkileşimcilik için gündelik hayat temel toplumsal gerçekliktir. Bu gerçeklik bireyler arası
etkileşimle kurulmakta ve etkileşim üzerinden bir düzen üretmektedir.
Dramaturji yaklaşımıyla Goffman, toplumsal benlik sahibi olarak bireylerin gündelik
hayatta benliklerini birbirlerine rollerine bağlı olarak sunduklarını savunmuştur. Gündelik
hayatta bireyler, tıpkı bir tiyatro sahnesinde rol yapan oyuncular gibi etkileşim
kurmaktadırlar. Aile içinde bir eş ve baba rollerine sahip olan birisi çocuğuyla etkileşim
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hâlindeyken kendisinin “baba” rolünü icra ettiğini ve muhatabı olan çocuğunun da bu rolün
farkında hareket ettiğini varsaymaktadır. Aynı durum çocuk açısından da geçerlidir. Çocuk da
kendisini babasının çocuğu olduğunu ve babasının da bu durumu bildiğini varsayarak
benliğini sunmaktadır. Aynı adam eşiyle konuştuğu zaman ise babalık rolünden çıkmakta ve
kocalık rolünü oynamaya başlamaktadır. Dramaturjide benlik, o an oynanan sahnenin
dramatik etkisiyle oluşan histir (Ritzer, Stepnisky, 2013: 120). Gündelik hayatta bireyler pek
çok farklı zamanda ve mekânda birbirlerine bağlı ya da birbirlerinden bağımsız roller icra
etmektedirler. Farklı roller farklı sahnelerde icra edilmektedir. Sahne, toplumsal etkileşimde
ortaya çıkmakta ve benlik ile etkileşim arasında karşılıklı olarak birbirlerini var kılan bir
durum oluşmaktadır.
Goffman yüz yüze etkileşimi, kabaca fiziksel olarak aynı ortamda bulunan bireylerin
karşılıklı olarak birbirlerinin eylemleri üzerindeki etkileri olarak tanımlamıştır. Ona göre,
etkileşim denildiğinde belli bireyler kümesinin sürekli olarak birbirlerinin karşısında
bulunduğu bir olaydaki tüm etkileşimler kastediliyor demektir (Goffman, 2009: 28). Bu
etkileşimlerde bireyler birbirlerine rolleri bağlamında benliklerini sunmaktadırlar. Ancak
etkileşimde benlik sunumu, bireylerin aktif oldukları bir ortam oluşturmaktadır ve
beklenmedik sonuçlara açıktır. Yine de beklenmedik sonuçlar etkileşimde istisnalardır. Çünkü
gündelik hayat etkileşim ve benlik arasındaki ilişki dolayısıyla bir düzenlilik olarak devam
etmektedir. Beklenmedik durumların var olması, gündelik hayatta sürdürülen etkileşimlere
bağlı toplumsal gerçekliğin bireyler üzerinde baskı yapan zorunlu bir gerçeklik olmamasını
göstermektedir. Böylece Goffman, toplumsal yapıyı temel yaklaşımlara karşı bireyin
etkileşimdeki aktifliğine vurgu yapmaktadır.
Goffman’a göre bireyler gündelik hayatta benliklerini sunarken rollerine bağlı olarak
performans sergilemektedirler. Performans, bireyin belli bir gözlemci kümesi önünde sürekli
bulunduğu bir süre boyunca gerçekleştirdiği ve gözlemciler üzerinde biraz da olsa etkisi olan
tüm faaliyetleri karşılamaktadır (Goffman, 2009: 33). Dolayısıyla performans, en az iki benlik
sahibi bireye ve dolayısıyla etkileşime bağlıdır. Rutin ise performans sırasında gerçekleştirilen
ve önceden belirlenmiş eylem kalıbıdır. Rutin sayesinde bilindik bir rolün nasıl icra edileceği
tahmin edilebilir. Ayrıca bu durum özellikle toplumsal etkileşimin bir toplumsal düzen
üretmesinin en önemli yollarından birisidir. Çünkü bir toplumda bireyler arasında sürekli
beklenmedik etkileşimler tecrübe ediliyor olsaydı, toplumsal bir düzenden çok bir karmaşadan
bahsedilirdi.
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Birey açısından performansın en önemli özelliği, role inanmaktır. Birey, bir rolü
canlandırdığında ima yoluyla gözlemcilerinden gözleri önüne serilen izlenimleri ciddiye
almalarını talep eder. İzledikleri karakterin sahipmiş gibi göründüğü niteliklere gerçekten de
sahip olduğuna, yapmakta olduğu işin yol açacağı ima edilen sonuçlara gerçekten yol
açacağına ve genelde her şeyin göründüğü gibi olduğuna inanmaları beklenir (Goffman, 2009:
29). Ancak performans sergilenirken birey sadece kendisini izleyenleri dikkate almaz. Benlik
sunumunda bireyler bazen rollerine kendilerini tamamen verirler. Bazen de tersi bir durum
söz konusu olabilir; seyircileri önemseyebilir ya da önemsemeyebilir. Performansların
sergilenmesi etkileşimin dinamik karakterini de ortaya koymaktadır. Karşılıklı etkileşimde
performansların yanlış ya da eksik algılanması ihtimalleri daima mümkündür. Üstelik bireyler
performanslarını yanlış sunma yeteneğine ve güdüsüne de sahiptirler. Ancak utanç, suçluluk
veya korku gibi duygular benlik performansının bilinçli olarak yanlış sunulmasına engel
olmaktadır (Goffman, 2009: 65).
Gündelik hayatı bir tiyatro sahnesine benzeten Goffman, tiyatroya ait pek çok kavramı
gündelik hayatta süre giden toplumsal etkileşimleri açıklamak için kullanmıştır. Aktör,
performans, izlenim yönetimi, sahne önü, sahne arkası ve takım oyunu bunlardan özellikle
dikkat çekenleridir. Bir doktorun hastasıyla ilgilendiği sırada muayenehanesi sahne önüdür.
Burada doktor hasta karşısında doktorluğun gereklerini yapmak durumundadır. Doktor ile
hasta arasındaki etkileşim sahne önünde icra edilmektedir. Üstelik doktor rolünü icra etmek
ve etkileşimle muhatabına benimsetmek için beyaz önlük giymeye, resmi davranmaya özen
gösterebilir. Doktorun hastası yokken sevdiği bir müziği açması, çalışanlarıyla sohbet etmesi
gibi davranışlar ise sahne arkasına aittir.
Aktörler performanslarında kendilerini en ideal biçimde sunmaya çalışmaktadırlar.
Buna bağlı olarak aktörler performanslarında bazı şeyleri saklamak zorunda olduklarını
düşünürler (Ritzer, Stepnisky, 2013: 121):
1.

Aktörler performanstan önce yaşadıkları gizli hazları veya performanslarına

uymayan geçmiş hayatlarını gizlemek isterler.
2.

Aktörler performansa hazırlanırken yaptıkları hataları ve bunları düzeltmek

için yaptıklarını gizlemek isterler. Örneğin ameliyata girecek bir doktor daha önceki hatalı
ameliyatını gizler.
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3.

Aktörler sadece son ürünü gösterip onu üreten süreci saklamak isteyebilirler.

Örneğin dersine çok hazırlanan bir öğretim üyesi, öğrencileri karşısında sanki anlatacağı
konuya çok hâkimmiş gibi bir görünüm sunabilir.
4.

Aktörler, ürünün yaratılma sürecinde yapılan kirli işleri saklamak isteyebilirler.

Üstelik bunlar gayrı ahlaki, yasadışı veya aşağılayıcı işler olabilir.
5.

Belli bir performans sergilerken aktörler diğer standartları göz ardı edebilirler.

6.

Aktörler,

kendilerine

yapılan

aşağılanmaları

ve

hakaretleri

saklayıp

performanslarına devam etmek isteyebilirler.
Dramaturji yaklaşımının en önemli kavramlarından birisi de “takım”dır. Goffman’a
göre (2009: 82), performansın esas amacı genellikle oyuncunun özelliklerini değil, sahnelenen
görevin özelliklerini ifade etmektir. Bu bağlamda, ister herhangi bir meslekte ister
bürokraside, işte veya zanaatta olsun, hizmet personeli, ustalık ve dürüstlük ifade eden
hareketlerle tutumlarına enerji katar, ama bu tutum onlar hakkında ne tür bir bilgi iletiyor
olursa olsun, genelde en önemli amaç, sundukları hizmet veya ürün hakkında olumlu bir
tanım yaratmaktır. Bu yüzden bireyler arası etkileşimi basit bir şekilde sadece bireysel
özelliklere atıfla açıklamak yetersiz olacaktır. Çünkü gündelik hayatta bireyler tanımlanmış
ilişkilerin

hâkim

olduğu

gruplarda

ve

örgütlenmelerde

benlik

performanslarını

sergilemektedirler. Bu tür grup ve örgütlenmelerde bireyler arası etkileşimin sadece bireysel
özelliklere bağlı olarak sürdürülmesi çok da mümkün değildir. Goffman (2009: 84), takım
kavramını bir rutinin sahnelenmesinde işbirliğinde bulunan bireyler kümesini tanımlamak için
kullanmaktadır. Burada, bir ya da birden fazla oyuncu tarafından sergilenen performanslara
vurgu yapılmaktadır. Takım, belli durum tanımlarının yapılmasını ve toplumsal etkileşimde
istikrarı sağlamaktadır. Bir toplumda yaşamak demek, farklı rolleri icra etmek ve bu roller
dolayısıyla farklı takımların içinde bulunmak demektir.
Bireyler performans sırasında daima kendilerini kontrol edemedikleri gibi bazen
istemedikleri hâlde yanlış anlamların oluşmasına sebep olabilmektedirler. Goffman’ın
“davetsiz misafirlik” olarak adlandırdığı bu durumlarda özellikle amaçlanmamış olsa bile, o
bölgedekiler, daha kapsamlı toplumsal nedenlerden dolayı içeri girene karşı sürdürmek
yükümlülüğü altında oldukları izlenimle gayet uyumsuz bir faaliyet içinde görülebilirler
(Goffman, 2009: 197). Pot kırmamak ya da gaf yapmamak için performansta izlenim
denetimi, etkileşimin önemli bir mekanizması olarak işlemektedir. Bu yüzden performansın
başarısı, sadece davranışı gerçekleştiren açısından değerlendirilemez. İzlenim denetimine

73

sağladıkları önemli katkılar dolayısıyla izleyicilerin de başarılı bir performansa önemli
katkıları vardır.
Dramaturji, gündelik hayatta benlik sahibi bireylerin farklı durumlarda farklı rolleri
icra etmelerini ve böylece etkileşim dolayısıyla toplumsal gerçekliğin üretilmesini
açıklamaktadır. Ancak dramaturji yaklaşımına bireyin, rolleriyle kurduğu ilişki de ayrıca
önemli bir meseledir. Çünkü rollerin icra edilmesi sadece bireylerin kendileriyle ilgili bir
durum değildir. Aynı zamanda rollerin icra edilmesi, icra edilen rolü algılayan ve etkileşim
kuran muhataplara da bağlıdır. Rol mesafesi de toplumsal etkileşim içinde gerçekleşmekte ve
etkileşime göre şekillenmektedir. Rol mesafesi, bireylerin kendilerini içinde bulundukları
rollerden ne derece ayrıldıklarıyla ilgilenmektedir. Goffman için kişinin bireysel kimliği tek
bir “çekirdek” benlik imgesiyle sınırlı değildir. Bireyler farklı kişilik özelliklerine sahiplerdir
ve farklı durumlarda farklı insanlara kişiliklerinin farklı yanlarını sergileyebilirler (Layder,
2010: 90). Örneğin yaşı büyük çocuklar atlıkarıncaya bindikleri zaman böyle bir deneyimden
hoşlanmayacak kadar büyük olduklarının farkına varmaları beklenir. Bu hisle uğraşmanın bir
biçimi, dikkatsiz, bezgin biçimde davranarak görünürde atlıkarınca üzerindeyken tehlikeli
edimler gerçekleştirme yoluyla rolle olan mesafeyi göstermektir (Ritzer, 2013: 237). Rol
mesafesi konusunda Goffman’ın asıl vurgusu toplumsal statüyedir. Ona göre, rol mesafesi
toplumsal statünün bir işlevidir. Yüksek statü sahibi bireylerin rol mesafesi sebepleri, düşük
statü sahibi insanlarınkinden farklıdır (Ritzer, Stepnisky, 2013: 121). Belli durumlarda
bireyler statülerinin fark edilmesini arzu edebilirler. Rol mesafesi, toplumsal etkileşimin
sürdürülmesinde oldukça önemli bir konumdadır.
Dramaturji yaklaşımının buraya kadar üzerinde durduğu gündelik hayat, normal kabul
edilen insanların toplumun genel normlarına ve inançlarına bağlı olarak gerçekleştirdikleri bir
sıradanlık üzerinden ele alınmıştır. Toplumun geneli açısından bu durumun doğru olduğu
kabul edilse bile Goffman’ın “total kurum” adını verdiği bazı kuruluşlarda ve
örgütlenmelerde gündelik hayatta toplumsal etkileşim ve benlik sunumları çok farklı tarzlarda
gerçekleşmektedir. Total kurumlarda toplumsal etkileşim, kapalı bir sistem içinde
sürdürülmektedir. Ona göre total kurumlar, birbirine benzer durumlardaki insanların daha
geniş toplumdan yeterli bir süre için koparılarak hep birlikte formel olarak yönetilen kapalı
yaşam sürdürmeleriyle oluşmaktadır ve beş kategoriye ayrılmaktadır (akt. Poloma, 2012: 217218):
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1.

Yardıma muhtaç ve sakat insanları korumak için kurulmuş olan kuruluşlar;

görme engelliler, yaşlılar, yetimler yoksullar için açılan evler vb.
2.

Hem yardıma muhtaç, hem de çevrelerinde toplum için tehdit oluşturan kişiler

için kurulmuş yerler: Verem sanatoryumları, akıl hastaneleri, cüzzam hastaneleri.
3.

Toplumu kasıtlı tehlikelere karşı korumak için organize edilen kuruluşlar:

Hapishaneler, ıslahevleri, savaş esirleri ve toplama kampları.
4.

Mesleki amaçlı ve o meslek dalında etkinlik göstermek amacıyla kurulan

kuruluşlar: Askeri barakalar, gemiler, yatılı okullar, çalışma kampları, birleşik koloniler ve bu
amaçlara hizmet etmek için bulunan kimseler.
5.

Dünyevi işlerden el çekerek, hatta sıklıkla dinsel eğitim hizmeti vermek için

kurulan merkezler, örneğin manastırlar, kiliseler vb.
Total kurumlarda da insanlar belli kurallar dâhilinde birbirlerine benliklerini
sunmaktadırlar. Ancak burada oluşan gerçeklik, gündelik hayat gerçekliğinden çok daha farklı
ve formeldir. Buna bağlı olarak, gündelik hayat etkileşimi ile total kurum içindeki etkileşim
farklılaşmaktadır. Goffman akıl hastanesi üzerine yaptığı çalışmalarda hastalarda sahne önü
ve arkası gibi toplumsal etkileşim düzenini sağlayan önemli benlik durumlarının olmadığını
fark etmiştir. Buna bağlı olarak hastalar sürekli gözetim altında ve diğerleriyle yüz yüze
yaşamak zorundadırlar. İlişkiler, hastayı sürekli olarak kusurlu, başarısız biri olduğunu
düşünmeye itecek, bir toplumsal düzen içinde gerçekten hasta veya deli olarak en aşağı
konuma düşürecek biçimde ayarlanmıştır (Cuff, Sharock, Francis, 2013: 155).

5.3.Damga
Benlik ve toplumsal etkileşim konusunda Goffman’ın sosyoloji tarihine yaptığı en
önemli katkılardan birisi de Damga adlı eseridir. Bu eserinde Goffman, toplumdaki diğer
bireylerle karşılaştırıldıklarında dezavantajlı olarak benliklerini sunmak zorunda olan bireyleri
incelemiştir. Bir fiziksel engelli, bir suçlu, bir bağımlı, çoğunluğun dini inançlarını
benimsememiş ya da etnik bir azınlık grubuna mensup birisi, toplumdaki diğer bireylerle
karşılaştırıldığında farklı bir benliğe ve dolayısıyla farklı toplumsal etkileşim imkânlarına
sahiplerdir. Bu bireyler toplumlarında damgalanmışlardır. Genelin içerisinde yabancı olarak
kabul edilmektedirler. Bu yüzden damgalama bir yabancılaşma süreci üretmektedir.
Goffman (2014: 33), birbirinden oldukça farklı üç damga tipinden bahsedilebileceğini
söyler:
1.

Bedenin korkunçlukları (muhtelif fiziki deformasyonları)
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2.

Zayıf irade, baskıya müstahak ya da doğal olmayan tutkular, sapkın ve katı

inanlar ve ahlaksızlık olarak algılanan bireysel karakter bozuklukları (Örneğin ruhsal
bozukluk, hapis yatmak, bağımlılık, alkolizm, eşcinsellik, işsizlik, intihar girişimi ve radikal
siyasi davranışlar vb.)
3.

Irk, ulus ve din gibi etnolojik damgalar.

Goffman’a göre (2014: 51) insanlar, damgası olduğu bilinen veya böyle algılanan
insanların olduğu sosyal ortamlarda, muhtemelen duruma pek de uygun olmayan
kategorileştirmeler yürürlüğe koyarlar ve bu durumdan yine muhtemelen, hem kendileri hem
de “damgalanmış” kişi karşılıklı olarak rahatsızlık duyarlar. Damgalı olarak kabul edilenlerle
normal insan olarak kabul edilenlerin karşı karşıya geldikleri toplumsal etkileşim
durumlarında damganın varlığı etkileşimi belirlemektedir. Elbette burada karşılıklı etkileşime
bağlı olarak pek çok farklı durum üretilebilmektedir. Ayrıca ortak damgaya sahip olanlar,
kendi aralarında ortak bir kimlik üzerinden daha yakın bir etkileşimi de sağlayabilmektedirler.
Damganın farkındalığı toplumsal etkileşimi dönüştüren ve farklılaştıran bir durumdur.
Damgalı bir insanın bulunduğu bir ortamdaki etkileşimde damga kendisini belli etmekte ve
bireyler arası etkileşimi de etkilemektedir. Böyle durumlarda normal kabul edilen bireylerin
damgaya dair yok saymak, görmezden gelmek, kabullenmiş gibi yapmak gibi tavırlarının
yanında damgalı olan bireylerin de kendilerinin nasıl algılandıklarını düşündükleri ve ona
göre tavır takındıkları bir karşılıklı etkileşim yönetiminden bahsedilebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Gündelik hayatta bireyler, tıpkı bir tiyatro sahnesinde rol yapan oyuncular gibi

etkileşim kurmaktadırlar.


Sahne, toplumsal etkileşimde ortaya çıkmakta ve benlik ile etkileşim arasında

karşılıklı olarak birbirlerini var kılan bir durum oluşmaktadır.


Performanslar, bireyin belli bir gözlemci kümesi önünde sürekli bulunduğu bir

süre boyunca gerçekleştirdiği ve gözlemciler üzerinde biraz da olsa etkisi olan tüm
faaliyetleridir.


Goffman, takım kavramını bir rutinin sahnelenmesinde işbirliğinde bulunan

bireyler kümesini tanımlamak için kullanmaktadır.


Rol mesafesi, bireylerin kendilerini içinde bulundukları rollerden ne derece

ayrıldıklarıyla ilgilenmektedir.


Total kurumlar, birbirine benzer durumlardaki insanların daha geniş toplumdan

yeterli bir süre için koparılarak hep birlikte formel olarak yönetilen kapalı yaşam
sürdürmeleriyle oluşmaktadır.


Goffman, Damga adlı eserinde fiziksel engelli, suçlu, bağımlı, çoğunluğun dini

inançlarını benimsememiş ya da etnik bir azınlık grubuna mensup birisinin, toplumdaki diğer
bireylerle karşılaştırıldığında farklı bir benliğe ve dolayısıyla farklı toplumsal etkileşim
imkânlarına sahip olacağını açıklamıştır.
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Bölüm Soruları
1.

Sahne önü ve sahne arkası kavramlarını açıklayınız.

2.

Total kurumlarda sahne, performans ve rol mesafesi kavramları nasıl

karşılanmaktadır?
3.

Damgalanmış olduğunu düşünen birisiyle etkileşimde karşılaşılabilecek

zorluklar nelerdir? Tartışınız.
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6.TOPLUMSAL FENOMENOLOJİ VE ETNOMETODOLOJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1
6.2
6.3

Toplumsal Fenomenoloji ve Etnometodoloji
Alfred Schutz ve Toplumsal Fenomenoloji
Harold Garfinkel ve Etnometodoloji
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Kendi toplumsallıklarını üretmede insanların bireysel katkıları var mıdır?

2.

Gündelik hayat gerçekliğinde insanların birbirlerini anlamasının merkezi rolü

3.

Toplumsal gerçeklik toplumda yaşayan insanların zihinlerinde ve anlam

nedir?
dünyalarında ürettikleri bir kurgusal gerçeklik olarak kabul edilebilir mi?
4.

İnsanlar gündelik hayatta toplumsal ilişkiler kurarken hangi metotları

kullanmaktadırlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümdeki bütün konular

Fenomenolojik sosyolojinin

Ders notları, ders anlatımı,

temel kabullerini öğrenmek

sunumlar ve ileri okumalar

Alfred Schutz ve toplumsal

Karşılıklı olarak birbirini

Ders notları, ders anlatımı,

fenomenoloji

anlama ve özneler arası bir

sunumlar ve ileri okumalar

dünyanın inşa edilmesi
konusunu açıklamak
Harold Garfinkel ve

İnsanların kendi anlamlı

Ders notları, ders anlatımı,

etnometodoloji

eylemlerini

sunumlar ve ileri okumalar

açıklayabilmelerinin
toplumsal gerçekliğin
üretilmesine katkılarını
analiz etmek
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Anahtar Kavramlar








Toplumsal fenomenoloji,
Özneler arasılık,
Yorumlama şemaları,
Perspektiflerin karşılığı,
Bilgi stoku,
Gündelik hayat gerçekliği,
Pratik sosyolog,
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6.1.Toplumsal Fenomenoloji ve Etnometodoloji
Fenomenoloji, yirminci yüzyılın başında Almanya’da etkili olmuş önemli bir felsefe
akımıdır. Fenomen ise Türkçede görünen, görünüş ya da görünüm gibi kelimelerle ifade
edilmektedir. Edmund Husserl’in kurduğu fenomenoloji, bilincin çok çeşitli formlarıyla dini,
estetik, ahlaki ve duyusal her tür doğrudan deneyimini analiz edip betimleyen felsefe anlayışı
ya da yaklaşımıdır. Husserl’in fenomenoloji anlayışı, insanların deneyimlerini kökenlerinden
ve gelişimlerinden ayrı, bilimlere dayanan nedensel açıklamalardan bağımsız olarak gerçekte
olduğu şekliyle, doğrudan ve dolayımsız bir tarzda tanımlama girişimine karşılık gelmektedir
(Cevizci, 2000: 369). Husserl, göründüğü şekliyle dünyayı anlamanın felsefi faaliyetin çok
önemli bir parçası olduğunu, zira hayatta değer taşıyan birçok şeyin, örneğin iyiliğin,
güzelliğin ve aşkın fenomen ya da görünüşlere dayandığını, fakat görünüşler kendilerini
gözlemleyen bir özneye bağlı oldukları için felsefenin ilk ve esas konusunun görünüşler
olmayıp bilincin kendisi olduğunu savunmuştur. Ona göre felsefenin temel amacı, bilincin
öznenin bakış açısından görülen içeriklerine ilişkin bir araştırmayı hayata geçirmektir
(Cevizci, 2000: 370). Var olanların anlaşılabilmesi, kavramlara yüklenen anlamlar yoluyla
mümkündür. Buna göre insan, var olanı kavrayabilen ve var olana anlam yükleyebilen bir
varlıktır. Nesnel olanı anlamak nesnel olana anlam yükleyen, onu kavramaya çalışan öznel
bilinçten hareketle mümkündür. Bu yüzden fenomenoloji özneden hareket eden bir felsefi
harekettir.
Fenomenolojiyi felsefeden sosyolojiye taşıyan sosyolog, Alfred Schutz olmuştur.
Fenomenolojik sosyolojinin asıl amacı bir toplumsal gerçekliği paylaşan insanların o
toplumsal gerçekliği nasıl gördüklerinin ya da anlamlandırdıklarının tasvir edilmesidir. Aynı
zamanda bireylerin hangi yollarla başkalarının algılarına benzer algılar edindiklerini, tecrübe
ettikleri olaylar ile nasıl olup da benzer bir dünyayı veya bireyler arasında paylaşılan her
günkü dünyayı nasıl oluşturduklarını inceler (Wallace, Wolf, 2012: 351). Fenomenolojik
sosyoloji, bireyler arası anlamlı ilişkilerin düzenli bir toplumsal gerçekliği gündelik hayat
üzerinden üretmesiyle ilgilenmektedir. Çünkü gündelik hayatta bireylerin gerçekleştirdikleri
davranışlar anlamlar içermekte, karşılıklı ilişkilerde bireyler karşılıklı olarak birbirlerinin
davranışlarına anlamlar yüklemektedirler. Ancak bu durumun toplumsal gerçekliği üreten en
önemli yanlarından birisi, bireylerin sadece başkalarının davranışlarına anlam yüklememeleri;
aynı zamanda kendi davranışlarına da anlam yüklemeleridir. Toplumsal dünya, anlamlarla
yüklü bir gerçekliktir. Bu anlamlılık insanlar arası etkileşim dolayısıyla üretilmekte ve
sürdürülmektedir. Bireylerin toplumsal gerçeklik alanını oluşturan ve genel olanı temsil eden
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gündelik hayat, nesnel ya da makro bir perspektiften açıklanamaz. Fenomenolojik sosyoloji,
söz konusu genel toplumsal hayatı öznel olanda, özellikle de “öznel anlam”da keşfetmeye
çalışmaktadır (Wolff, 2002: 522). Schutz’ün tespiti, fenomenolojinin bir yöntem olarak
toplumsal hayatı açıklamaya uygunluğudur.

6.2.Alfred Schutz ve Toplumsal Fenomenoloji
Fenomenolojinin sosyoloji için önemli bir açıklama temeli oluşturduğunu savunan
Alfred Schutz, davranış ile anlama arasındaki ilişkiye odaklanan Max Weber’i takip etmiştir.
Ancak o, Weber’in anlama yöntemine dayanan toplumsal eylem ya da davranış teorisini eksik
bulmuş ve bu teoriye fenomenolojik bir açılım sağlamıştır. Schutz’e göre, Weber’in eylem
teorisinin “sağduyu dünyası” ve “gündelik dünya” üzerine bir incelemeyle tamamlanmalıdır
ve buna bağlı olarak Weber’in eylem teorisinde özellikle iki önemli soru cevapsız
durmaktadır (Giddens, 2002: 43-44):
1.

Weber’in tanımladığı anlamda, refleksif davranıştan farklı olarak aktörün

eylem hâlinde yaptığı şeye bir anlam atfetmesi ne demektir?
2.

Toplumsal eylem esnasında aktör, kendilerine has öznel tecrübeleri olan öteki

aktörleri ayrı kişiler olarak nasıl tecrübe eder?
Bilindiği gibi Max Weber’in eylem teorisinde bir eylem, genel bir ideal tip içerisinde
anlaşılmakta ve tanımlanmaktadır. Tipleştirme meselesi fenomenolojik sosyoloji için çok
önemlidir. Ancak Schutz’ün özellikle vurgu yaptığı konu eylemin sadece bir olmuş bitmişlik
olarak ele alınamayacağı meselesidir. Çünkü bir eylem daima bir süreç içinde
gerçekleşmektedir. Eylemlerin kazandıkları anlamlar da geçmişte tecrübe edilmelerine
bağlıdır. Eylemlerin ya da tecrübelerin kendiliğinden bir anlamları olamaz.
Schutz’e göre, başkalarının davranışlarını anlama, fenomenolojik açıdan, bir
tipleştirme süreci olarak incelenebilir. Çünkü ister nesnel, isterse öznel olsun; anlam
tipleştirmelere başvurmayı gerektirmektedir (Wolff, 2002: 522). Aktör, bu tipleştirme
sürecinde, başkaları tarafından yapılan şeylerin anlamlarını kavramak için öğrenilmiş
yorumlama şemalarına başvurur (Giddens, 2002: 47). Yorumlama şemaları, bireylerin
gündelik hayatta karşılıklı olarak anlamlı etkileşim kurmalarının zorunlu şartlarından birisidir.
Karşılıklı etkileşim, aynı zamanda karşılıklı olarak gerçekleştirilen davranışlara anlam
yüklemeyi zorunlu kıldığı için sürekli olarak yorumlama şemalarına başvurmayı
gerektirmektedir. Çünkü toplumsal etkileşimin dinamik sürecinde bireyler birbirlerinin
muhtemel tepkilerini de sürekli olarak hesap etmektedirler. Dolayısıyla bireyler gündelik
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hayatta sürekli olarak yorumlama şemalarına ve anlam atfetmeyi mümkün kılan bilgi
stoklarına başvurmaktadırlar. Karşımızdaki bir insanın hareketlerinden, konuşmalarından ve
bize verdiği tepkilerden nasıl bir insan olduğunu bilgi stokuna başvurarak anlayabiliriz. Çok
yakınımız olan birisinin davranışlarındaki değişiklik hemen dikkatimizi çeker. Çünkü onun
nerede nasıl davranacağını çok iyi bildiğimiz için daha önceki tarzından ve tepkilerinden
uzaklaşması, bilgi stokumuzda ona ilişkin daha önceden oluşturduğumuz yorumlama
şemalarımıza uymaz. Bu yeni durumu anlayabilmek için yeniden bir anlama çabasına gireriz.
Yorumlama şemalarına ve bilgi stoklarına başvurarak gerçekleştirilen tipleştirme,
hem insanların birbirlerinin davranışlarını anlama, anlamlandırma, kategorize etme,
yorumlama süreçlerinde başvurdukları bir yol; özneler-arasılığı mümkün kılan bir işlem, hem
de bilim adamlarının insan davranışlarını, insanların etraflarındaki nesnelere anlam yükleme
gibi süreçleri anlamak için kullandıkları zihinsel soyutlamadır (Tatlıcan, 2011: 136). Gerek
gündelik hayatı yaşayan insanlar, gerekse gündelik hayatın anlamlı bir şekilde üretilmesini
araştıran sosyal bilimciler, tipleştirme yöntemini kullanmaktadırlar. Tipleştirme, toplumsal
gerçekliğin bir kurgu olarak bireylerin zihninde var olmasını sağlamaktadır. Bu kurgu, aynı
zamanda nerede ne yapılması ve yapılmaması gerektiğini de insan zihninde oluşturmaktadır.
Böylece bireyler, gündelik hayatta karşılaştıkları meseleleri çözmek için tipleştirmelere bağlı
olarak oluşturdukları reçetelere başvurmaktadırlar. Reçeteler, karşılaşılan sorunları çözmek
için başvurulan tipleştirmelerdir.
Schutz, “kendini anlama”dan daha çok “karşılıklı anlama”ya yani özneler arasılığın
nasıl mümkün olduğunu açıklamaya yönelir. Ona göre toplumsallığın temeli, bireyin
karşısındakini kendi davranışları üzerinde düşünüp davranışlarına anlam yükleyen birisi
olarak kabul etmesi oluşturmaktadır. Ancak bu, bireyin kendi davranışlarına karşısındakinin
anlam yüklediğini kavramasını gerektirmektedir (Tatlıcan, 2011: 131). Aynı durum ve
gereklilik, karşılıklı olarak etkileşim hâlindeki bireylerin hepsi için geçerlidir.
Schutz, karşılıklı etkileşim durumunu “biz ilişkisi” olarak tanımlamaktadır. Biz
ilişkisi, gündelik hayatta bireyler arasında “perspektiflerin karşılıklılığı”na bağlıdır.
Toplumsal gerçekliği üreten aktörler olarak bireyler kendi öznel anlam dünyalarından
hareketle ortak bir dünyayı tecrübe etmektedirler. Ortak bir dil, ortak ya da paylaşılan bilgi
stokları, ortak tecrübeler gibi araçlar, öznelliğe bağlı tekil dünyaların “ortak bir dünya”
olmasını sağlamaktadır (Tatlıcan, 2011: 132). Gündelik hayatta bireyler, bu ortak dünyayı
sorgulamamakta; olduğu gibi kabul etmektedirler. Gündelik hayatın sorgulanmadan
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sürdürülmesi, bireylerin diğerlerini kendileri gibi düşündükleri ve algıladıklarını ve
anladıklarını varsaydıklarını göstermektedir. Perspektiflerin karşılıklılığı da bu duruma bağlı
olarak bireylerin karşılıklı olarak birbirlerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini anlamalarına
yardımcı olmalarını sağlamaktadır (Layder, 2010: 106). Fenomenolojik sosyolojide insanlar
arası etkileşimin temeli dildir. Dil, toplumsal gerçekliğin aktör öznelerin birbirlerini
anlamaları sayesinde üretilmesini sağlayan en temel gerçekliktir. Gündelik dil, içinde
toplumsal hakikatin keşfedilmemiş içeriklerini taşıyan önceden inşa edilmiş bir tipler ve
karakteristikler hazinesi barındırmaktadır (Coulon, 2010: 13). Ancak ortak bir sosyolojik
gerçekliği mümkün kılmasına ve özneler arasılığın temeli olmasına rağmen dilin öznel
boyutunun önemi de göz ardı edilmemelidir. Bireyler etkileşimde tamamen dil ya da gündelik
hayatın rutin üst gerçekliği tarafından kuşatılmamışlardır. Aynı zamanda bireyler, bilgi
stoklarını arttırma, daha önce olumlu anlam yükledikleri bir tutum ya da davranış hakkındaki
fikirlerini değiştirebilme gibi imkânlara da sahiptirler.

6.3.Harold Garfinkel ve Etnometodoloji
Etnometodoloji, sosyoloji tarihinde Schutz’un fenomenolojik sosyoloji yorumuna
dayanan önemli bir teorik yaklaşımdır. Genel bir tanımla etnometodoloji, toplum üyeleri
olarak insanlar tarafından gerçekleştirilen, toplumsal hayatı oluşturan düzenli toplumsal
işlerde kullanılan tekniklerin sistematik olarak keşfedilmesidir. Toplumsal hayatın
somutlaşmış üretimiyle ilgilendiklerini iddia eden etnometodologlar tarafından çalışılan
düzenli toplumsal fenomen örnekleri, karşılıklı konuşma düzenliliklerini içermektedir (Bruce,
Yearley, 2006: 95). Etnometodoloji, insanların toplumsal dünyalarında insanların günlük
hayatta karşılaştıkları deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarının ampirik olarak incelenmesidir
(Poloma, 2012: 249). Gündelik hayatı icra eden insanlar, belli rolleri ve davranışları
gerçekleştirirken belli yöntemleri uygulamaktadırlar. Bir insan, arkadaşlarının yanında daha
rahat, samimi ve içten davranışlarda bulunurken, patronunun yanında kendisine daha çok
dikkat ederek daha resmi ve mesafeli bir tarzı benimseyebilir. Gündelik hayatta insanlar,
toplumsal

gerçekliği

sürekli

üreten

ve

kendileri

için

anlamlı

kılan

metotları

uygulamaktadırlar. Garfinkel’e göre (2015: 17), etnometodolojinin temel iddiası, toplumun
üyelerinin düzenli gündelik ilişki ortamlarını ürettikleri ve düzenledikleri etkinlikleri ile
onların bu ortamları “açıklanabilir” kılma prosedürlerinin aslında aynı şeyler olarak görülmesi
gerektiğidir.
Etnometodoloji açıklamalarında bireyi merkeze alan mikro sosyolojik bir yaklaşım
olmasına rağmen toplumsal gerçekliğin kendisine göre bir nesnellik durumuna sahip
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olduğunu kabul etmektedir. Ancak buradaki nesnel toplumsal gerçeklik kabulü pozitivist bir
anlayışa dayanmaktadır. Başka bir deyişle işlevselcilikte ve çatışmacılıkta izleri sürülebilen
Emilé Durkheim’ın “toplumsal olgu” ya da “toplumsal yasa” anlayışını temel alan, kendisini
bireylere dayatan bir toplumsal gerçeklik kabulünden farklıdır. Garfinkel’e göre (2015: 18-19)
toplumsal yasalar, “genellikle” veya “daha iyisi”ni sunan “bir kural olarak” kendisini gösteren
ilişkilerin ifadesi olarak görülebilir. O, bu türden bir yasayı “yarı-yasa” olarak
kavramsallaştırma taraftarıdır. Çünkü böyle bir yasanın geçerli olabilmesi, onun görünür
hiçbir istisnasının ortaya çıkmayacağı anlamına gelmez. Böylece toplumsal gerçekliğin
nesnelliği, toplumsal gerçekliğin gündelik bir hayat düzenliliği üretmesiyle ilgilidir. Ancak
buradaki nesnellik, bireylerin dışında, onları denetleyen ya da onlara baskı yapan bir gerçeklik
durumu değil; daha çok bireylerin kendi ortaklaşa gündelik pratikleriyle oluşan bir genel
gerçekliktir. Öyle ki insanlar gerçekleştirdikleri davranışları gündelik hayat düzenine
referansla açıklayabilme durumuna da sahiptirler. Burada toplumsal pratiklerin bireyler
tarafından açıklanabilir olması, karşılıklı etkileşim açısından son derece önemlidir. Çünkü
karşımdaki insanın davranışlarını anlamlandırmam ve açıklamam onunla kurduğum toplumsal
etkileşimin temelidir. Hiçbir zaman bu etkileşim tamamen bireylerin keyfi tutum ve
davranışlarına indirgenerek açıklanamaz. Etkileşimdeki toplumsal pratikler, toplumsal
gerçekliğin nesnel boyutuna referansla açıklanabilirler.
Etnometodolojinin en temel varsayımlarından bir diğeri de gündelik hayatta yaşayan
insanların “pratik sosyologlar” olarak kabul edilmesidir. İnsanlar toplumsallaşma sürecinde
toplumlarında nasıl yaşamaları gerektiğinin bilgilerini de edinmektedirler. Dolayısıyla,
normları, değerleri, inançları içselleştirmek ve toplumsal gerçekliğin bu unsurlarına temel
alarak toplumsal hayatta yaşamayı öğrenmek, kendi toplumunun bilgisini edinmek demektir.
Toplumsal hayatın bilgi birikimine dayanarak insanlar nerede ne yapmaları gerektiğini de
bilmekte ve toplumsal bilgi birikimlerini pratiklerine aktararak gündelik hayatın sosyolojik
olarak üretilmesine katkıda bulunmaktadırlar.
Pratik sosyologlar olarak gündelik hayatı üreten insanlar belli anlamlı pratikleri de
sürekli tekrarlamaktadırlar. Bu pratiklerin çoğu zaman rutin olarak gerçekleştirildiği bilinir.
Bu yüzden rutinin bozulması ya da değişmesi, birden insanlar arası iletişimi değiştirmektedir.
Çünkü gündelik hayatın bilgi birikimine ve sürekli tekrar eden davranışlara yansıyan anlam
dünyasındaki bozulma insanlar arası ilişkileri genelde olumsuz etkilemektedir. Çünkü
toplumsal hayat beklenmeyen pratikler üzerine inşa edilmemektedir.
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Bireyden hareket etmesi ve mikro sosyolojik bir teorik yaklaşım olarak etnometodoloji
sembolik etkileşimcilik ile pek çok benzerliğe sahiptir. Ancak etnometodoloji, sembolik
etkileşimcilik gibi rol beklentilerinin etkileşim sürecinde nasıl doğduğunu incelemez. Bunun
yerine insanların davranışlar ile ilgili olarak ve bir etkileşim durumunu yorumlamakta ve
anlamlı kılmakta kullandıkları “olduğu gibi kabul edilmiş olan” bazı kuralları nasıl bir süreçle
edindiklerini incelemektedir. Etnometodoloji için yorum sürecinin kendisi araştırılması
gereken bir husustur (Wallace, Wolf, 2012: 362). İnsanlar, birbirileri ile kurdukları
etkileşimde birbirlerine bağlı bulundukları toplumsal gerçekliğin anlamlı birikimini
pratikleriyle sunmaktadırlar. Etnometodolojinin temel kabullerinden birisi, birbirleriyle
kurdukları etkileşimlerde belli normlara, inançlara ve değerlere göre hareket eden insanların,
bağlı oldukları bu toplumsal gerçeklik unsurlarını etkileşimde pratiğe geçirdikleridir.
Etnometodolojinin en çok üzerinde durduğu kavramlardan birisi “bağlama
gönderimlik”tir. Bağlama gönderimlik, anlamın açıklanması ve pratikle ilişkisinin tespit
edilmesi açısından son derece önemli bir kavramdır. Sosyolojik bir gerçeklik olarak dil sadece
gramere ya da kelimelerin ilk anlamlarına indirgenemez. Kelimeler, farklı bağlamlarda
kendilerine yüklenen pek çok farklı anlama sahip olabilmektedir. Bir kelime durumlardan
bağımsız bir anlama sahip olsa bile kullanıldığı her özel durumda ayrı bir anlam
kazanmaktadır. Bir kelimenin kavranması, insanların “durum bildiren nitelikler”i ve “mevcut
bilginin ötesine geçmeleri”ni gerektirmektedir (Bar-Hillel’den akt. Coulon, 2010: 30).
Bağlama gönderimlik konuşmanın anlamının her zaman lokal olması ve bir
kelimenin anlamı hakkında genelleme yapmanın imkânsız olduğunu göstermektedir (Coulon,
2010: 33). Gündelik dil, insanlar arası etkileşime kaynak olan bir gerçeklik olmasının yanında
dilin kullanımı daima bağlam içinde gerçekleşmektedir. Bağlama gönderimliğin lokal olması
demek zaman, mekân ve dili o zaman ve mekân içinde kullanan insanlarla sınırlı olması
demektir. Bilindiği gibi bir toplumun gündelik dilinde olumlu anlama sahip bir kelime, başka
bir toplumda olumsuz bir anlama sahip olabilmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik
Devletleri’nde “ayı” sevimli bir hayvan olarak kabul edilir ve insanlar kendileri için bir sıfat
olarak “ayı”nın kullanılmasından rahatsız olmayabilirler. Ancak aynı kelime Türkiye’de bir
hakaret olarak kabul edilir. Yine “ayı” kelimesinin Türkiye’de genelde insanlar açısından
kullanıldığında böyle bir karşılığı olduğu varsayılsa bile bazı arkadaşlar arasındaki samimi
ilişkilerde kelimeye başka bir anlam yükleme imkânının da olduğu tespit edilebilir. İnsanların
kendi aralarında toplumun geneli açısından olumsuz görülen bir kelimeye olumlu anlam

89

atfetme durumları da etnometodoloji açısından önemlidir. Bu durumun tespiti bağlama
gönderimlik dolayısıyla mümkündür.
Etnometodolojinin üzerinde durduğu bir diğer kavram ise reflesivitedir. Refleksivite,
insanların kendilerinin ve diğer insanların eylemleri ve düşünceleri üzerinde düşünebilmeleri
ve bu düşünceler sayesinde davranışlarını gözden geçirip değiştirebilmeleri yeteneğine
karşılık gelmektedir (Tatlıcan, 2011: 159-160). İnsanlar genelde gündelik hayatlarında bilinçli
olarak hareket etmezler. Sürekli bir kendisini ve karşısındakileri sorgulama durumu, gündelik
hayatın süre giden düzenine uymayacak bir tutum olacaktır. Bu yüzden refleksivite, rutinin
içinde kendiliğinden akıp giden gündelik hayat düzenine içkindir. Gündelik etkinliklerin akışı
içinde insanlar konuşmaları sırasında anlamı, düzeni ve yaptıkları şeylerin rasyonalitesini inşa
ettiklerinin farkında değildirler (Coulon, 2010: 36).
Refleksivite üzerinden etnometodolojinin vurgu yaptığı bir başka kavrama;
“açıklama”ya ulaşılmaktadır. Gündelik hayatı yaşayan sıradan insanlar da kendi
davranışlarını ve kurdukları etkileşimi açıklama imkânına sahiptirler. Anlamlı bir düzenin
insanlar arası etkileşim üzerinden üretilmesi de toplumsal pratiklerin açıklanabilirliği
sayesinde mümkündür. Bir sosyoloji ve sosyal bilim teorik yaklaşımı olarak etnometodoloji,
insanların kendi davranışlarını nasıl açıkladıkları konusuna büyük önem atfetmektedir.
Etnometodologlar, daha çok insanların açıklama pratikleri üzerine yoğunlaşmaktadırlar.
Özellikle de insanların açıklamaları, pratik eylemleri için nasıl kullandıklarına göre analiz
etmek amacındadırlar (Tatlıcan, 2011: 162).
Böylece etnometodolojide sosyolojik analiz, toplumsal gerçekliğin gündelik hayattaki
pratikler; özellikle de karşılıklı konuşmalar üzerinden insanlar tarafından üretilmesine,
insanlar arası etkileşimin refleksiviteye dayanan yapısına ve bağlamın içindeki anlamlı
davranışların açıklanması konularına odaklanmaktadır. Analiz edilen bu unsurlar özellikle
insanlar arası etkileşimde kendiliğinden gerçekleşmekte ve toplumsal gerçekliğin gündelik
hayat üzerinden üretilmesini sağlamaktadır. Etnometodologlar, pratik sosyologlar olarak
kabul ettikleri insanların gündelik hayatta birbirlerini anlamak için kullandıkları açıklama
yöntemlerine odaklanmak gerektiğini savunmaktadırlar. Bu yüzden, bu teorik yaklaşımda
insanlar arasındaki konuşmalara odaklanmak, konuşmalarda kast edilenleri anlamaya
çalışmak, bir sosyoloji yöntemi olarak kabul edilmiştir. Uygulama alanı itibariyle
etnometodolojiyi kabul eden sosyologlar iki grupta toplanmışlardır (Coulon, 2010: 24):
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1.

Karşılıklı konuşmaların sürmesini ve anlam kazanmalarını sağlayan bağlamsal

yeniden inşaları araştıran konuşma analizcileri;
2.

Sosyolojik olarak araştırma alanlarını eğitim, adalet, organizasyonlar,

yönetimler ve bilim gibi daha geleneksel konularla kısıtlı olarak gören bir sosyologlar grubu.
Garfinkel (2015: 64), karşılıklı konuşmalar incelendiğinde şu özelliklerin ortaya
çıktığını tespit etmiştir:
1.

Tarafların anladıkları, ancak konuşma sırasında açıkça belirtmedikleri birçok

husus vardır.
2.

Taraflar çoğu hususu sadece fiilen söyleyenler değil, aynı zamanda

belirtilmeyen şeyler temelinde anlarlar.
3.

Çoğu husus, zamansal konuşma dizilerinin, bir kelimeler dizisinden daha çok

ilerlemekte olan bir konuşmanın dokümanter kanıtları olarak görüldüğü bir süreç sayesinde
anlaşılır.
4.

Taraflar meseleleri ancak ve ancak somut dilsel bir ifadeyi ilgili hususların

temel kalıbının bir dokümanı, işaretin konumlandırılması olarak ele almayı gerektiren
müşterek bir anlama çalışması içinde ve sayesinde anlarlar.
5.

İki taraf da kullanılan sözleri karşılıklı konuşmadaki durumlar olarak görür ve

mevcut etkileşimin biyografisini ve gelecekteki görünümlerini ortak bir yorumlama ve ifade
şeması olarak kullanır ve onlara referansta bulunur.
6.

İki taraf da hakkında konuşulan şeyi anlamak için daha fazla şeyin

söylenmesini bekler ve yine her iki taraf da söylenecekleri bekleme konusunda istekli
görünür.
Muhatapların birbirini anlamaya odaklandıkları ve bu amaçla gerçekleştirdikleri
karşılıklı konuşmalar, toplumsal gerçekliğin üretilmesini sağlamaktadır. Bu şekilde
gerçekleşen etkileşimler aynı zamanda bir düzen üretmektedir. Konuşmanın anlam
üretememesi ise anlamsızlığın ve dolayısıyla düzensizliğin ortaya çıkması demektir.
Harold Garfinkel bu durumla ilgili olarak, öğrencilerinden bazı deneyler yapmalarını
ve gözlemlerini rapor hâline getirmelerini istemiştir. Etnometodolojide gündelik etkileşimi
zora sokmak üzerine yapılan bu deneylere ihlal etme deneyleri de denilmektedir. İhlal etme
deneylerinde insanların toplumsal gerçekliği nasıl inşa ettiklerini anlamak için bu gerçeklik
ihlal edilmektedir. Arkada yatan varsayım, toplumsal hayatın her zaman metodik olarak inşa
edildiği ve katılımcıların bu eylemin farkında olmadığıdır. İhlal etme deneyleriyle normal
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prosedürler sekteye uğramakta ve gündelik dünyanın inşası ve yeniden inşa süreçleri
gözlemlenmektedir

(Ritzer,

Stepnisky,

2013:

128).

İhlal

deneyleri

dolayısıyla

etnometodolojinin temel toplumsal gerçeklik kabullerinin pratikte nasıl gerçekleştirildiği
gözlenmektedir.
İhlal etme deneylerinde örneğin öğrencilerden eve gittikleri zaman aile içindeki
rollerini bilinçli olarak daha farklı ve rutinin dışında oynamaları istenmiştir. Bir diğer ödevde
öğrencilerden bir tanıdıklarıyla yaptıkları karşılıklı bir konuşmada muhataplarının
kullandıkları alışılageldik, gündelik hayatta anlamı açık olan ve sık kullanılan kelimelerle ne
kast ettiklerini açıklamaları istenmiştir. Her iki durumda da öğrencilerin konuştukları
yakınları olumsuz tepki göstermişlerdir (Bkz. Garfinkel, 2015: 66-67). Bu durumun en önemli
sebebi, karşılıklı konuşmaya dayanan etkileşimin karşılıklı beklentilerle süre gitmesidir. Bu
beklentiler aynı zamanda anlamaya odaklanmış beklentilerdir. “Sahnenin bozulması” ve
beklentilerin gerçekleşmemesi, etkileşimi bozmakta ya da sona erdirmektedir. Bu durum tam
anlamıyla bir karmaşa üretmektedir ki bazı deneyleri yapmaya cesaret edemeyen öğrenciler
olmuştur. Buradaki en büyük risklerden birisi, sahneyi bozan bir etkileşim kurmanın
muhatabınızın size olan güvenini kaybetmenize sebep olma ihtimalidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Fenomenolojik sosyolojinin asıl amacı bir toplumsal gerçekliği paylaşan

insanların o toplumsal gerçekliği nasıl gördüklerinin ya da anlamlandırdıklarının tasvir
edilmesidir.


Fenomenolojik sosyoloji, genel toplumsal hayatı öznel olanda, özellikle de

“öznel anlam”da keşfetmeye çalışmaktadır.


Schutz’e göre, başkalarının davranışlarını anlama, fenomenolojik açıdan, bir

tipleştirme süreci olarak incelenebilir.


İnsanlar,

tipleştirme

sürecinde,

başkaları

tarafından

yapılan

şeylerin

anlamlarını kavramak için öğrenilmiş yorumlama şemalarına başvururlar.


İnsanlar, gündelik hayatta sürekli olarak yorumlama şemalarına ve anlam

atfetmeyi mümkün kılan bilgi stoklarına başvurmaktadırlar.


Tipleştirme, toplumsal gerçekliğin bir kurgu olarak bireylerin zihninde var

olmasını sağlamaktadır. Bu kurgu, aynı zamanda nerede ne yapılması ve yapılmaması
gerektiğini de insan zihninde oluşturmaktadır.


Dil, toplumsal gerçekliğin aktör öznelerin birbirlerini anlamaları sayesinde

üretilmesini sağlayan en temel gerçekliktir.


Etnometodoloji, toplum üyeleri olarak insanlar tarafından gerçekleştirilen,

toplumsal hayatı oluşturan düzenli toplumsal işlerde kullanılan tekniklerin sistematik olarak
keşfedilmesidir.


Etnometodoloji açıklamalarında bireyi merkeze alan mikro sosyolojik bir

yaklaşım olmasına rağmen toplumsal gerçekliğin kendisine göre bir nesnellik durumuna sahip
olduğunu kabul etmektedir.


Etnometodolojinin en temel varsayımlarından bir diğeri de gündelik hayatta

yaşayan insanların “pratik sosyologlar” olarak kabul edilmesidir.


Etnometolojide insanlar arasında gerçekleşen konuşmalara odaklanmak,

konuşmalarda kast edilenleri anlamaya çalışmak, bir sosyoloji yöntemi olarak kabul
edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Fenomenolojik sosyolojide yorumlama şemaları, bilgi stoku ve tipleştirme

arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
2.

Fenomenolojik sosyoloji ile sembolik etkileşimciliğin benzer ve farklı yanları

nelerdir? Açıklayınız.
3.

Etnometodolojinin gündelik hayatı anlamlı pratikleriyle inşa eden insanları

“pratik sosyologlar” olarak kabul etmesi sosyoloji açısından kabul edilebilir mi? Tartışınız.
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7.GERÇEKLİĞİN TOPLUMSAL İNŞASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1
7.2
7.3
7.4

Gerçekliğin Toplumsal İnşası
Dışsallaştırma
Nesnelleştirme
İçselleştirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Toplumun hem nesnel hem de öznel bir gerçeklik olarak açıklanması mümkün

müdür?
2.

İnsanlar toplumsal pratikleriyle kendileri dışındaki bir gerçekliği var edebilirler

3.

Toplumsallaşma süreci toplumsal gerçekliğin sürekli olarak üretildiği bir süreç

4.

Toplumsallaşma ile bilgi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?

mi?

midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümdeki bütün konular
Bölümdeki bütün konular

Toplumsal gerçeklik bir bilgi

Ders notları, ders anlatımı,

birikimidir.

sunumlar ve ileri okumalar

Toplumsal gerçeklik hem

Ders notları, ders anlatımı,

nesnel hem de öznel bir

sunumlar ve ileri okumalar

gerçekliktir.
Bölümdeki bütün konular

İnsanlar gündelik hayattaki

Ders notları, ders anlatımı,

pratikleriyle toplumsal

sunumlar ve ileri okumalar

gerçekliği hem içsel hem de
dışsal bir gerçeklik olarak
üretmektedirler.
Bölümdeki bütün konular

İnsanların toplumsal

Ders notları, ders anlatımı,

pratikleri, dışsallaştırmayı,

sunumlar ve ileri okumalar

nesnelleştirmeyi ve
içselleştirmeyi aynı anda
üretmektedir.
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Anahtar Kavramlar








Nesnel gerçeklik olarak toplum,
Öznel gerçeklik olarak toplum,
Dışsallaştırma,
Nesnelleştirme,
İçselleştirme,
Asli toplumsallaşma,
Tali toplumsallaşma
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7.1.Gerçekliğin Toplumsal İnşası
Peter Berger’in en önemli temsilcisi kabul edildiği gerçekliğin toplumsal inşası,
fenomenolojik sosyolojinin etkilerini taşıyan bir teorik yaklaşımdır. Bu teorik yaklaşımın en
önemli özelliklerinden birisi, her ne kadar teorik kaynakları itibariyle mikro sosyolojiye
dayanmaktaysa da toplumun nesnel ve makro bir gerçeklik olduğu kabulünü önemsemesidir.
Bu yüzden gerçekliğin toplumsal inşası yaklaşımını savunanlar, sosyoloji tarihindeki makro
ve mikro teoriler arasındaki sentez arayışlarının temsilcileri olarak kabul edilmişlerdir.
Toplumsal gerçekliğin öznel ve nesnel boyutlarına dikkat çeken bu yaklaşım, öznelliğin ve
nesnelliğin bir aradalığına vurgu yapmaktadır. Peter Berger, Thomas Luckmann ile birlikte
yazdıkları Gerçekliğin Toplumsal İnşası başlıklı kitapta kendilerinden önceki sosyolojik
teorilerden farklı olarak, toplumsal hayatın öznel ve nesnel yönlerinin gerçekliği ve makromikro analiz düzeylerini bu boyutlar dikkate alarak analiz etmek gerektiğini savunmuşlardır.
Dolayısıyla bu yaklaşım, makro ya da mikro yaklaşımların hangisinin temel alınması
gerektiğini ispatlamak yerine, toplumsal hayatın makro ve mikro boyutları arasındaki
bağlantıları ortaya koymak ve açıklamak amacındadır. (Layder, 2010: 118).
Berger ve Luckmann, Gerçekliğin Toplumsal İnşası adlı kitaplarına alt başlık olarak
“Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi” başlığını seçmişlerdir. Bilgiye yaptığı vurguyla bu eser,
toplumsal etkileşimin doğası ve onun daha genel bağlamı (toplumsal yapı) ile ilgili değildir.
O, daha ziyade, grupların ve bireylerin toplumsal dünyadaki şeyleri nasıl bildikleri ve
algıladıklarıyla ilgilidir (Layder, 2010: 119). Bu teorik yaklaşım, bilgi ile toplumsal gerçeklik
arasındaki varoluşsal ilişkiye odaklanmaktadır. Gündelik hayatı yaşayan insan, kendisi için
farklı derecelerde de olsa gerçek olan ve farklı kesinlik dereceleri içinde değişik
karakteristiklere sahip olduğunu bildiği bir dünyada ikamet etmektedir (Berger, Luckmann,
2008: 3).
Berger ve Luckmann (2008: 6), bilgi sosyolojisinin bilginin nihai geçerliliğine ya da
geçersizliğine bakmaksızın, bir toplumda bilgi olarak kabul gören her ne varsa bizzat
ilgilenmesi gerektiğini kabul etmektedirler. Böylece bütün insani bilginin toplumsal durumlar
içerisinde geliştirilmesi, nakledilmesi ve korunması ölçüsünde bilgi sosyolojisi, bilgiyi ortaya
çıkaran süreçleri anlamaya çalışmalıdır. Bilgi, toplumsal gerçeklikte bir yer sahibi olduğu
zaman var olmaktadır. Toplumsal gerçeklik, farklı alanlarda ve tabakalarda farklı bilgi
birikimlerinin varlığıyla oluşmaktadır. Bu farklılaşmaya bağlı olarak her kesim kendi bilgi
birikimini üretmekte ve böylece toplumsal gerçekliği inşa etmektedirler. Toplumsal gerçekliği
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var kılan bilgi birikiminin hem yeni nesillere aktarılması, hem de yaşayan nesiller arasında
paylaşılması, toplumsal gerçekliğin varlığını sürdürebilmesi açısından zorunludur.
Toplumsal gerçekliğin öznel ve nesnel olarak sürekli üretilmesi üç süreç üzerinden
gerçekleşmektedir. Gerçekliği sürekli hâle getiren bu üç süreç şunlardır (Wallace, Wolf, 2012:
386-387):
1.

Dışsallaştırma (Toplum insan üretimidir.)

2.

Nesnelleştirme (Toplum nesnel bir gerçekliktir.)

3.

İçselleştirme (İnsan toplumsal bir üründür.)

7.2.Dışsallaştırma
Dışsallaştırma sürecinde bireyler kendi etkinlikleri ile kendi toplumsal dünyalarını
yaratmaktadırlar. Toplumsal düzen, geçmiş insan etkinliğinin sonucudur ve insan etkinliği
onu üretmeye devam ettiği sürece var olmaktadır (Wallace, Wolf, 2012: 382). İnsani
varoluşun kendisi, başından itibaren süre gelen bir dışsallaştırmadır. İnsan, kendisini
dışsallaştırdığında, kendi içinde dışsallaştırdığı dünyayı da inşa etmiş ve kendi anlamlarını
gerçekliğe yansıtmış olur (Berger, Luckmann, 2008: 151). Dışsallaştırma, toplumsal
gerçekliğin diyalektiğini yansıtmaktadır. Bir insanın toplumsal bir pratiği gerçekleştirmesi
sadece öznel bir duruma karşılık gelmemektedir. Aynı zamanda toplumsal bir pratiğin
gerçekleştirilmesi, geçmişten beri süre gelen bir kurumsallaşmanın devam etmesini de
sağlamaktadır. Örneğin genç bir kız ile bir erkeğin evlenmeleri ve aile kurmaları, aynı
zamanda evlilik ve aile kurumlarını dışsallaştırmaları demektir. Yeni rollerinin farkında
davranarak ve birbirleriyle evli ve bir aile oluşturduklarının bilinciyle evliliklerini
sürdürmeleri, kendi evlilikleri ve aileleri üzerinden evlilik ve aile kurumlarının devamlılığına
katkı sağlamaları anlamına gelmektedir. Büyük ihtimalle genç evlilerin kurdukları aile yapısı,
kendilerinden önceki nesillerin aile yapılarla kıyaslandığında farklılıklara sahip olacaktır.
Ayrıca bu evlilikte eşler, kendi toplumsal bilgi birikimlerine göre karılık ve kocalık rollerini
gerçekleştireceklerdir. Bu yüzden de bu evlilik diğer evliliklere benzer gibi gözükse de
evlilerin öznel yorumlarına ve pratiklerine de bağlı olarak devam edecektir.
Dışsallaştırma, bireylerin kendi öznel davranışlarını gerçekleştirdikleri sırada genel
toplumsal gerçekliği kendilerinin dışında bir gerçeklik olarak üretmelerini açıklamaktadır.
Burada diyalektik bir ilişki dikkat çekmektedir. Davranışta bulunan insanlar, bu davranışlarını
toplumsallaşmada edindikleri bilgi birikimlerine dayanarak; başka bir deyişle yine toplumsal
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gerçekliğe referansla gerçekleştirmektedirler. Toplumsal pratiklerin icrası ve davranışların
gerçekleştirilmesi, toplumsal gerçekliğin üretilmesini ve yeniden üretilmesini sağlamaktadır.

7.3.Nesnelleştirme
Nesnelleştirme, bireylerin gündelik hayatı düzenli, önceden tertiplenmiş, kendisini
insanlara kabul ettiren, ama görünüşte onlardan bağımsız bir gerçeklik olarak algılama
sürecidir. Kurumsal bir dünya, nesnel bir gerçeklik olarak tecrübe edilmektedir. O, bireyin
doğumundan önce gelen ve şahsi hatıralarından etkilenmeyen bir tarihe sahiptir. Birey
doğmadan önce de oradaydı ve öldükten sonra da orada olacaktır (Berger, Luckmann, 2008:
90). İnsanların karşılıklı etkileşimleri zaman içerisinde kurumları kendileri dışında
gerçeklikler olarak üretmektedir. İki kişinin karşılıklı etkileşimi zaman içinde ikisini de aşan
bir “biz” gerçekliğine dönüşmektedir. Kurumların oluşması ve nesiller boyunca devam etmesi
de bu yolla mümkün olmaktadır. Çünkü toplumsal kurumlar, zaman içinde belli pratiklerin
sürekli olarak yapılması ve pek çok insan tarafından dışsallaştırılması yoluyla oluşmaktadır.
Kurumsal dünyanın nesnelliğinin bireye ne kadar heybetli görünürse görünsün, insani
olarak üretilmiş, yani inşa edilmiş bir nesnellik olduğunu akılda tutmak önemlidir. İnsani
faaliyetin dışsallaşmış ürünlerinin nesnellik kazandığı süreç nesnelleştirmedir (Berger,
Luckmann, 2008: 91). Nesnelleştirme konusunda en açıklayıcı örneklerden birisi dildir.
Örneğin Türkçe, Türkiye’de farklı bölgelerde pek çok insan tarafından şu anda
konuşulmaktadır. Aynı şekilde Türkçe geçmişte konuşulduğu gibi gelecekte de konuşulmaya
devam edecektir. Türkçe’nin bugünkü varlığı onu şimdi konuşan insanların varlığına elbette
bir yönüyle bağlıdır. Bugünün toplumsal bir gerçekliği olarak Türkçeyi var edenler, Türkçe
konuşan insanlardır. Ancak Türkçe’nin bu insanlar bu dünyada olmadıkları zamanlarda var
olduğu gibi bundan sonra da varlığını devam ettireceği tahmin edilebilir. Aile, siyaset, eğitim,
din, ekonomi gibi temel toplumsal kurumların da varlıklarını sürdürecekleri aynı gerekçelerle
tahmin edilebilir. Çünkü bu kurumların hepsi insanların pratikleriyle dışsallaştırdıkları ve
kurumsallaştırdıkları “nesnelleşmiş” yapılar hâline gelmişlerdir. Toplumsal gerçeklikte
toplumsal

bir

pratiği

yerine

getirenler,

dışsallaştırmanın

yanında

dolaylı

olarak

nesnelleştirmeyi de gerçekleştirmektedirler. Dışsallaştırmaya bağlı olarak nesnel bir gerçeklik
olarak toplumsal gerçeklik üretilmektedir. Üstelik nesnelleştirilmiş yapılar ve kurumlar, uzun
zaman içinde gerçekleştirilen ve tekrar eden pratiklere dayandıkları için değişime de dirençli
hâle gelmektedirler.
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7.4.İçselleştirme
Gerçekliğin toplumsal inşası yaklaşımının üçüncü diyalektik toplumsal süreci
içselleştirmedir. İçselleştirme kavramına başka teoriler de dikkat çekmişlerdir. Özellikle
toplumsallaşma sürecinin bir içselleştirme süreci olduğu başta işlevselciler olmak üzere
sembolik etkileşimciliğin de kabul ettiği bir görüştür. Dışsallaştırma ve nesnelleştirme
süreçlerinde insanın toplumu nasıl ürettiği meselesi insanların gündelik hayatta toplumsal
gerçekliği bilgi birikimlerine ve pratiklerine dayanarak üretmeleri üzerinden açıklanmıştır.
Hâlbuki sadece insanlar toplumsal gerçekliği üretmezler. Aynı zamanda özneler olarak tek tek
insanlar da toplumsal gerçeklik tarafından üretilmektedirler. Başka bir deyişle, toplumsal
gerçeklikte insanlar, hem ürünler hem de üretenler olarak var olmaktadırlar. İçselleştirme
daha çok topluma üye olmak ve toplumsal gerçekliği sürdürecek bilgi birikimini edinmek ile
ilgili bir kavramdır. Ancak içselleştirme, dışsallaştırma ve nesnelleştirme süreçleri, bir
toplumsal pratikte aynı anda diyalektik bir şekilde birlikte var olmaktadırlar.
Gerçeklik ile bilgi arasındaki ilişkiye odaklanan gerçekliğin toplumsal inşası
yaklaşımı, bu ilişkiyi açıklama gücü dolayısıyla “toplumsallaşma” sürecine özellikle önem
atfetmektedir. Toplumsallaşma, en temelde insanın bilgi edinmesi, edindiği bilgilerle gündelik
hayatta yaşamayı öğrenmesi ve kendisinden önce üretilmiş olan toplumsal ilişkiler bütününe
katılması sürecidir. Gerçekliğin toplumsal inşası yaklaşımına göre toplumsallaşma, bir bilgi
sosyolojisi konusu olarak kabul edilmektedir ve hem toplumsallaşan öznenin hem de onu
kuşatan toplumsal çevrenin karşılıklı ilişkileriyle inşa edilen bir bilgilenme sürecidir (Akın,
2011: 76-77). Toplumsallaşma, bir insanın gündelik toplumsal ilişkiler içinde nasıl yaşaması
gerektiğini öğrenme sürecidir. Normlar, değerler ve inançlar, insanların toplumsal hayatta
yaşamalarını sağlayan bilgi birikimine karşılık gelmektedir. Bu unsurların öğrenilmesi,
tutumlara ve davranışlara aktarılması ise toplumsallaşma sürecinin temelini oluşturmaktadır.
Berger ve Luckmann’a göre toplumsallaşma, bilgi ile toplumsal gerçeklik arasındaki
ilişkiyi analiz etmek için başvurulması gereken anahtar kavramlardan birisidir. Ancak
toplumsallaşma üzerine çalışanların dikkat çektiği gibi toplumsallaşma her ne kadar çocukluk
döneminde yoğun ve etkili bir şekilde yaşansa da sadece çocukluk dönemiyle
sınırlandırılabilecek bir süreç değildir. Başka bir deyişle toplumsal bir hayatı sürdürebilmek
için bilgi öğrenme ve bilgi birikimini toplumsal hayat pratiğine yansıtma süreci
bitmemektedir. Buna bağlı olarak gerçekliğin toplumsal inşası yaklaşımı, toplumsallaşma
sürecini ikiye ayırmaktadır:
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1.

Aslî toplumsallaşma

2.

Tali toplumsallaşma

Asli toplumsallaşma, birincil ya da ilk toplumsallaşma olarak da adlandırılmaktadır.
Genel bir tanımla aslî toplumsallaşma, topluma üye olmayan bebeklerin ve çocukların
toplumsallığı içselleştirme derecesine ulaşma sürecidir (Akın, 2011: 32). Berger ve
Luckmann’a göre (2008: 192) her birey, içinde kendi toplumsallaşmasında işbaşında olan
anlamlı ötekilerle karşılaştığı nesnel bir toplumsal yapının içine doğmaktadır. Bu anlamlı
ötekiler, çocuğa empoze edilmiştir. Onların kendi durumlarına dair yaptıkları tanımlar, nesnel
bir gerçeklik olarak bireyin karşısına konulmuştur. Anlamlı ötekiler, bireyle toplumsal yapı
arasında aracılık etmektedirler. Asli toplumsallaşma, dünyaya gelen bir insanın kendisine
yabancı olan bir gerçekliği içselleştirmesi ve kendisini ona ait hissetmesi sürecidir. Üstelik bu
süreçte asli toplumsallaşmayı tecrübe eden çocukların sadece anlamlı ötekilerin etkisinde
toplumsallaştırıldıkları da iddia edilemez. İnsanlar, başından itibaren bu süreçte kısmen
aktiftirler. Ancak belirtilmesi gereken önemli konulardan birisi, asli toplumsallaşma sürecinin
insan hayatındaki en önemli ve etkili dönem olduğudur.
Tali toplumsallaşma ise zaten toplumsallaşmış olan bireyi kendi toplumunun nesnel
dünyasındaki yeni kısımlara sokan herhangi bir sonraki süreçtir (Berger, Luckmann, 2008:
191). Toplumsallaşma, insan hayatının bütününe yayılan bir süreç olduğu için çocukluk
sonrasında bitmemekte, yaşlılık ve yetişkinlik dönemlerinde de devam etmektedir.
Gerçekliğin toplumsal inşası yaklaşımında çocukluk sonrasında yaşanan toplumsallaşma
süreçleri için asli toplumsallaşma kavramının yerine tali toplumsallaşma(lar) kavramı tercih
edilmektedir. Yeni bir arkadaş grubuna girmek, bir yerden başka bir yere taşınmak, yeni bir
işte çalışmak, farklı bir ülkeye gitmek, emekli olmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak,
boşanmak gibi toplumsal hayatta yeni toplumsal ilişkilere insanları mecbur eden bütün olaylar
tali toplumsallaşmaya örnek olarak verilebilir (Akın, 2011: 136).
Temel toplumsallaşma aracıları aile, okul, akran ve arkadaş grupları ve kitle iletişim
araçlarıdır. Aile daha çok asli toplumsallaşma sürecinin önemli bir toplumsallaşma aracısıdır.
Tali toplumsallaşma sürecinde de ailenin etkisi devam etmektedir. Zamanla asli
toplumsallaşmadan tali toplumsallaşmaya doğru geçildikçe aracılar da artmakta ve aile dışı
toplumsallaşma aracılarının sürece etkisi de bu duruma bağlı olarak artmaktadır. Okul, ailenin
yanında başka bir bilgi birikimini çocuğa taşımaktadır. Aynı şekilde akranlar, arkadaş grupları
ve kitle iletişim araçları da kendi toplumsal gerçekliklerini toplumsallaşma sürecine
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taşımaktadırlar. Böylece birey, içine doğduğu ve kendisi dışında süre giden toplumsal hayata
toplumsallaşma sayesinde nasıl dâhil olacağını, nerede ne yapması gerektiğini öğrenmektedir.
İnsanlar, toplumsal gerçekliği kendi öznelliklerinde bir nesnellik olarak üretebilme
potansiyeline sahiptirler.
Gerek asli toplumsallaşmada gerekse tali toplumsallaşmada insanların toplumsal
gerçeklik ile bir şekilde ilişki kurdukları görülmektedir. Gerçeklik ve bilgi arasındaki ilişki
üzerinden düşünüldüğünde asli toplumsallaşma, özellikle bilgi birikiminin yoğun bir şekilde
edinilmesi ve böylece toplumsal gerçekliğin bireylerde inşa edilmesi süreci olarak
işlemektedir. Tali toplumsallaşma ise bilgi birikimine sahip toplum üyelerinin hem içinde
yaşadıkları toplumsal gerçekliği bilgi birikimlerine bağlı pratiklerle sürekli olarak üretmeleri,
hem de yeni bilgilenmelerle gerçekliğe dair yorumlarının dinamik bir yapıda devam etmesiyle
işlemektedir.
Asli ve tali toplumsallaşma süreçlerinde insan ile toplumsal gerçeklik arasındaki
ilişkinin hem öznel hem de nesnel boyutları dikkat çekmektedir. Dünyaya yeni gelmiş bir
bebek, anlamlı ötekilerle basit ilişkiler kurmakta olan bir çocuk gözlendiğinde toplumsal
gerçekliğin bireylerden bağımsız süre giden bir nesnel gerçeklik olduğu dikkat çekmektedir.
Ancak diğer taraftan bu nesnel gerçeklik, bizatihi tek tek özneler tarafından üretilmekte ve var
edilmektedir. Dolayısıyla toplumsallaşma, toplumsal gerçekliğin ikili yapısını ortaya
koymaktadır. İnsanlar ancak toplumsallaşma sayesinde “özne” olabilmektedirler. İnsanların
özne olabilmeleri için “nesne” olarak insanların dışında bir toplumsal gerçekliğe de ihtiyaç
vardır. Gerçekliğin toplumsal inşası yaklaşımı açısından toplumsal gerçeklik, öznelerin bilgi
birikimlerine dayanan anlamlı pratiklerle nesnel hâle gelen bir yapıya sahiptir.
Gerçekliğin toplumsal inşası, teorik olarak toplumsal gerçeklik ile gündelik hayatı
yaşayan insanlar arasında karşılıklı bir varoluş ilişkisi olduğunu kabul etmektedir. Buna göre
insanlar, toplumsal gerçeklik tarafından üretilen ve aynı zamanda toplumsal gerçekliği üreten
varlıklardır. Bu yaklaşımı savunanlar, özellikle sosyoloji teorisinde makro ve mikro
arasındaki çelişkiyi aşmak amacında olmuşlardır. Bir taraftan toplumsal gerçekliğin nesnel bir
yapıda ve tek tek bireylerin öznel gerçekliklerinden bağımsız olduğunu kabul etmişler; diğer
taraftan bu nesnel yapının hiçbir zaman özneler olarak bireylerin gündelik hayatlarında
gerçekleştirdikleri pratiklerden bağımsız olmadığını da savunmuşlardır.
Toplumsallaşmayı açıklayıcı bir kavram olarak kullanan bu yaklaşımda özellikle
toplumsallaşma sürecinin bütün toplumsal gerçekliğin içselleştirilmesi olarak kabul
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edilmediği de belirtilmelidir. Berger, toplumsal gerçekliği tek bir gerçek olarak değil; çoklu
gerçeklikler alanı olarak kabul etmiştir (Poloma, 2012: 270). Buna göre toplumsal
tabakalaşmaya bağlı olarak oluşan toplumsal farklılıklar, farklı toplumsal gerçeklikler
üretmektedir. Topluma yeni katılan bebekler ve çocuklar, kendi yaşadıkları çevrenin
toplumsal gerçekliği ile sınırlanmışlardır. Kendi çevrelerinin bilgi birikimi ve davranış
kalıpları onlara aktarılmaktadır. Bir toplumsal gerçekliğin bütünüyle toplumsallaşma
sürecinde bireylere aktarılması mümkün değildir. Ancak toplumsallaşan birey zamanla yeni
toplumsal çevrelere girebilmekte ve bazı değişimler yaşayabilmektedir. Bu gibi değişiklikler
de toplumlarda karşılaşılan ve toplumsal hareketlilik açısından önemsenmesi gereken
durumlara karşılık gelmektedir. Yeni bir toplumsal çevreye girmek, tali toplumsallaşma süreci
açısından eski bilgilere dayanarak yeni bilgilerin edinilmesi sürecidir.
Mikro ve makro arasında bir sentez yapmaya çalışan gerçekliğin toplumsal inşası
yaklaşımı, bu sentezi yapmaktan çok insan ile toplumu birbirine indirgemekle eleştirilmiştir.
Layder’e göre (2010: 121) bu eleştiri, toplumun sadece insanların pratiklerine referansla
açıklanmasının ötesinde toplumun insan davranışlarından ibaret bir gerçeklik olarak kabul
edilmesinden kaynaklanmaktadır. Sosyoloji tarihinin en önemli düalizmlerinden birisi olan
makro-mikro ayrımını aşmayı amaçlayan Berger ve Luckmann’ın, makro ve mikro temel
kabulleri tekrar ettikleri iddia edilmiştir. İnsanların öznel süreçleri nesnel hâle getirebildikleri
temel kabulüne dayanan bu teorik yaklaşım, her şeye rağmen sosyoloji tarihine önemli bir
katkı olarak kabul edilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Gerçekliğin toplumsal inşası, teorik kaynakları itibariyle mikro sosyolojiye

dayanmaktaysa da toplumun nesnel ve makro bir gerçeklik olduğunu da kabul etmektedir.


Bu teorik yaklaşım, bilgi ile toplumsal gerçeklik arasındaki varoluşsal ilişkiye

odaklanmaktadır.


Dışsallaştırma sürecinde bireyler kendi etkinlikleri ile kendi toplumsal

dünyalarını yaratmaktadırlar.


İnsanların karşılıklı etkileşimleri zaman içerisinde kurumları kendileri dışında

gerçeklikler olarak üretmektedir. İki kişinin karşılıklı etkileşimi zaman içinde ikisini de aşan
bir “biz” gerçekliğine dönüşmektedir.


İçselleştirme, daha çok topluma üye olmak ve toplumsal gerçekliği sürdürecek

bilgi birikimini edinmek ile ilgili bir kavramdır. İnsanlar ancak kendileri dışında süre giden
nesnelleşmiş bir gerçekliği içselleştirebilirler.


Asli toplumsallaşma, dünyaya gelen bir insanın kendisine yabancı olan bir

gerçekliği içselleştirmesi ve kendisini ona ait hissetmesi sürecidir.


Tali toplumsallaşma, zaten toplumsallaşmış olan bireyi kendi toplumunun

nesnel dünyasındaki yeni kısımlara sokan herhangi bir sonraki süreçtir.


Toplumsallaşma sürecinin bebeklik ya da çocukluk dönemleriyle sınırlı

olmaması ve insan hayatının tamamına yayılması, gerçekliğin toplumsal üretiminin de insan
hayatının tamamına yayılması anlamına gelmektedir.
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Bölüm Soruları
1.

Gerçekliğin toplumsal inşası teorik yaklaşımında neden bilgi konusuna merkezi

bir yer verilmektedir? Tartışınız.
2.

Bir toplumsal pratik örneğinde dışsallaştırma, nesnelleştirme ve içselleştirme

süreçlerinin nasıl işlediğini açıklayınız.
3.

Gerçekliğin toplumsal inşası yaklaşımında toplumsallığın en güçlü şekilde

yapılandığı, bebeklik ve çocukluk döneminde yoğun bir şekilde tecrübe edilen
toplumsallaşma sürecinin adı nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Asli toplumsallaşma
Tali toplumsallaşma
Nesnelleştirme
İçselleştirme
İkincil toplumsallaşma
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8.TOPLUMSAL ALIŞVERİŞ VE RASYONEL TERCİH TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1
8.2
8.3
8.4

Toplumsal Alışveriş ve Rasyonel Tercih Teorileri
Toplumsal Alışveriş Teorisinin Temel Önermeleri
Peter Blau’nun Yapısal Alışveriş Teorisi Yorumu
James Coleman’ın Rasyonel Tercih Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Davranışçı psikolojiden hareketle insanın toplumsallığı açıklanabilir mi?

2.

Alışveriş teorisi, toplumsal ilişkiler için bir model olarak ne kadar

açıklayıcıdır?
3.

Bireyler arasında gerçekleşen davranışlara dayanan ilişkilerin analizi bir

sosyolojik teori için yeterli midir?
4.

Toplumdaki güç ilişkileri alışveriş teorisi açısından nasıl yorumlanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümün bütün konuları

Toplumsal gerçeklik

Ders notları, ders anlatımı,

alışveriş, rekabet, fayda

sunumlar ve ileri okumalar

sağlama ve riskleri azaltma
anlayışına dayanmaktadır.
Toplumsal alışveriş teorisinin İnsanların toplumsal

Ders notları, ders anlatımı,

temel önermeleri

sunumlar ve ileri okumalar

davranışları hangi genel
durumlara göre
gerçekleşmektedir.

Peter Blau’nun yapısal

Alışveriş teorisi temelinde

Ders notları, ders anlatımı,

alışveriş teorisi

makro gerçekliğin

sunumlar ve ileri okumalar

açıklanması
James Coleman’ın rasyonel

Toplumsal sermaye

Ders notları, ders anlatımı,

tercih teorisi

üretiminin rasyonel tercih

sunumlar ve ileri okumalar

teorisindeki yeri
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Anahtar Kavramlar






Toplumsal alışveriş,
Toplumsal alışveriş teorisi önermeleri,
Gücün ayrıştırılması,
Rasyonel tercih,
Toplumsal sermaye
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8.1.Toplumsal Alışveriş ve Rasyonel Tercih Teorileri
Toplumsal hayatta insanlar arasında süre giden etkileşim, bir alışverişe benzetilebilir
mi? Toplumsal etkileşimde de sevdiğimiz insanlarla daha çok vakit geçiririz, etkileşim
kuracağımız insanlara güveniriz, zarar gördüğümüz insanlardan uzaklaşmak isteriz. Gündelik
hayatta toplumsal pratikleri gerçekleştirirken çoğumuz faydamızı gözetiriz ve diğer insanlarla
ilişkilerimizi de bu anlayış etrafında belirlemeye çalışırız.
Toplumsal alışveriş teorisine katkı sağlayanların öncüsü olan George Homans,
davranışçı psikolojiden ve özellikle de B. Frederic Skinner’in deneylerinden etkilenmiş
birisiydi. Ayrıca Homans, liberal ekonomi anlayışının temel insan kabulü olan “homo
economicus” fikrinden de etkilenmiş birisidir.
Frederic Skinner, güvercinler üzerinde yaptığı edimsel koşullanma deneyinde uyaran
ile uyarana verilen tepki arasındaki ilişkiye odaklanmış ve güvercinlerin ödüllendirilen
davranışlarını gerçekleştirme eğilimlerinin arttığını tespit etmiştir. Homans’ın ilgisi ise
insanlar üzerinedir. Homans’a göre Skinner’in güvercinleri psikolog ile gerçek bir alışveriş
ilişkisine girmez. Güvercin, tahıl tarafından teşvik edilir, ancak psikolog güvercinin
hareketleri tarafından tam olarak teşvik edilmez (Ritzer, 2011: 282). Bu yüzden burada
gerçekleşen davranış bir etkileşim ortaya çıkarmadığı için bireysel davranıştır. Bireysel
davranış, psikolojinin odaklandığı bir olgudur. Hâlbuki toplumsal hayat, bireysel
davranışlardan çok insanlar arası karşılıklı davranışlardan oluşmaktadır. Ona göre sosyoloji,
iki kişinin her birinin etkinliğinin ötekinin etkinliğini teşvik ettiği ya da cezalandırdığı ve
bundan dolayı her birinin diğerini etkilediği alan olarak toplumsal davranışı araştırmalıdır
(akt. Ritzer, 2011: 282). Gündelik hayatta da insanlar ödüllendirildikleri tepkileri daha çok
gerçekleştirmekte ve cezalandırıldıkları tepkileri yapmamaya özen göstermektedirler.
Yine alışveriş teorisine ve rasyonel tercih teorisine bağlı olan sosyologlar ekonomi
biliminin dört temel önermesini özellikle kullanmışlardır (Wallace, Wolf, 2012: 410):
1.

Kişiler kararlarını, zevkleri ve tercihleri esasında veren rasyonel kazanç

arttırıcılarıdır.
2.

Bir kişi bir şeye ne kadar çok sahipse, aynı şeyin daha fazlası ile o kadar

ilgilenmeyecektir.
3.

Serbest piyasada mal ve hizmet fiyatları, doğrudan doğruya muhtemel alıcı ve

satıcıların zevkleri tarafından belirlenir. Bir mal için talep ne kadar fazla ise, o mal o derecede
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“değerli” olacak ve fiyat o denli yüksek olacaktır. Mal ve hizmet ne kadar fazla ise, değeri o
kadar az ve fiyatı o kadar düşük olacaktır.
4.

Bir tekel tarafından sağlanan mal, birbirleri ile rekabet hâlinde olan birkaç

firma tarafından sağlanan mala oranla daha pahalı olacaktır.
Homans, sosyolojide insan davranışlarına odaklanılması ve davranışlardan hareketle
toplumsal gerçekliğin açıklanması gerektiğini savunmuştur. O, bireyden hareket etmesine
rağmen

yorumcu

bir

sosyoloji

anlayışına

sahip

olmaması

dolayısıyla

sembolik

etkileşimcilikten ya da fenomenolojiden etkilenmiş bir sosyolog değildir. Bu yüzden onu ve
teorisini diğer mikro sosyolojik teorilerden farklı ele almak ve değerlendirmek gerekmektedir.
Homans, çıkış noktasının doğrudan davranışçı psikoloji olduğunu ve kendisinin yaptığı şeyin
insanlar arası etkileşime davranışçı psikolojiyi uygulamak olduğunu da belirtmiştir
(Bredemeier, 2002: 427).
Toplumsal alışveriş teorisine göre toplumsal düzen, toplumun üyeleri arasındaki
alışverişlerin planlanmamış sonucudur (Marshall, 1999: 515). Homans, insanların maddiyatçı
olduklarını, kâr motivasyonuyla hareket ettiklerini ve kendi çıkarlarını düşündüklerini;
rekabetin ilerleme için bir kaldıraç olduğunu; piyasa alışverişinin mal alışverişi olduğunu ve
kapitalizmin sadece en iyi değil, aynı zamanda en doğal ekonomik örgütlenme biçimi
olduğunu kabul etmiştir (Berberoğlu, 2009: 163). İnsan doğası bu şekilde kabul edildiğinde
toplumsal hayatın kendisinin piyasaya benzetilmesi ve insanların piyasa şartlarında
birbirleriyle alışveriş yapan varlıklar olarak kabul edilmesi normaldir. Böylece alışveriş, insan
davranışlarını ve insanlar arası ilişkileri açıklayacak önemli bir kavram olarak belirmektedir.
Buna bağlı olarak da insanlar maliyetleri (ceza gibi) en aza indirmek ve kârlarını (ödüller ve
eksi maliyetler gibi) arttırmak amacıyla eyleme geçen varlıklar olarak kabul edilmişlerdir
(Poloma, 2012: 78).
Homans’ın toplumsal alışveriş teorisinin çekirdeğini oluşturan kavramlar şunlardır
(Berberoğlu, 2009: 163):
1.

Etkinlik: Bir ödül elde etmeyi amaçlayan davranış.

2.

Maliyet: Bir diğer ödülü elde etmek için vazgeçilmiş alternatif bir ödül veya

ceza niteliğinde bir etkinlik.
3.

Bölüşüm adaleti: Bir alışverişte maliyet ve yatırımların bireylerin “adil” bir kâr

elde etmesini sağlayıp sağlamadığını hesaplama etkinliği.
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4.

Etkileşim: İnsanların etkinliklerini, birbirlerinden ödül almaya ve birbirlerinden

gelebilecek cezalardan kaçınmaya yönelttikleri davranışlar.
5.

Yatırımlar: Bir kişinin etkileşim durumunda dikkate alınan ve hem o kişi hem

de o kişinin etkileşime girdiği kişiler tarafından değerlendirilen, o durumla ilgili geçmiş
etkinlikleri ve toplumsal özellikleri.
6.

Normlar: İnsanların bir durumda, gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi

gereken etkinlik türlerini birbirlerine bildirdikleri sözlü ifadeler veya etkinlikler.
7.

Kâr: Verili bir etkinlikle meşgul olmanın karşılığında gelen ödül, eksi maliyet

ve yatırım.
8.

Miktar: Belirli bir zaman diliminde verilen ve/veya alınan bir etkinliğin

birimlerinin sayısı.
9.

Ödüller: Bir kişinin değerli gördüğü bir şeyi alması veya o şeye yönelen her

türlü etkinlik.
10.

Hisler: Bireylerin birbirlerine karşı hoşlanma/hoşlanmama veya tasvip

etme/etmeme gibi içsel eğilimlerini ifade ettikleri etkinlikler.
11.

Değer: Bir etkinliğin bir bireyin ihtiyaçlarını karşılama kapasitesi veya bu

ihtiyaçların karşılanmasını pekiştirme derecesi. Bu etkinlik kişinin kendi etkinliği de olabilir,
o bireye yönelmiş bir etkinlik de olabilir.

8.2.Toplumsal Alışveriş Teorisinin Temel Önermeleri
Bu kabuller doğrultusunda Homans, insanların davranışlarıyla ve karşılıklı
etkileşimleriyle oluşan toplumsal hayata dair belli önermeler tespit etmiştir. Bu önermeler,
Skinner’in deneylerinde tespit ettiği bulgulara göre oluşturulmuştur (Bkz. Poloma, 2012: 7981; Ritzer, 2011: 283-285; Berberoğlu, 2009: 165):
1.

Başarı önermesi

2.

Uyaran önermesi

3.

Değer önermesi

4.

Yoksunluk-doyumluluk önermesi

5.

Saldırganlık önermesi

6.

Rasyonellik (akılcılık önermesi)

Başarı Önermesi: “İnsanlar tarafından yerine getirilen tüm davranışlar için bir insanın
en sık ödüllendirilen belirgin bir davranışı, insanın yerine getirmekten en çok hoşlanacağı
davranıştır.”
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Başarı önermesi, genel olarak üç aşama içermektedir. Bunlar sırasıyla kişinin
davranışı, ödül sonucu ve son olarak da ilk davranışın veya benzerinin tekrar edilmesidir.
Ödüllerin sıklaşması davranışın daha az gerçekleştirilmesiyle sonuçlanabilir. Aralıklı ödüller,
daha sık verilen ödüllere göre daha iyi sonuç verir. Çünkü düzenli ödüller sıkıntı ve doyum
yaratırken, düzensiz ödüller davranışın tekrarlanma ihtimalini arttırır (Ritzer, Stepnisky, 2013:
133).
Uyaran Önermesi: “Eğer geçmişte belli bir uyaran ya da uyaranlar dizisi bir bireyin
eyleminin ödüllendirilmesinde ortaya çıkmış ise, şimdi bireyin bu eylemi ya da çok benzer bir
eylemi gerçekleştirmekten en çok hoşlanacağı durum, geçmiş uyarana en fazla benzeyen
uyaranın ortaya çıktığı durumdur.”
Ödüllendirilen davranışları tekrar etmek ve bu alışveriş ilişkisinden genelleme
yapmak, toplumsal hayatta sıkça gerçekleştirilmektedir. Ödüllendirilen davranışa benzer olan
davranışları yapmak, uyaran önermesine bağlı olarak yapılan genellemenin bir sonucudur.
Davranış benzer şartları kapsayacak şekilde genişletilir. Bu önermeye bağlı bir diğer süreç ise
ayrım yapmadır (Ritzer, 2011: 283). Birey, başarılı olduğu şartları aramakta ve davranışını
tercih ederken ayrım yapmaktadır.
Değer Önermesi: “Birey için eylemin sonucunun değeri arttıkça, bireyin o eylemi
gerçekleştirme eğilimi fazla olacaktır.”
Homans, değer önermesini açıklamak için ödül ve ceza kavramlarına başvurmuştur.
Ödüller, olumlu değeri olan davranışlardır; ödüldeki artış arzulanan davranışın ortaya çıkma
ihtimalini arttırır. Cezalar ise olumsuz değere sahip davranışlardır; cezaların artması, aktörün
istenmeyen davranışı gerçekleştirme ihtimalini azaltır (Ritzer, Stepnisky, 2013: 133).
Yoksunluk-Doyumluluk Önermesi: Birey yakın geçmişte özel bir ödülü çok sıklıkla
elde ederse, onun için ödülün tekrar elde edilmesi çok fazla değere sahip olmayacaktır.
Bazı ödüllerin sürekli olarak elde edilmesi bireyde o ödüle karşı doyum oluşturacağı
için zamanla o davranış cazibesini yitirecektir. Ödülün elde edilme sıklığı, davranışa ilişkin
motivasyonu etkilemekte ve birey davranışlarını değiştirebilmektedir.
Saldırganlık-Onaylama Önermesi: Bireyin eylemi, beklediği ödülü getirmediğinde
ya da beklemediği bir cezayı getirdiğinde kızacaktır; birey saldırgan davranma eğilimine
girecek ve böylesi davranışların sonuçları onun için daha değerli olacaktır. Bireyin eylemi,
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beklediği ödülü, özellikle de beklediği ödülden daha büyük olanını getirir ya da beklediği
cezayı

getirmezse

durumdan

hoşnut

olacaktır.

Birey

onaylanan

davranışları

gerçekleştirmekten daha çok hoşlanır ve böylesi davranışların sonuçları onun için değerli olur.
Bir öğrenci girdiği bir sınavdan hak ettiğini ve almayı beklediğini düşündüğü notu
alamadığı takdirde bu duruma öfkelenecektir. Öfkesine bağlı olarak da dersle ve dersin
öğretmeniyle ilgili fikirleri ve davranışları değişecektir. Diğer taraftan aynı öğrenci hak
ettiğini düşündüğü ve beklediğinden çok daha yüksek bir not aldığı zaman bu durumdan
mutlu olacak ve daha da motive olacaktır. Benzer bir durum insanların hak ettikleri bir
cezadan affedildiklerinde de ortaya çıkmaktadır.
Rasyonellik Önermesi: Birey, alternatif eylemler arasında bir seçim yaparken o anki
algısına göre, sonucu elde etme ihtimalinin sonuç değeri ile çarpılmasıyla ortaya çıkan daha
büyük değerli eylemi seçer.
İnsanlar, önlerine çıkan farklı alternatifleri tartar ve onlarla ilgili karar verirler. Her
davranışın ödülünü kıyaslarlar. Ayrıca bu ödülleri elde etmek ihtimallerini de hesaplarlar.
Eğer aktör, değerli ödülü elde edemeyeceğini düşünürse, o ödülün değeri düşer, elde
edebileceği ödülün değeri de artar (Ritzer, Stepnisky, 2013: 134).
Homans’ın toplumsal alışveriş teorisi, insanı rasyonel olarak kendi faydasının peşinde
bir varlık olarak kabul etmektedir. İnsanlar arası etkileşimin temelinde de bu kabuller
etrafında süre giden ilişkiler görmek mümkündür. Bu fayda temelli ilişkilere dayanan
etkileşim, toplumsal düzenin de sürdürülmesini sağlamaktadır.

8.3.Peter Blau’nun Yapısal Alışveriş Teorisi Yorumu
Peter Blau, Homans’tan sonra alışveriş teorisinin en önemli isimlerinden birisidir.
Blau, Homans’ın psikolojik indirgemeci yaklaşımını eleştirmiştir. O, bireyler ve gruplar
arasındaki etkileşimde Homans’ın tezlerinin açıklayıcı olduğunu kabul etse de özellikle
makro örgütler konusunda bu tezlerin yetersiz kaldığını düşünmüştür. Blau, basit toplumsal
yapılardan daha karmaşık olanlara geçildiğinde toplumsal süreçlerde meydana gelen
değişikliklere ve karmaşık alanda ortaya çıkan yeni toplumsal güçlere dikkat çekmiştir
(Poloma, 2012: 95).
Gruplarda ve örgütlerde insanların daima eşit şartlarda toplumsal alışverişe katıldıkları
söylenemez. Çünkü statü dağılımı ve farklılaşma, insanlar arası etkileşimin nasıl olması
gerektiğini de belirleyen önemli bir unsurdur. Toplumsal hayatın hemen her alanında
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karşılaşılan bu tür eşitsizlik durumlarında güç ilişkileri toplumsal alışverişin önüne
geçmektedir. Böylece fayda sağlama ve ödüle ulaşma konusundaki davranış örüntüleri de
değişmektedir. Blau, toplumsal etkileşimi sadece psikoloji temelli bir davranış modeli
üzerinden açıklamanın daima eksik kalacağını göstermiştir. Blau’ya göre Homans’ın
toplumsal alışveriş teorisinin ancak herkesin eşit şartlarda bulunduğu bir toplumsal hayatta
karşılığı bulunabilir.
Gücün ayrıştırılması, kolektif toplumsal örgütlenme kurmak için işleyen iki dinamik
gücü ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan birincisi meşruluktur. İnsanların toplumsal faydalar
karşılığında kendilerini tabi kılmayı istemeleri gerçeği, gücün kullanımının kabul edildiğini
göstermektedir (Waters, 2008: 117-118). Ancak bir örgütte liderlik makamına sahip olanlar
gücün kullanımıyla ilgili olarak muhalif alt grupların çıkması riskiyle de karşı karşıyadırlar.
Muhalefeti oluşturan dinamikler, muhaliflerin liderlikten bekledikleri faydaları elde
edememeleri ve kendi faydalarını sağlamak için güce sahip olmak istemeleridir. Bu şekilde
devam eden güç ilişkilerinin işleyişi, alışveriş teorisinin makro yorumlarından birisidir.
Genel olarak Blau’nun toplumsal alışveriş teorisi yorumu şu kabulleri içermektedir
(Kinloch, 2014: 260-261):
1.

Toplumsal birliğin daha karmaşık süreçleri basit süreçlerden ortaya çıkmıştır.

2.

Alışveriş pratiklerini harekete geçiren toplumsal cazibe, onların güçleridir. Bu

güçler, insanların ilkel psikolojik süreçlerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla cazibe ve
ödül motivasyonu kaynakların alışverişine yol açmaktadır. Bu da toplumsal birlik sürecinin
ilk adımıdır.
3.

Alışveriş meydana geldiğinde statü ve güç farklılaşması başlamaktadır.

Dolayısıyla diğer kişilerin ihtiyacı olan kaynaklara sahip olan ve bir şekilde diğer insanlara
bağımlılığı olmayan birisi, söz konusu insanların ihtiyaçlarını giderme isteklerini kendi
istekleriyle uyumlu hâle getiren bir durum yaratmaktadır. Bu şekilde alışveriş, statü ve güç
farklılaşması yaratmaktadır.
4.

Eğer uyumdan kaynaklanacak avantajlar zorluktan daha öncelikli olursa, güç

durumunun kolektif şekilde kabul edilmesi ortaya çıkar ve bu da konsensüse ve en sonunda
bunun meşrulaşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla meşru otorite örgütün temeli hâlini
almakta ve çeşitli hedeflerin, örgütsel kalıcılığın ve değerlerin, normların, ilkelerin ve bilgi
aktarımının kurumsallaştırılmasının elde edilmesini sağlamaktadır.
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5.

Gücün kabul edilmesi bir yandan gelişirken diğer yandan sömürüldüklerini

hisseden ve yetersiz ödüller alan bireyler de ortaya çıkmaktadırlar. Bu kişiler, birbirlerine
kızgınlık, sıkıntı içeren ve saldırgan duygularını aktarırlar ve bunun sonucunda da güç,
kolektif şekilde kabul edilişini (meşruiyetini) yitirir ve durumu hâlen kontrollerinde tutan ya
da durumun gücüne sahip olan gruba düşman olan muhalif gruplar ortaya çıkar.
6.

Bir yandan alışverişteki karşılıklılık süreci güçlerin dengelenmesi sonucunu

verirken, öte yandan ilişkilerde dengeye yönelik bir baskı, ödül/maliyet oranındaki
bozulmalar ilişkilerde dengesizlikler yaratabilir. Bu da muhalefete, çatışmaya ve toplumsal
değişmeye yol açabilir.
7.

Sonuç olarak farklı dengeleyici güçlerin eş zamanlı işleyişi toplumsal hayatta

dengesizlikler yaratma eğilimindedir. Bu da toplumun toplumsal dinamiklerinin temeli olan
karşılıklılık ile dengesizlik arasında süregelen bir diyalektik meydana getirmektedir. Alışveriş,
hem yapı ve sürece, hem de kalıcı unsurlara ve dinamiklere yol açmaktadır.

8.4.James Coleman’ın Rasyonel Tercih Teorisi
Homans’ın teorisi daha çok birey ve bireyler arası etkileşim üzerinde durmaktadır.
Üstelik psikoloji temelli olmasının yanında psikolojinin sınırlarını aşamadığı da iddia
edilmiştir. Bununla birlikte alışveriş teorisinin insan kabulü eleştirilse bile pek çok yönden
insan gerçekliğini açıklama konusunda başarılıdır. James Coleman, alışveriş teorisinin temel
varsayımlarını kabul etmiş ve mikro ile makro arasında bir bağ kurmaya çalışmıştır.
Coleman’ın açıklamaya çalıştığı temel mesele, makro toplumsal yapıların ortaya çıkışının
bunların mikro temellerine açıkça bağlandığı bir sosyolojik teoriye dayanak oluşturacak
rasyonel eylem modelinin oluşturulmasıdır (Sorensen, 2011: 145).
Rasyonel tercih teorisinin temel ilkesi, bir aktörün yapacağı işte ne ölçüde fayda görüp
bu faydayı değerlendirmek için gerekli yeteneklerin ne kadarına sahip olursa, eylemin
gerçekleşme ihtimalinin o kadar yüksek olacağıdır (Richter, 2012: 201-202). Dolayısıyla
toplumda yaşayan insanları basitçe “birey” olarak kabul etmenin ötesinde rasyonel tercih
teorisinde insanlar içinde bulundukları şartlar ve bireysel yetenekleri açısından ele
alınmaktadırlar. Bir insanın bir davranışı gerçekleştirmesi, sadece kendisinin arzularına
dayanmamaktadır; aynı zamanda elindeki imkânlara ve şartlara da bağlıdır. Toplumsal
hayatın tabakalı yapısı göz önünde bulundurulduğunda ekonomi, eğitim, siyaset, cinsiyet gibi
pek çok toplumsal etkenin insan davranışlarını sınırlandırdığı görülmektedir.
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Rasyonel tercih teorisinde toplumun en temel birimi, eylemler gerçekleştiren
toplumsal aktörler olarak kabul edilmiştir. Aktörlerin belli bir hedefe eylemleriyle ulaşmaya
çalışmaları, kaynaklara ve becerilere olan ihtiyaçlarıyla doğrudan ilişkilidir. Normlar,
aktörlere neleri yapıp neleri yapamayacaklarını bildirmekte ve hak alanlarını tanımlamaktadır.
Aktör ve kaynaklar, rasyonel tercih teorisinin iki anahtar kavramıdır. Kaynaklar, aktörlerin
kontrol ettikleri ve üzerinden çıkar elde ettikleri şeylerdir. Aktörler, kaynaklara sahiptirler ve
bu kaynaklar diğer aktörlerin de ilgisini çekmektedir. Aktörler, diğer aktörleri dikkate alan ve
içeren davranışlar gerçekleştirmekte ve sonuçta bir davranış sistemi, yapı olarak ortaya
çıkmaktadır (Ritzer, Stepnisky, 2013: 137). Aktörlerinin kendi faydalarının peşinde
birbirlerini hesaba katarak gerçekleştirdikleri davranışlar, bireylerin dışında makro bir
gerçeklik üretmektedir. Burada Coleman’ın kastettiği durum, bireyin sadece kendi faydasına
vurgu yapması değildir. Aynı zamanda bireylerin karşılıklı etkileşimlerinden karşılıklı olarak
birbirlerine fayda sağlamaları durumuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
Coleman, insan etkileşiminin en önemli kurucu unsurlarından birisinin “güven”
olduğunu savunmuştur. Güvenin varlığı, hem güven duyan hem de güven duyulan kimse
bakımından, “başka türlü yapılamayacak olan” bir şeyin yapılmasına müsaade etmektedir
(Wallace, Wolf, 2012: 482). Karşılıklı toplumsal etkileşimde güvenin merkezi bir yerde
bulunması, karşılıklı olarak belli ilkelere göre sınırlandırılmış davranışlarda bulunmak
anlamına da gelmektedir. Karşılıklı etkileşimde bir şeyi yapmak, o şeyi yapmanın hakkına
sahip olmak demektir. Normların arkasında hakların bulunduğunu savunan Coleman, bir şeyi
satın almış olmanın, satın alana o şeyin tüketme hakkını da vereceğini iddia etmektir. Bir
kimsenin o şeyi size satması ya da başka bir şeyle değiştirmesi için, satın almak istenen şeyi
elden çıkarma hakkına sahip olması gerekmektedir (Wallace, Wolf, 2012: 487). Bu toplumsal
alışveriş ilişkisinin karşılıklı olarak sürdürülebilmesi ve hakların kabul edilmesi, normatif
toplum yapısının oluşması için temel şarttır.
İnsanlar, normlara uymanın kendilerine fayda sağlayacağını; normları ihlal etmenin ise
zarar vereceğini düşünürler. Normlara uymak gerektiğine ilişkin inanç, insanlar arasında bir
kontrol mekanizmasının işlemesini de sağlamaktadır. Normlara uymayan birisi ciddi bir riski
göze alıyor demektir. Makro planda normlara uymanın toplumun faydasına olduğu kabulü,
mikro gerçeklik alanında insanlar arası ilişkileri de düzenlemektedir.
Coleman’ın katkıda bulunduğu önemli kavramlardan birisi de toplumsal sermayedir.
Toplumsal sermaye, insanların güven temelinde birbirleriyle dayanışmalarını sağlaması
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açısından toplumsal etkileşimin süre gitmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Bir arada çalışan
insanlar, birbirlerine güven duydukları zaman işlerini daha çok sevebilirler, birlikteliklerinden
bir dayanışma üretebilirler. Hâlbuki insanların birbirlerini tanımadıkları ve birbirlerine
güvenmedikleri bir toplumsal yapıda başarıdan ve dayanışmadan bahsetmek daha zor
olacaktır.
Geleneksel toplumlar ile modern toplumlar kıyaslandığında modern toplumlarda pek
çok farklı kurumun ve kuruluşun toplumsal hayata dâhil olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle
modern toplumda çocukların toplumsallaşma süreçlerine aile dışında pek çok aktör dâhil
olmaktadır. Hâlbuki geleneksel toplumlarda toplumsal sermayeyi dengeli bir şekilde kullanan
ve üreten bir yapı hâkimdir. Düzenin ve dayanışmanın sadece kanunlar ya da dış yaptırımlarla
sağlanmaya çalışıldığı bir toplumda değerlerin ve normların yerli yerine oturması ve işlemesi
çok zordur. Toplumsallaşma ile iç yaptırımların yaratılması, toplumda yaşayanlar arasındaki
ilişkilerin dengeli olduğu takdirde toplumsallaştırıcının yararınadır (Wallace, Wolf, 2012:
491). Toplumsal sermaye, toplumsal dengenin ve insanların etkileşimleri yoluyla üretilen
dayanışmanın temel şartlarından birisidir. Modern toplumlarda dengenin ve dayanışmanın
sadece insanlar arası etkileşime dayanmamasında aile yapısının çözülmesinin özellikle etkisi
vardır. Coleman, ailenin toplumun en temel birimi olduğunu kabul etmiştir. Ona göre aile,
toplumsallaşmadaki etkinliği dolayısıyla en güçlü toplumsal sermaye üreticisi kurumdur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Toplumsal alışveriş teorisine göre, gündelik hayatta insanlar ödüllendirildikleri

tepkileri daha çok gerçekleştirmekte ve cezalandırıldıkları tepkileri yapmamaya özen
göstermektedirler.


George Homans, toplumsal alışveriş teorisinde başarı, uyaran, değer,

yoksunluk-doyumluluk, saldırganlık ve rasyonellik adlarında altı önerme üretmiştir. Bu
önermeler, Skinner’in deneylerinde tespit ettiği bulgulara göre oluşturulmuştur.


Peter Blau, bireyler ve gruplar arasındaki etkileşimde Homans’ın tezlerinin

açıklayıcı olduğunu kabul etse de özellikle makro örgütler konusunda bu tezlerin yetersiz
kaldığını düşünmüştür.


Blau’ya göre, eşitsizlik durumlarında güç ilişkileri toplumsal alışverişin önüne

geçmektedir.


Aktör ve kaynaklar, James Coleman’ın rasyonel tercih teorisinin iki anahtar

kavramıdır.


İnsanlar, normlara uymanın kendilerine fayda sağlayacağını; normları ihlal

etmenin ise zarar vereceğini düşünürler. Normlara uymak gerektiğine ilişkin inanç, insanlar
arasında bir kontrol mekanizmasının işlemesini de sağlamaktadır.


Coleman, toplumsal sermaye ve güven arasındaki ilişkinin toplumlarda

dayanışmayı arttırdığına dikkat çekmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Mikro bir teori olmasına rağmen toplumsal alışveriş teorisi neden

fenomenolojik sosyoloji, etnometodoloji ve sembolik etkileşimcilikten ayrı bir grupta kabul
edilmektedir? Açıklayınız.
2.

Toplumsal alışveriş teorisinin kapitalizmi idealleştirdiği iddiasını tartışınız.

3.

Toplumsal alışveriş teorisi insana dair kabullerinde hangi iki disiplinden

etkilenmiştir?
a)

Felsefe-Psikoloji

b)

İktisat-Psikoloji

c)

Pedagoji-İktisat

d)

Felsefe-Antropoloji

e)

İktisat-Antropoloji
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9.YENİ İŞLEVSELCİLİK VE SİSTEM TEORİLERİ

125

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1
9.2
9.3

Yeni İşlevselcilik ve Sistem Teorileri
Jeffrey Alexander’ın Yeni İşlevselcilik Yorumu
Niklas Luhmann ve Sistemler Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yapısal işlevselciliğin eleştirildiği temel konular nelerdir?

2.

Sistem ile eylem arasındaki ilişki tek yönlü bir ilişki olarak kabul edilebilir mi?

3.

Toplum, kendi kendisinin kaynağı ve üreteni bir gerçeklik midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümdeki bütün konular

Yapısal işlevselciliğe

Ders notları, ders anlatımı,

getirilen eleştirilere göre

sunumlar ve ileri okumalar

yeniden düzenlenen sistem
ve eylem yaklaşımları
Jeffrey Alexander’ın yeni

Sistem ve eylem arasındaki

Ders notları, ders anlatımı,

işlevselcilik yorumu

ilişkinin yeniden kurulması

sunumlar ve ileri okumalar

Niklas Luhmann ve sistemler

Autopoetik sistem olarak

Ders notları, ders anlatımı,

teorisi

toplum ve toplumun sistemik

sunumlar ve ileri okumalar

unsurları
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Anahtar Kavramlar










Yeni işlevselcilik,
Sistem,
Eylem,
Yorum,
Strateji belirleme,
Çevre,
Autopoietik sistem,
İletişim,
Farklılaşma

129

9.1.Yeni İşlevselcilik ve Sistem Teorileri
İşlevselcilik, yirminci yüzyılın en etkili sosyoloji teorilerinden birisi olmuştur.
Özellikle Talcott Parsons’ın çalışmaları bir dönem Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyoloji
alanının en önemli teorisi olarak kabul edilmiş ve bütün dünyada da etki uyandırmıştır. Ancak
işlevselcilik sosyoloji tarihindeki teorik katkılarına ve güçlü bir ekol oluşturmasına rağmen
bazı konularda çok ciddi bir şekilde eleştirilmiştir. Sistem ile toplumsal eylem arasındaki
ilişkide sistemi temel alması, makro boyutta bir teori olması ve insanlar arası mikro ilişkileri
ve etkileşimi açıklama noktasında ciddi bir açıklama sorunu yaşaması, yirminci yüzyıl
boyunca işlevselciliğin farklı teorik yaklaşımları savunanlar tarafından çokça eleştirilmesine
sebep olmuştur. Ayrıca işleyen düzenli bir sistem olarak toplumu açıklama konusundaki
başarısını kurduğu modele bağlı olarak toplumsal değişme açısından başaramaması da önemli
eleştiri konularından birisidir. Yeni işlevselcilik, yakın dönemde klasik işlevselciliğin
aşamadığı bazı meseleleri kendisine temel tartışma konuları olarak seçmiştir. İşlevselciliğin
çağdaş bir yorumu olarak kabul edilen yeni işlevselcilik, klasik işlevselcilik temelinde
cevaplanamayan ya da sosyoloji tarihinde ciddi şekilde eleştirilmiş olan bazı meselelere
odaklanmıştır.
İşlevselcilik, makro bir teori olarak kabul edilmiştir. Yirminci yüzyılda sosyoloji
teorileri tartışmalarının odaklandığı konulardan birisi makro ve mikro gerçeklikler arasındaki
ilişkinin nasıl kurulması gerektiği meselesidir. Bu konuda işlevselciliğe getirilen eleştiriler, bu
ilişkiyi tek yönlü ve makro gerçeklik lehine kurması üzerine yoğunlaşmıştır. Bu ilişkiyi klasik
işlevselcilik, sistem ile eylem arasındaki ilişki üzerinden kurmuş ve sistemin insan eylemlerini
tanımlayan ve belirleyen yapısına vurgu yapmıştır. Bu konuda yeni işlevselciliğin katkısı,
makro ve mikro gerçeklikler arasındaki ilişkiye odaklanması üzerine kurulmuştur. Yeni
işlevselcilik, klasik işlevselciliğin mikro gerçeklik açısından açıklayamadığı pek çok meseleyi
kendisine konu edinmiştir. Böylece yeni işlevselciliğin de makro ve mikro arasında sentez
yapmaya çalışan teorilerden birisi olduğu iddia edilebilir.
Yeni işlevselciler şu ilkelere uyarak Parsonscı çizgiyi genelde benimsemektedirler
(Cuff, Sharrock, Francis, 2013: 346):
-

İşlevselcilik, kendisini parçaları arasında etkileşimler sayesinde düzenleyen,

nispeten kendine yeterli, ancak bir bütün olarak sistemi yönlendirici baskın bir ilkeye veya
güç içermeyen toplum görüntüsü sunar.
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-

Sistemsel denge ve bütünleşme kavramları toplumu betimlemeye hizmet eden

analitik araçlardı, ancak burada toplumun üyelerinin bu denge ve bütünleşme şartlarını
sağlamaya çalıştıkları varsayılmaz. Jeffrey Alexander’a göre bütünleşme bir ihtimal, sapma
ve sosyal kontrol, toplumsal olgulardır. Böylece işlevselcilikte somut toplumların tamamen
bütünleşme içinde oldukları biçiminde naif bir kabulün benimsenmediği yeterince açıktır.
-

Hem kültür, kişilik ve toplumsal sistem arasında hem de onların kendi içlerinde

“bir ölçüde” bütünleşme olması gerektiği varsayılır. Kültür, kişilik ve toplumsal sistemin
kendi içlerinde tam bütünleşme sergiledikleri kabulünden olduğu kadar, onlar arasında tam
bütünleşme olduğu düşüncesinden de uzak durulması gerekir. Bu sistemlerin kendi içlerinde
ve aralarında gerginlik yaratan ve değişime yol açan gerilimler vardır.
-

Değişme, sadece gerginlik ve gerilimlerin bir ürünü değildir. Gerçekte Batılı

toplumlarda kültürel sistemler, toplumsal sistemler ve kişilik sistemlerinin farklılaşmamış
özelliklerinin giderek farklılaşmasıyla uzun dönemli bir evrim süreci yaşanmıştır. Bu uzun
dönemli değişimler bir bütün olarak toplumu nispeten bütünleşmiş bir düzeyden bir başka
düzeye taşımış ve daha üst bir adaptasyon düzeyinde yeniden bütünlük sağlamaya itmiştir.

9.2.Jeffrey Alexander’ın Yeni İşlevselcilik Yorumu
Yeni işlevselciliğin en önemli temsilcilerinden birisi Jeffrey Alexander’dır. O, makro
ve mikro arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak iki yaklaşımı birbirinden tamamen
ayırmak yerine birbirini üreten toplumsal gerçeklikler olarak kabul etmiştir (Bkz. Alexander,
2006: 31). Makro ve mikro toplumsal gerçekliklerin diyalektik bir şekilde birbirlerini
ürettiklerine vurgu yapmaktadır. Böylece makro gerçekliği temsil eden “sistem” ile mikro
gerçekliği temsil eden “toplumsal eylem” arasındaki ilişki farklı tarzda yeniden kurulmaya
çalışılmıştır. “Sistem” makro gerçekliği temsil etmekte; “toplumsal eylem” ise mikro
gerçekliği temsil etmektedir. Bilindiği gibi bu iki kavram Parsons’ın teorisinin de temel
kavramlarıdır.
Sistem ve eylem, Alexander’ın sosyoloji teorisinde de temel kavramlardır. Buna göre
tüm toplumsal süreçler ve yapılar makro düzeyde analiz edilirken, toplumsal etkileşim mikro
düzeyde analiz edilmektedir (Richter, 2012: 120). Yirminci yüzyıl boyunca makro ve mikro
ayrımını eleştiren ve aşmaya çalışan teorisyenler olmuştur. Alexander’ın yaklaşımı da
toplumsal gerçekliğin bu iki yönünün mutlak surette birbirlerini dışladıkları kabulüne bir
eleştiridir. Ona göre, makro düzey mikro düzeyi etkiler, fakat bunun tersi de geçerlidir. İnsani
etkileşim, eylemleri etkileyen yapıları üretir. Sistem ve eylemin karşılıklı ilişkisinden sistemi
üreten toplumsal eylem ve toplumsal eylemle sonuçlanan sistem karşılıklı olarak ortaya
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çıkmaktadır (Richter, 2012: 120-121). Görüldüğü gibi Alexander, Parsons’ın temel
kavramlarını temel almaktaysa da sistem ve eylem arasındaki ilişki modelini Parsons’tan
farklı kurmaktadır. Parsons’ta sistemi önceleyen anlayış, Alexander’da sistem ve eylemin
diyalektik bir şekilde birbirlerini ürettikleri karşılıklı bir varoluş ilişkisine yerini
bırakmaktadır. Bu ilişki, eylem ile sistem arasındaki sürekli yeniden üretimi ve yeni nesillere
aktarımı da sağlamaktadır (Colomy, 2005: 8).
Alexander’ın yeni işlevselci yaklaşımında eylem, tamamen sistem ya da yapısal
unsurlar tarafından belirlenen bir unsur değildir. Toplumsal eylem, eylemin oluşumunda aynı
anda etkili olan yorum ve strateji belirleme şeklinde iki düzeyden oluşmaktadır: Yorum da
tipleştirme ve icat olarak iki düzlemden oluşmaktadır (Richter, 2012: 121). Tipleştirme
geçmiş tecrübelere dayanarak yapılmaktadır. İcat ise yeni karşılaşılan bir durumda
gerçekleştirilmektedir ve insanın yaratıcılık potansiyeline işaret etmektedir. Böylece
Alexander, işlevselciliğin insan özgürlüğü konusuyla ilgili önemli açmazlarından birisini
aşmaya yönelik bir katkıda bulunmuştur. Çünkü klasik yapısal işlevselci teori, sisteme ait
unsurları aktif, eylemleri pasif olarak kabul etmekle eleştirilmiştir. Ancak bireyin aktifliği ve
eylemleri gerçekleştirirken sahip olduğu özgürlük, “sonsuz tercih” imkânına sahip olduğu bir
özellik ya da durum değildir. Bireyin aktiflik alanı yine toplumsal gerçeklik ya da sistem
tarafından sınırlandırılmaktadır. Bu sınırların farkında olarak birey eylemlerinde yorum ve
stratejiyi bir arada gözetmek durumundadır.
Bireyin toplumsal eylemlerindeki aktifliği sistem tarafından sınırlandırılmaktadır.
Sistem, eylem alternatiflerine kaynaklık etmektedir. Roller, sistem tarafından bireylere
dayatılan gerçeklikler olmaktan çok rolün üstlenilmesi, icra edilmesi, üslup geliştirilmesi gibi
etkenlere bağlı olarak bireylere özel unsurlara da sahiptir. Rolün kendisi daha genel olması
dolayısıyla sisteme atıfla açıklanırken, rolün icra edilmesi bireyseldir, bireylere göre
değişmektedir. Bir toplumsal rol olan annelik, toplumsal sistem içinde genel bir karaktere
sahiptir. Ancak her çocuk sahibi annenin annelik rolü bireysel olarak kendi icrasıyla
üretilmektedir. Burada tek tek bireyler olarak annelerin çocuklarıyla ilişkileri, anneliği kendi
strateji ve yorumlarına göre icra etmeleri gerçekleşmektedir.
Birey, bir eylem gerçekleştireceği zaman sonsuz sayıda alternatife sahip olmadığının
farkındadır. Bireyin sahip olduğu imkânlar, içinde bulunduğu bütün toplumsal şartlar ve sahip
olduğu bireysel özellikler, bireyin eylemini sınırlandırmaktadır. Her durumda toplumsal
eylem sistemin içinde ve sistemden kaynaklanıp yine sisteme dönerek gerçekleşmektedir. Bu
132

sınırlar ve sistem içinde birey, yorumlama ve hareket etme kabiliyetlerine sahiptir. Ne var ki
toplumsal gerçekliği sadece bireylere referansla mikro düzeyde ele almak sosyolojik teori
açısından yeterli olmamıştır. Alexander, her ne kadar bireye ve onun hareket imkânlarına
dikkat çekerek işlevselciliğe öznel bir yorum katkısında bulunmuşsa da mikro gerçekliğin
içinden bir sosyoloji yapmanın doğru olmayacağı görüşündedir.
Alexander, mikro-makro süreklilik çizgisinin toplumda düzenin yaratılma biçimi
içinde bulunduğunu ileri sürmektedir. Süreklilik çizgisinin makro ucunda düzen dışsal olarak
yaratılır ve doğal olarak kolektivisttir; yani düzen, kolektif fenomenler tarafından
üretilmektedir. Mikro uçta düzen, içselleştirilmiş güçlerden türetilmektedir ve doğal olarak
bireyseldir (Ritzer, Stepnisky, 2014: 501). Alexander’a göre, bir eylemin pratikte
gerçekleşmesi, sistem ve eylemin birlikte varoluşunu göstergesidir. Etkileşimde gerçekleşen
eylem, sistemi yeniden üretirken, sistem de eyleme kaynaklık etmektedir. Toplumsal eylemmaliyet-fayda hesabına dayanır ve bir sistem üretir. Sistem de toplumsal sınıflandırmaları
içeren alt sistemlerden (kültür, toplum, kişilik vb.) ve aynı zamanda bunların
değerlendirilmelerinden ve toplum üyelerinin duygularından oluşur (Richter, 2012: 124). Alt
sistemlerin herhangi biri diğerinden önce değildir. Kültür, toplum ve kişilik alt sistemler
olarak aynı anda var olmaktadırlar.

9.3.Niklas Luhmann ve Sistemler Teorisi
Sosyoloji tarihinde sistem teorisinin izleri klasik sosyologlara kadar gitse de bu teoriyi
güçlü bir şekilde kurmaya çalışan sosyolog bilindiği gibi Talcott Parsons olmuştur. Sistem
teorisi, biyolojide ortaya çıkmış ve sosyolojiye uyarlanmıştır. Sistem teorisinin başarısı,
disiplinler üstü bir konuma sahip olmasıdır. Bugün doğa bilimlerinde de sosyal bilimlerde de
sistem kuramının hâlâ karşılığını bulmak mümkündür. Sistem teorisi, sınırlı ve belli konulara
odaklanmış teorik yaklaşımların karşısında yer almakta ve evrensellik iddiası taşımaktadır
(Richter, 2012: 128).
Sistem, bir bütünün unsurları arasındaki karşılıklı ilişkinin toplamı olarak tanımlanır.
Bir sistemden bahsedebilmek için bütünlüğe ait olan ilişkileri ve unsurları açık bir biçimde
sınıflandırmayı mümkün kılan bir sınırın bulunması gerekmektedir (Cuff, Sharrock, Francis,
2013: 122; Richter, 2012: 130-131). Bir sistemi açıklayabilmek, bütünü oluşturan alt sistemler
ve unsurların neler olduklarını ve sistemi sınırlandıran çevrenin nelerden meydana geldiğini
tespit etmeyi gerektirmektedir. Bu yüzden sistem ile çevre arasındaki fark sistem teorisinin en
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önemli konularından birisidir. Çevre, sistemin dışında olması dolayısıyla sistemi kendisine
referansla açıklama imkânı sunmaktadır.
Sistem teorisinin ana fikri, bir sistemin çevresinden daha az karmaşık/kompleks
olduğudur. Çünkü çevre, sistemin dışında yer alan her şey, yani başka her şeydir ve
gerçeklikte başka her şeyin belirli olan unsurlardan daha karmaşık olması gerekir (Cuff,
Sharrock, Francis, 2013: 122). Bu durumun sistemin kendisinin bir anlam kaynağı ve düzen
oluşturmasıyla da ilişkisi vardır. Sistem, kendi içinde süre giden bir düzendir ve çevre bu
anlamda sistemle karşılaştırıldığında düzensizlik ve karmaşa içermektedir. Sistem, çevrenin
ürettiği karmaşayı aşma ya da azaltma amacındadır (Baert, 2006: 343). Böylece sistem ile
çevre arasında bir ilişki kurulmaktadır. Dünyanın olduğundan daha basit hâle getirilerek
karmaşıklığın azaltılması, sistem ile çevre arasındaki ayrımı yaratmaktadır (Ritzer, Stepnisky,
2014: 264). Sistem, çevrenin karmaşasıyla arasına sınır koymakta ve kendi düzenliliği
açısından çevreyle sınırlı ilişkiler kurmaktadır. Luhmann’ın dikkatini çeken ve odaklandığı
asıl mesele, bütünüyle karmakarışık bir durumda, ilişkilerle iç içe geçmiş olan toplumsal
gerçekliğin nasıl olup da bütün bu karmaşadan düzen oluşturabildiğidir.
Luhmann’ın sistem teorisindeki anahtar kavramlardan birisi, “Autopoiesis”
kavramıdır. Autopoiesis, sistemlerin kendi kendilerini düzenlemelerini, bir sistemin
faaliyetlerinin sadece sistemin kendi özelliklerini yeniden üretmeye odaklanmasını ifade
etmektedir (Cuff, Sharrock, Francis, 2013: 123). Autopoietik sistemler, “kendiliğinden
örgütlenmiş sistemler”dir (Richter, 2012: 132) ve kendi düzenlerini kendi sistem unsurlarıyla
sağlamakta ve yine kendilerine referansla açıklanmaktadırlar. Başka bir deyişle kendi
kendisini

üreten

ve

yeniden

üreten

sistemlerdir.

Autopoiesis

kavramının

karşıtı

“aullopoiesis”tir. Ham maddeyi maddeye dönüştüren makineler, yani kendilerinden farklı bir
şey üreten sistemlere aullopoiesis denilmektedir. Çünkü bu sistemlerin kaynakları farklıdır ve
dışarıdan etki ile var olmaktadırlar. Luhmann, autopoietik sistemleri “kendilerine ait unsurları
yine kendilerine ait unsurlar aracılığıyla üreten ve yeniden üreten sistemler” şeklinde
tanımlamış ve bu tür sistemlerin birim olarak kullandığı her şeyin; unsurların, süreçlerin,
yapıların ve kendilerinin sistemdeki birimler tarafından belirlendiğine dikkat çekmiştir
(Richter, 2012: 133). Bir sistem olarak toplum, tam da “autopoiesis” kavramının karşılayacağı
bir yapıya ve işleyişe sahiptir.
Autopoietik sistemlerin üç bileşeni vardır. Bunlardan birincisi kod, ikincisi yapı ya da
program ve üçüncüsü de süreçtir. Kodlar, işlenen enformasyonlardan kaynaklanan ikili
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karşıtlıklardır (örneğin doğru ya da yanlış gibi). Yapı ya da program, temel değerlerle,
normatif düzenlemelerle ve beklentilerle ilgiliyken süreç, devam eden etkileşimle ilgilidir.
Luhmann’a göre, autopoietik bir sistemde kod sabittir; yapı ve süreç değişebilir (Baert, 2006:
343).
Kendi kendisini üreten sistem olarak toplum, kendisini var eden birimler arasında
sürekli olarak kurulan iletişimler sayesinde varlığını sürdürmektedir. Toplumsal birimler
arasında sürekli olarak kurulan iletişim, karmaşıklığı aşmanın ve düzen oluşturmanın bir
yoludur. Toplumda yaşayan insanlar için dünya karmaşık ve olumsal görünmektedir.
Karmaşıktır, çünkü onlar arasında ortaya çıkması muhtemel sonsuz sayıda olay ve ilişki
mümkündür. Olumsaldır, çünkü ortaya çıkacak her olay gerçekleşmeyebilir, onun yerine
sonsuz sayıda olay ortaya çıkabilir (Tatlıcan, 2011: 201).
Kendini yeniden üretme yapısal işleyişine sahip olan sistem, karmaşayı düzene nasıl
çevirmektedir? Bu sorunun cevabı Luhmann’ın sosyolojik yaklaşımında şu şekilde
verilmektedir (Tatlıcan, 2011: 205):
1.

Sistemler, örneğin bir hücre, firma veya bir bütün olarak toplum, kendi

yapılarına dayalı özel bir işlev yüklenir;
2.

Bir sistem, bir yapı geliştirerek ve bu yapıyı sürdürerek, kendi çevresiyle olan

sınırlarını sabitleştirir. Burada çevre, kompleks bir olumsallıklar seti, “ne zorunlu ne de
imkânsız her şey” olarak algılanır.
3.

Sistem belirli şeyleri mümkün kılarken diğer ihtimalleri dışarıda bırakır.

4.

Onlar kendi çevrelerine içkin sonsuz karmaşıklıklarını ayrı işlevler üzerinde

uzmanlaşarak azaltırlar.
5.

Sistemin operasyonları, çevresel şartlar tarafından tetiklenir ve bu işlemler

yeniden çevreyi değişikliğe uğratır.
Luhmann’a

göre,

toplumlar

ve

toplumsal

sistemler,

iletişimden

meydana

gelmektedirler. Toplumsal sistemler, iletişimden başka bir şeyden oluşmadıkları gibi,
eylemler veya ilişkiler değildirler. Toplum, iletişim operasyon modu üzerinde bir tekele
sahiptir. Toplumsal sistem haricinde hiçbir sistem iletişimde bulunmaz ve bu operasyon
modunu kullanmaz (Richter, 2012: 143). İletişim, bir sistemin kendi kendisini yaratmasının
ve üretmesinin en önemli temelidir. Öyle ki gerek insanlar arasındaki gerekse diğer yapılar
arasındaki iletişim, daha üst bir gerçeklik olarak sistemin kendi kendisini sürekli üretmesini
sağlamaktadır. İnsanlar iletişim kurduklarında sistemin üretilmesine ve devamlılığına katkıda
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bulunmaktadırlar. Ancak buradaki katkının kaynağının yine sistem olduğu vurgulanmalıdır.
Değilse insanların sistem dışında ya da sisteme rağmen toplumsal varlık hâline gelmeleri ve
anlamlı iletişim kurmaları, Luhmann’ın teorisi açısından mümkün değildir.
Luhmann’ın teorisinde öne çıkan bir diğer kavram da farklılaşmadır. Farklılaşma, bir
sistemin çevresinin karmaşıklığının üstesinden gelmesinin ve karmaşıklığı azaltarak düzen
üretmesinin bir aracıdır. Sistem, kendi içinde çevresi ile arasındaki farklılık durumunu
tekrarlar ve farklılaşmayı üretir (Ritzer, Stepnisky, 2014: 266). Sistemin çevre ile yaptığı
ayrım dışsal bir ayrımdır. Bir de sistemin kendi içinde farklılaşmalara sebep olan içsel ayrım
vardır. Sistemin kendi içinde gerçekleşen farklılaşmalar, alt sistemleri üretmektedir. Öyle ki
bir sistemin alt sistemleri arasında da farklılaşmalara bağlı olarak sınırlar ortaya çıkmaya
başlamaktadır. Luhmann’a göre içsel farklılaşmalara bağlı olarak sistemde alt sistemlerin
ortaya çıkması bir zenginleşmedir ve sisteme hareketlilik sağlar. Ayrıca Luhmann, modern
toplumları işlevsel olarak farklılaşan toplumlar olarak kabul etmiştir (Richter, 2012: 147).
Sistemler teorisinde dört tip sistem bölünmesi vardır (Ritzer, Stepnisky, 2013: 266):
1.

Bölünerek ayrışma, sistemi eş işlevleri tekrar tekrar yerine getirecek parçalara

böler. Örneğin, bir otomobil üreticisinin farklı mahallerde araba üreten benzer fabrikaları
vardır. Her mahal benzer şekilde organize edilmiştir; hepsinin yapısı aynıdır ve aynı işlevi
(araba üretmek) yerine getirir.
2.

Tabakalaşarak ayrışma, mertebeye ve statüye göre dikey ayrışmadır.

Hiyerarşik bir ayrışma tipidir. Her mertebe sistem için belli ve ayrı bir işlevi yerine getirir.
Araba fabrikasındaki yöneticiler, memurlar ve işçiler arasındaki bölünme tabakalaşmaya
dayalı farklılaşmaya örnek gösterilebilir.
3.

Merkez-çevre ayrışması, bölünerek ayrışma ve tabakalaşarak ayrışma

arasındaki bir bağdır. Sistemin içinde merkezdeki ve çevredeki unsurların ilişkilerini koordine
eden bir bileşeni ifade eder. Bazı otomobil firmaları başka ülkelerde fabrika açsalar bile
yönetim birimini merkezde tutarlar ve çevreyi kontrol ederler.
4.

İşlevsel sistemlerin ayrışması, en karmaşık ayrışma tipidir ve modern

toplumlarda egemendir. Sistemin her işlevi belli bir birime bağlıdır. Mesela otomobil üreticisi
üretim, yönetim, muhasebe, planlama ve personel gibi bölümlere ayrışmıştır. Bütün birimler
bir yönüyle bağımsız gibi işleseler de tamamen birbirlerine bağlıdırlar.
Farklılaşma, sistemin kendisini çevreden ayırt etmesini ve varlığını sürdürmesini
sağlayan önemli bir süreçtir. Farklılaşma sayesinde bazen toplumda belli sorunlar ortaya
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çıkmakta, tespit edilmekte ve sistem içinde çözülme imkânına sahip olmaktadır. Sistem, kendi
varlığının devam etmesi için sorunları tespit etmek ve azaltmak amacındadır.
Birey ve sistem arasındaki ilişki konusunda Luhmann, sistemi bireylere öncelediği
gibi sistemlerin bireylerin daimi varlığına ihtiyaç duymadıklarına dikkat çekmektedir. Sistem,
bireylere sadece katılım imkânı sunmaktadır. Birey, işlevsel sistem içinde hiçbir zaman tam
olarak var olamamaktadır (Richter, 2012: 152). Özellikle modern toplumlarda bürokrasinin
gelişmesine bağlı olarak bireyselliğin yerine kurumsallaşmanın geçmesi, bireylerin sistem
içindeki belirleyici konumlarını kaybetmelerine sebep olmuştur. Sistem, bireyler arası
ilişkilerin üstünde, belirleyici bir güce sahiptir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Yeni

işlevselcilik,

klasik

işlevselciliğin

mikro

gerçeklik

açısından

açıklayamadığı pek çok meseleyi kendisine konu edinmiştir. Böylece yeni işlevselciliğin de
makro ve mikro arasında sentez yapmaya çalışan teorilerden birisi olduğu iddia edilebilir.


Jeffrey Alexander, makro ve mikro arasındaki ilişkiyi göz önünde

bulundurarak iki yaklaşımı birbirinden tamamen ayırmak yerine birbirini üreten toplumsal
gerçeklikler olarak kabul etmiştir.


Alexander’ın yeni işlevselci yaklaşımında eylem, tamamen sistem ya da

yapısal unsurlar tarafından belirlenen bir unsur değildir. Toplumsal eylem, eylemin
oluşumunda aynı anda etkili olan yorum ve strateji belirleme şeklinde iki düzeyden
oluşmaktadır.


Bir eylemin pratikte gerçekleşmesi, sistem ve eylemin birlikte varoluşunu

göstergesidir.


Bir sistemi açıklayabilmek, bütünü oluşturan alt sistemler ve unsurların neler

olduklarını ve sistemi sınırlandıran çevrenin nelerden meydana geldiğini tespit etmeyi
gerektirmektedir.


Sistem

teorisinin

ana

fikri,

bir

sistemin

çevresinden

daha

az

karmaşık/kompleks olduğudur.


Luhmann, toplumu autopoietik sistem olarak tanımlamıştır. Autopoietik

sistemler, kendilerine ait unsurları yine kendilerine ait unsurlar aracılığıyla üreten ve yeniden
üreten sistemlerdir.
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Bölüm Soruları
1.

Jeffrey Alexander’ın sistem ve eylem teorisinin Parsons’un teorisinden farklı

yönleri nelerdir? Açıklayınız.
2.

Autopoietik sistem nedir? Luhmann’ın modeli sosyolojik teoriye nasıl bir katkı

sağlamıştır? Tartışınız.
3.

Yeni işlevselcilik birey-yapı ikilemini aşmada başarılı olmuş mudur?

Tartışınız.
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10.FRANKFURT OKULU VE ELEŞTİREL TEORİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1
10.2

Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori
Kültür Endüstrisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Modernleşmenin insan hayatını daha çok özgürleştirdiği söylenebilir mi?

2.

Kitle toplumlarında insanlar arası ilişkilerin otantikliği mümkün müdür?

3.

Bilimsel bilginin mutlaklaşması ne demektir?

4.

Modern toplumların daha özgür olma imkânları kalmış mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümün bütün konuları

Aydınlanmacı aklın,

Ders notları, ders anlatımı,

pozitivizmin ve Marksizmin

sunumlar ve ileri okumalar

eleştirilmesi
Bölümün bütün konuları
Kültür endüstrisi

Modern toplumun temel

Ders notları, ders anlatımı,

çelişkilerinin tespit edilmesi

sunumlar ve ileri okumalar

Kitle toplumunda kültürün

Ders notları, ders anlatımı,

metalaşması

sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar







Aydınlanma eleştirisi,
Pozitivizm eleştirisi,
Marksizm eleştirisi,
Diyalektik,
Araçsal akıl,
Kültür endüstrisi
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10.1.Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori
Eleştirel teori olarak da adlandırılan Frankfurt Okulu, yirminci yüzyılda felsefe,
sosyoloji kısmen de psikoloji alanlarında önemli etkiler bırakmış bir ekol olarak öne çıkmıştır.
1923 yılında Frankfurt’ta kurulan okul, 1933 yılında Nazilerin iktidara gelmesinden sonra
Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmış, 1950’li yılların başında tekrar Frankfurt’ta yeniden
kurulmuştur. Okulun önemli üyeleri arasında Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich
Fromm, Herbert Marcuse, Walter Benjamin ve son dönem Frankfurt Okulunun en önemli
temsilcisi kabul edilen Jürgen Habermas bulunmaktadır.
Frankfurt Okulunun ortaya çıkışında Batı Avrupa’daki sol işçi sınıfı hareketlerinin
Birinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllardaki ağır yenilgisi, Avrupa’daki sol hareketlerin
Sovyetler Birliği’nin denetimi altına giren hareketler şeklinde gelişmesi, Rus Devrimi’nin
Stalinizm’e dönüşmesi ve faşizmin ve nazizmin yükselişi oldukça etkili olmuştur (Cevizci,
2000: 391-392). Frankfurt Okulunun ortaya çıkışında sol bir vurgu ve totaliter rejimlere
muhalefet dikkat çekmektedir. Ne var ki Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönem,
Batı Avrupa’da sağ ve sol ideolojiler açısından tam da totaliter rejimlerin yükseldiği bir
dönem olmuştur. Bu gelişmelere bağlı olarak Frankfurt Okulu düşünürleri eleştirel bir tavırla
üç temel mesele üzerine odaklanmışlardır. Bu meseleler Aydınlanma, Pozitivizm ve
Marksizm’dir.
Frankfurt Okulu öncelikle, bütün sosyal bilimsel araştırma disiplinlerinin topluma
ilişkin materyalist bir teori hâlinde birlikte geliştirilmesi ve böylece akademik sosyal bilimler
ile Marksist teorinin birbirlerini karşılıklı olarak beslemesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Eleştirel
teorinin temel fikri, felsefe ile maddi araştırma arasındaki uçurumu kapatmak; bilginin bu iki
dalını Hegelci tarih felsefesi modelinde tek bir düşünüm biçimi hâlinde kaynaştırmak
olmuştur (Honneth, 2008: 290). Eleştirel teorisyenlerden felsefe, psikoloji, sosyoloji, estetik
gibi alanlara yönelenler vardır. Frankfurt Okulu, disiplinler arası bir ekol olarak gelişmiştir.
Ancak temelde tarihi ve toplumsal gerçekliği anlamak için bir yöntem olarak Hegelci tarih
felsefesine referansla kabul ettikleri diyalektik bulunmaktadır. Horkheimer’e göre eleştirel
teori, göreceli olarak psikanalizin yeni disiplininden, Alman sosyolojisi ve antropolojisinden,
Friedrich Nietzsche ve Arthur Schopenhauer gibi felsefecilerin akımlarından daha az algılarla
Marks ve Hegel’in diyalektik felsefesini tamamlamış ve biçimlendirmiş, yeni, disiplinler arası
bir teorik eylem olmalıydı. Eleştirel teori, başlıca dört özelliğe sahiptir (Finlayson, 2007: 25):
1.

Disiplinler arası
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2.

Aydınlatıcı,

3.

Diyalektik

4.

Eleştirel

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Theodor Adorno’nun Amerika Birleşik Devletleri’nde
yaptığı “Otoriteryen Kişilik” çalışması, inter disipliner ve toplumsal gerçekliği açıklamak için
ampirik saha araştırma bulgularından faydalanılan bir çalışmadır. Ampirik çalışmaları pratik
olmaları dolayısıyla önemseyen Frankfurt Okulu düşünürleri, toplumsal gerçekliğe ait
meselelerin bireylere ve toplumsal gruplara göre dışsallaştırılmış toplumsal dayanakların
oluşturduğu sahte bütünlüğün sınırlarını, tutarsızlıklarını az ya da çok gizli biçimde kabul
edildiğini göstermek amacında olmuşlardır (Vincent, 2011: 280). Otoriteryen Kişilik
araştırması,

pek

çok

farklı

tekniğin

kullanıldığı

çoklu

yöntemler

kullanılarak

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, Yahudilere karşı önyargının nasıl ortaya çıktığını ve
geliştiğini tespit etmektir. “Faşizm Ölçeği” olarak adlandırılan bir ölçek geliştirmişler ve
insanların anti semitist eğilimleri üzerine saha araştırması yapmışlardır.
Aydınlanma, modernlik öncesi dönemin en önemli düşünce hareketlerinin başında
gelmektedir. Pozitivizm ve Marksizm, modernlik ile birlikte gelişen hareketlerdir.
Aydınlanma, modernleşmenin temel felsefesi olarak kabul edilmiştir. Aydınlanmacı akıl,
pozitif bilimlerin gelişmesine önderlik etmiş ve on dokuzuncu yüzyılda güçlü bir bilim
anlayışı olarak ortaya çıkan pozitivizmin gelişmesine de katkıda bulunmuştur. Marksizm de
on dokuzuncu yüzyılda sanayileşmenin sonucunda ortaya çıkan kapitalist toplum yapısını
sınıf çatışması üzerinden açıklamaya çalışmış, yirminci yüzyılda da gelişerek devam etmiş bir
akımdır. Her üç akım da kendilerine göre modernleşmeye dair iyimser kabullere sahip
olmuştur. Gelecekte insanlığın daha özgür ve daha eşit olduğu bir iyimserliğin yine
modernleşmeyle mümkün olduğuna dair inanç, on dokuzuncu yüzyılda oldukça taraftar bulan
bir anlayıştır. Aydınlanmanın insanı geleneğin ürettiği bütün prangalardan kurtarma iddiası ve
insanın kendi aklını kullanma cesaretini göstermesine yaptığı özgürlük çağrısı, pozitivizmin
metafizikten ve teolojiden arınmış olgulara dayanan bilimsel bilgiye yaptığı vurgu ve onu
hayatın her alanına hâkim kılmaya çalışan anlayışı ve gerek Aydınlanmanın gerekse
pozitivizmin temel ilkelerini kabul eden, işçi sınıfının kendisini ezen burjuvaziyi devirerek
önce sosyalizme, ardından da hiçbir sömürünün bulunmadığı komünist topluma ulaşılacağını
savunan Marksizmin kabulleri yirminci yüzyılda özgürlük ve iyimserlik adına karşılık
bulmamıştır.
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Frankfurt Okulu’nun eleştirelliğe yaptığı vurgu, Aydınlanmacı aklın, pozitivizmin ve
Marksizmin modernleşme boyunca eleştirelliğe kapalı sorgulanmaz güçler hâline gelmeleri
üzerinden gelişmektedir. Kendisinden önceki akıl dışı yapıya eleştirel bir çıkışla var olan
Aydınlanmanın idealleri açısından değerlendirildiğinde bu durum, bizatihi Aydınlanmanın
inkâr ettiği bir konuma kendisinin gelmesine yol açmıştır. Aydınlanmacı aklın kendisinin bir
mitolojiye dönüştüğünü iddia etmişlerdir. Doğayı denetim altına alan bir bilim anlayışının
sonucunda insanı kendisine konu edinen sosyal bilimlerin ortaya çıkması, insanın da bir nesne
olarak algılanmasına ve bu amaçla üretilen bilginin insanın denetim altına alınmasına katkıda
bulunmuştur. Böylece düşünmenin makineleri, var olanları denetim altına aldıkça, düşünme
de daha kör bir biçimde var olanların yeniden üretimiyle yetinmiştir. Adorno ve Horkheimer’a
göre (2010: 48), Aydınlanma, yakasını kurtarmayı hiç bilemediği mitolojiye geri dönmüştür.
Başka bir deyişle Aydınlanmacı akıl, eleştirelliğini kaybettiği için mutlaklaşmış ve denetim
için bir araca dönüşmüştür.
Adorno ve Horkheimer’in birlikte yazdıkları Aydınlanmanın Diyalektiği adlı kitabın
temel tezi “Aydınlanmanın kendisini imha etmesi”dir. Başka bir deyişle, olguların eleştirel,
olumsuzlayıcı bir şekilde ele alınması olarak alınan aklın; pozitivist bilim felsefesi ve bilimsel
düşünceyle ulaşılan “yanlış apaçıklık” yoluyla yok edilmesidir (Bottomore, 1997: 18).
Pozitivizme bağlı olarak gelişen modern bilimsel bilinç, insanlığın daha özgür olmasını
sağlamadığı gibi yeni bir tür barbarlığın üretilmesine aracı olmuştur. Bilim ve teknoloji, bir
arada bir “ideoloji” olarak işlemiştir ve işlemeye devam etmektedir. Modern toplumlarda bu
ideolojik işleyiş, yeni tahakküm biçimlerinin oluşmasını sağlamıştır.
Frankfurt Okulu düşünürleri, pozitivizmi en uç hâliyle araçsal aklın yayılmasının bir
başka tezahürü olarak görmüşlerdir. Weber’den etkilenen bu düşünürler, araçsal akılcılığın
veya amaç-araç akılcılığının her yere yayılmasını moderniteye geçişin karakteristik özelliği
olarak kabul etmişlerdir (Baert, 2010: 155). Bu yayılmanın modern toplumlarda en önemli
görünümlerinden birisi Weber’in sosyolojisinde gösterildiği gibi “bürokrasi”dir.
Horkheimer, üç noktada özellikle sosyal bilimlerle ilişkili olarak bir bilim felsefesi ya
da bilgi teorisi olarak pozitivizm eleştirisi ortaya koymuştur (Bottomore, 1997: 14):
1.

Pozitivizm etkin insan varlığına mekanik bir belirlenimcilik (determinizm)

şeması içerisinde, çıplak olgular ve nesneler olarak yaklaşır.
2.

Dünyayı yalnızca deneyimde dolaysız olarak verilen biçimiyle algılayarak öz

ve görünüş arasında bir ayrım yapmaz.
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3.

Olgu ve değer arasında mutlak bir ayrım koyarak bilgiyi insan istemlerinden

ayırır.
Pozitivizmin temelinde bilimsel bilginin kesinliği fikri vardır. Bilimsel bilgiden kast
edilen de doğa bilimleridir. Pozitivizmin kurucularının aynı zamanda ilk sosyal bilimciler
olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu düşünürlerin sosyal bilimleri, doğa bilimlerini
model alarak kurma çabaları dikkat çekmektedir. Sosyal bilimlerin doğa bilimleri gibi olgusal
ve objektif/nesnel bilimler olmaları bir amaç olarak belirlenmiştir. Ne var ki bilim ve
teknoloji yoluyla doğanın tahakküm altına alınması, sosyal bilimlerin elde ettikleri veriler
yoluyla toplumsal gerçekliğin de tahakküm altına alınmasıyla sonuçlanmıştır. Frankfurt
Okulu düşünürlerinin Aydınlanmacı akıl ve pozitivizm eleştirileri, insan gerçekliğinin
tahakküm altına alınmasına ve kapitalist toplum yapılarında insanın yabancılaşmasının artarak
devam etmesine dayanmaktadır.
Aklın araçsallaşması, şeylerin oluş biçimini sorgulayamaması ve toplumsal düzene
ciddi itirazlar sunamaması demektir (Cuff, Sharrock, Francis, 2013: 211). Burada aklın
araçsallaşmasının kapitalist topluma hükmedenlerin çıkarlarına ve amaçlarına hizmet eden bir
kullanımla doğrudan ilişkisi vardır. Zamanla sosyal bilimlerin asıl amaçlarından
uzaklaşmaları ve kapitalizmin etkisiyle bilimsel girdilerin ve idari denetim, reklamcılık ve
propaganda amaçlı kitle iletişim araçlarıyla bilgiye dönüştürülmesi sonucunda bağımsız
eleştirel araştırma güçlerini yitirmişlerdir (Cuff, Sharrock, Francis, 2013: 212). Araçsal akıl,
kendi varlığını sorgulamaktan kaçan, içinde yaşadığı gerçekliği ve gerçekliği oluşturan şartları
sorgulamadan kabul eden bir aygıta dönüşmüştür. Böylece kapitalizm, aklın araçsallaşması
sürecini hızlandırmış ve doğayı nasıl denetimi altına alıp sömürdüyse insanları da bu süreç
dolayısıyla aynı şekilde denetimi altına alıp sömürmüştür. Aklın araçsallaşması, insanın
yabancılaşması konusunda Frankfurt Okulunun en temel tezlerinden birisine karşılık
gelmektedir.
Frankfurt Okulunun Marksizmle ilişkisi çok yönlü ve eleştirel bir ilişkidir. Marx’ın on
dokuzuncu yüzyıl erken kapitalist dönemdeki şartlara bağlı olarak işçi sınıfına yaptığı
vurgunun yirminci yüzyılda bir karşılığının olmadığını savunan Frankfurt Okulu düşünürleri,
zamanla işçi sınıfının sistemle bütünleştiğini iddia etmişlerdir. Hatta Almanya’da nazizmin
yükselişine işçi sınıfından bir kesimin de destek vermiş olması, bu konuda özellikle dikkat
çektikleri bir durumdur. Onlara göre, Marks’ın “devrime yol açacak olan gerekçenin işçilerin
artan yoksullaşması” olduğu teorisinin ve kapitalist toplumun geleceğine dair öngörülerinin
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yirminci yüzyılda gerçekleşmemesi, teorinin eleştirel değerini ortadan kaldırmamaktadır
(Assoun, 2012: 95).
Marks’ın Hegel’den etkilendiği ve “diyalektik” üzerine yoğunlaştığı ilk dönemini
özellikle önemseyen Frankfurt Okulu üyeleri, diyalektiği, eleştirelliğin sürekliliğini
sağlayabilecek bir yöntem olarak kabul etmişlerdir. Marks’ın “filozoflar şimdiye kadar
dünyayı çeşitli biçimlerde yorumladılar; önemli olan dünyayı değiştirmektir” sözünü
destekleyerek ve temel alarak, toplumun hatalarının ve çelişkilerinin tespit edilmesi ve bu
konuda harekete geçilmesi gerektiğini savunmuşlardır (West, 1998: 85). Ancak bir taraftan da
Marksizmin özellikle Sovyet Birliği tecrübesinde olduğu gibi mutlaklaşmasına, totaliter bir
rejime dönüşmesine ve devlet kapitalizmine dayanan ekonomi siyaseti izlemesine eleştirel
yaklaşmışlardır. Ayrıca Marksizmin ekonomik indirgemecilik anlayışına, pozitivizme,
evrimciliğe ve bilimciliğe yönelme eğilimleri de Frankfurt Okulu düşünürleri tarafından
eleştirilmiştir (Swingewood, 1998: 333). Frankfurt Okulunda eleştiri, iki anlama sahiptir
(Richter, 2012: 82):
1.

Mümkün olan en iyi dünyada yaşadığımız iddiası baskının, gücün, acının ve

iktidarın varlığı ile yüzleştirilmelidir.
2.

Dünya var olduğu gibi kalmak zorunda değildir. Bu düşüncenin eleştirilmesi,

aynı zamanda tarih dışı düşüncenin ve dünyanın görünürde değişmezliği anlayışının da bir
eleştirisidir.

10.2.Kültür Endüstrisi
Marks sonrası Marksizm’e en çok yöneltilen eleştirilerden birisi teorinin ekonomiyi
temel alt yapı unsuru olarak kabul etmesi ve determinist bir vurguyla toplumsal gerçekliğe ait
her unsuru ekonomik indirgemeci bir yaklaşımla açıklaması olmuştur. Bu eleştiri, yirminci
yüzyılda Marks’ın görüşlerini temel alan neo Marksist okullar ve bu okullara bağlı
düşünürlerin de aşmaya çalıştıkları ve yeniden yorumlama ihtiyacı duydukları bir meseledir.
Frankfurt

Okulu

düşünürleri

de

ekonomik

indirgemeciliğe

eleştirel

bir

şekilde

yaklaşmışlardır. Frankfurt Okulunun, toplumsal gerçekliğe dair araştırmalarda ve analizlerde
asıl vurgusu ekonomiye değil, insan bilincini ve pratiğini kapsayan bir gerçeklik olarak
“kültür”e olmuştur. Özellikle modern kapitalist kültürün oluşması ve kendisini yeniden
üretmesi, Frankfurt Okulunun sosyoloji tarihine yaptığı en önemli katkılardan birisi olarak
kabul edilebilir. Ancak bu açıklamalarda ve analizlerde ekonomi, temel belirleyici bir
konumda bulunmasa da önemli bir yerde durmaktadır.
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Kültür, bir insan gerçekliğidir. Sanayi üretimine geçilmesiyle birlikte kapitalist
toplumda kültür de değişime uğramıştır. Sanayi üretimi, kitle üretimine dayandığından
insanlar için sanayi toplumunda yaşamak demek, kitlenin bir parçası olmak demektir. Adorno
ve Horkheimer, modernliğin temel özelliklerinin tekniğin her yerdeliği ve insan ilişkilerinin
ticarileşmesi olduğunu iddia etmişlerdir (Maigret, 2011: 86). Kültür endüstrisinin oluşması ya
da başka bir deyişle kültürün endüstrinin bir parçası hâline gelerek işlemeye devam etmesi,
aklın araçsallaşmasıyla doğrudan ilişkilidir. Böylece yabancılaşma, insanların kendi
varlıklarının farkına varmadan yaşadıkları topyekûn bir süreç olarak devam etmektedir.
Adorno ve Horkheimer’a göre (2010: 192), konumu sağlamlaştıkça kültür endüstrisi,
tüketici ihtiyaçlarıyla

istediğini

yapabilir

hâle

gelebilir, bu

ihtiyaçları

üretebilir,

yönlendirebilir, denetim altına alabilir, hatta eğlenmeyi geri çekebilir. Kültür endüstrisinin en
önemli başarısı, geleneksel kültürlerden farklı olarak kendi ürettiği yapay gerçekliği bir
ihtiyaç olarak kitlelere sunmasıdır. Kitlelerin kültür endüstrisinin ideolojik araçlarına
duydukları bağımlılık, zorlamayla değil, gönüllülükle gerçekleşmektedir. Böylece kapitalist
dönemde insanlar üzerinde tahakkümün çok daha farklı bir biçimi işlemektedir.
Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte kültürün endüstriyel bir hâl alması daha
da kolaylaşmıştır. Kültür endüstrisinin asıl getirdiği yenilik, kültürün iki uzlaşmaz unsurunu,
sanat ile eğlenceyi amaç kavramına, yani tek bir yanlış formüle, kültür endüstrisinin
bütünselliğine tabi kılmış olmasıdır (Adorno, Horkheimer, 2010: 182). Eğlencenin kitle
iletişim araçları ve sanatın ortak kullanımıyla sürekli hâle getirilmesi, sanatı kendi
hakikatinden ve sahihliğinden uzaklaştırmaktadır. Sanatın kültür endüstrisinde bu şekilde
kullanılması, metaya dönüşmesine ve sanat olmaktan çıkmasına sebep olmaktadır. Sanat, para
kazanmanın ve kitleleri etkilemenin bir aracı olarak sinemada, radyoda ve genelde
reklamlarda kullanılmaktadır. Üstelik insanlar tarafından tüketilen bir meta hâline gelmiş
olması da sanatı kendisi olmaktan çıkaran ve yok eden bir başka durumdur.
Adorno

ve

Horkheimer,

kültür

endüstrisi

tezlerinde

özellikle

iki

konuya

odaklanmışlardır. Bunlardan birincisi topluma uyumdur. Kitle kültürü ürünleri insanları, kötü
bir gerçeklikle – bu gerçekliği değişmez ve çok güçlü göstererek, gerçekçi olmayan kaçışları
bir imkân olarak sunarak ve mutluluğu bir rastlantı şeklinde yansıtarak- uzlaşmaya yönlendirir
(Richter, 2012: 86). İnsanlar, insani olan kültürün sahteleşmesine bağlı olarak sahte
mutluluklar elde ettiklerini zannederler.
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Kültür endüstrisi tartışmasında Adorno ve Horkheimer’ın dikkat çektiği ikinci mesele
ise kültürün endüstriyel olarak üretiminde sanat üretiminin merkezi unsurunun tek ve
değiştirilemez olan sanat eseri olmadığıdır (Richter, 2012: 87). Önemli olan sanatsal içerik ve
değer değil, sadece kârdır. Kültürün endüstri hâline gelmesi, insanın yabancılaşmasını da
endüstriyel bir üretime dönüştürmektedir. İnsan, bütün bu yanılsama ve sahtelik içinde kendi
özgürlüğünden daha da uzaklaşmakta, yabancılaşmakta ve bizatihi varlık olarak
araçsallaşmaktadır.
Kültür endüstrisinin en önemli toplumsal üretimlerinden birisi, tüketime odaklanan bir
insan tipini ortaya çıkartması ve bu tipi sürekli olarak üretmesidir. Teknik, öteden beri
insanlar için hammaddeyi meta hâline getirmek için kullanılmıştır. Tekniğin doğayla kurduğu
ilişki, modernleşme sürecinde Sanayi Devrimi dolayısıyla kitlesel üretimi arttırmıştır.
Zamanla özellikle iletişim araçlarında yaşanan teknik gelişmeler, iletişimi tek yönlü bir hâle
getirmiştir. Dolayısıyla daha önce doğayı kendisine nesne olarak seçen tekniğin karşısına
insan nesne olarak çıkmıştır. Adorno ve Horkheimer’a göre (2010: 164), telefon liberal
yoldan insanların özne rolünü oynamalarına izin vermiştir. Radyo ise herkesi demokratik
yoldan aynı ölçüde dinleyici kılarak, otoriter bir biçimde, farklı kanallar tarafından yayınlanan
birbirinin aynı programların eline teslim etmiştir. Dolayısıyla radyo, sinema ve daha sonra
televizyonun gelişmesiyle birlikte iletişimin teknik imkânlarla sağlanan ve insanları nesne
kılan bir “monolog” hâline geldiği üzerinde durmuşlardır. Kitle toplumunda insanlar tekniği
kullandıklarını düşünürler, ancak aslında tekniği kendilerine tüketmeleri için sunan iktidar
tarafından kendileri kullanılmaktadırlar.
Kültür endüstrisinin var olmasında ve sürekli olarak yeniden üretilmesinde toplumsal
gerçekliğe dair sosyal bilimcilerin sağladıkları bilgilerin de önemli bir rolü vardır. Sosyal
bilimler araçsal bir epistemolojiyle iktidar sahiplerine bilgi üretmekte ve toplumun denetim
altına alınmasını kolaylaştırmaktadırlar. Frankfurt Okulu düşünürleri özellikle Nazilerin
iktidarda olduğu dönemde Propaganda Bakanı Göbbels’in kitle iletişim araçlarını kullanarak
kitleleri politize etmek için bilim adamlarından nasıl faydalandığına ve kültür endüstrisinin
merkezi olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri’nde araştırma kuruluşlarının topluma
ilişkin ortaya koyduğu istatistiksel verilerin kültür endüstrisinin sürekli olarak üretilmesinde
nasıl kullanıldığına dikkat çekmişlerdir.
“Kültür endüstrisi” popüler kültür demek değildir. Popüler kültürün oluşması, kültür
endüstrisi içinde gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle, popüler kültürün kültür endüstrisi
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içinde üretildiğini söylemek mümkünse de bu iki gerçekliğin birbirinin aynısı olduğu iddia
edilemez.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Herbert Marcuse dışındaki Frankfurt Okulu üyeleri
Amerika Birleşik Devletleri’nden Almanya’ya geri dönmüşlerdir. Marcuse, Batı toplumunda
insanların ilk defa hayat standartlarının yükseltilmesi ve zihinlerinin yönlendirilmesi
yollarıyla daha fazla uyarlanabilir kılındıklarını tespit etmiştir. Marcuse’ye göre, kitle
toplumlarında yaratıcılık da özgürlük gibi toplumsal planlama canavarı tarafından tehdit
edilmiştir. Bu toplumlarda iyi ücret ödenen, rahat, yalnızca diğer insanların kararlarını nasıl
uygulayacağını bilen ve tüketen “tek boyutlu insan” tipinin var olduğunu savunmuştur
(Goldmann, 2010: 313-314). Batı toplumlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan
toplum yapısına bakıldığında, ifade hürriyetinin ve refah toplumunun geliştiği görülmektedir.
Modern sanayi toplumlarının, her tür düşüncenin oluşturulması ve iletilmesine ve çok farklı
hayat tarzlarının benimsenmesine imkân sağlayarak, övgüye değer bir hoşgörü ve ifade
özgürlüğü ortamı yarattıkları iddia edilmektedir. Marcuse’ye göre, bu hoşgörü, baskı karşıtı
bir durumdan ziyade bizzat bir baskı biçimidir; o, sistemin kendisine muhalif unsurları fiilen
kontrolü altına alınarak değişme imkânlarını engelleme biçimlerinden birisidir (Cuff,
Sharrock, Francis, 2012: 209). Bu durumu Marcuse “özgürlük yanılsaması” olarak
adlandırmaktadır. Ona göre yeni kapitalist toplum yapılarıyla bütünleşmiş bir işçi sınıfının
değil, bu toplumlarda dışlanan unsurların alternatif bir sistem üretme imkânları vardır. Bu
unsurlar daha çok üçüncü dünya toplumları, siyahlar ve diğer ötekileştirilen gruplardan
oluşmaktadır. Bu fikirleriyle Marcuse, 1960’lı yıllarda dünya çapında gelişen üniversite
öğrencilerinin kitle hareketlerine de etkide bulunmuştur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Frankfurt Okulunun öncelikle, bütün sosyal bilimsel araştırma disiplinlerinin

topluma ilişkin materyalist bir teori hâlinde birlikte geliştirilmesi ve böylece akademik sosyal
bilimler ile Marksist teorinin birbirlerini karşılıklı olarak beslemesi amacıyla ortaya çıkmıştır.


Disiplinler arasılık, aydınlatıcılık, eleştirellik ve diyalektik düşünce eleştirel

teorinin temel özellikleridir.


Frankfurt

Okulunun

eleştirelliğe

yaptığı

vurgu,

Aydınlanmacı

aklın,

pozitivizmin ve Marksizmin modernleşme boyunca eleştirelliğe kapalı sorgulanmaz güçler
hâline gelmeleri üzerinden gelişmektedir.


Mümkün olan en iyi dünyada yaşadığımız iddiasının baskının, gücün, acının ve

iktidarın varlığı ile yüzleştirilmesi gerektiği ve dünyanın mevcut hâliyle devam etmek
zorunda olmadığı anlayışı, Frankfurt Okulunun eleştirelliğinin en önemli vurgularıdır.


Kültürün endüstrinin bir parçası hâline gelerek işlemeye devam etmesi, aklın

araçsallaşmasıyla doğrudan ilişkilidir. Böylece yabancılaşma, insanların kendi varlıklarının
farkına varmadan yaşadıkları topyekûn bir süreç olarak devam etmektedir.


Kültür endüstrisinin en önemli başarısı, geleneksel kültürlerden farklı olarak

kendi ürettiği yapay gerçekliği bir ihtiyaç olarak kitlelere sunmasıdır.
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Bölüm Soruları
1.

Frankfurt Okulu düşünürlerinin Aydınlanma eleştirileri hangi konulara

odaklanmaktadır? Tartışınız.
2.

Frankfurt Okulu, hangi konularda Marksizme bağlı bir teorik yaklaşım olarak

değerlendirilebilir?
3.

Kültür endüstrisi ve popüler kültür kavramlarını karşılaştırınız.
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11.1.JÜRGEN HABERMAS VE İLETİŞİMSEL EYLEM TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1

Jürgen Habermas ve İletişimsel Eylem Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Jürgen Habermas hangi konularda kendisinden önceki Frankfurt Okulu

düşünürlerinden farklı düşünmektedir?
2.

Yaşantı dünyası ile sistem arasında nasıl bir ilişki vardır?

3.

İletişimsel eylem teorisinin insan özgürlüğü için bir imkân olması ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümdeki bütün konular

Habermas’ın, belli konularda

Ders notları, ders anlatımı,

Aydınlanmanın mirasını

sunumlar ve ileri okumalar

sahiplenmesi
Bölümdeki bütün konular

Toplumsal gerçekliğin sistem Ders notları, ders anlatımı,
ve yaşantı dünyası arasındaki

sunumlar ve ileri okumalar

ilişki üzerinden açıklanması
Bölümdeki bütün konular

İletişimsel eylem teorisinin

Ders notları, ders anlatımı,

temel kabulleri

sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar






Sistem,
Eylem,
Emek,
Yaşantı dünyası,
İletişimsel eylem
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11.1.Jürgen Habermas ve İletişimsel Eylem Teorisi
Frankfurt Okulunun çağdaş bir temsilcisi ve dünya çapında önemli bir düşünce adamı
olarak kabul edilen Jürgen Habermas, iletişimsel eylem teorisiyle sosyoloji tarihine ve teorik
tartışmalara son dönemde önemli katkılarda bulunmuş bir isimdir. Habermas, genelde ilk
dönem Frankfurt Okulu temsilcilerinden ayrı değerlendirilmektedir. Adorno, Horkheimer ve
Marcuse gibi öncülerini takip eden ancak onların görüşlerinden ayrı ve özgün bir teori
geliştirebilen Habermas, yakın dönemde Frankfurt Okulunun en önemli devamcısı ve
temsilcisidir.
Habermas’ın çalışmalarının ana temaları şunlardır (Slattery, 2014: 427):
-

Hem pozitivizmin, hem de bilim ve teknolojinin araçsal kullanımlarının

eleştirisi.
-

Eleştirel teorinin yeniden inşası ve güncelleştirilmesi.

-

Marksizm’in yeniden inşası, özellikle tarihsel materyalizmin –ekonominin

devlet tarafından kontrolü ve ideolojik gücün günümüzdeki önemi bağlamında- yeniden
değerlendirilmesi.
-

Yeni bir bilgi ve iletişim teorisinin geliştirilmesi.

Kendisini bir Marksist olarak tanımlayan Jürgen Habermas, Marks’ın yaşadığı ve
eserlerini verdiği dönemden beri kapitalizmin çok değiştiği ve Marks’ın kavramlarının terk
edilmesi ya da kökten değiştirilmesi gerektiği fikrini kabul etmiştir (Giddens, 1997: 157).
Bilindiği gibi bu fikirler kendisinden önceki Frankfurt Okulu düşünürlerinin de kabul ettikleri
ve teorik yaklaşımları açısından temel aldıkları fikirlerdir. Habermas, belli konularda Marks’ı
eleştirmiştir. Marks’ın yanılgılarından birisi kendi teorisinin ve pratiğinin bilimsel olduğunu
iddia etmesidir. Habermas’a göre Marks’ın görüşlerinin bilimsel olduğu iddiası bir yanılgıdır.
Toplumsal hayat üzerine çalışmayı, doğa bilimleriyle aynı düzeyde bir bilim olarak
değerlendirmek yanlıştır (Giddens, 1997: 159). Burada Habermas’ın Marks’ı ve sonra gelişen
Marksizm’i pozitivist olmakla eleştirdiği dikkat çekmektedir ki bu daha önce Frankfurt Okulu
düşünürleri tarafından da yapılan bir eleştiridir. Habermas’ın bu konudaki özgün katkısı,
Marksizmin pozitivist bir epistemoloji olarak kabul edilmesi durumunda kendi üzerine
düşünme (refleksiyon) özelliğini yitirerek mutlaklaşması riskini tespit etmiş olmasıdır. Doğa
bilimlerini model alarak kendisini kurmaya çalışan bir sosyal bilim, kendi toplumsallığına ve
tarihin devamlılığına katkıda bulunan bir insan anlayışını ıskalamaktadır.
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Habermas’ın geliştirmeye çalıştığı iletişimsel eylem teorisi, aynı zamanda kendisinden
önceki Frankfurt Okulu düşünürlerinin görüşlerinin eleştirilmesi ve yeniden yorumlanmasıdır.
İletişimsel eylem teorisinin üç temel ve birbirleriyle ilişkili hedefi vardır (Dellaloğlu, 1998:
181):
1.

Modern felsefe ve toplumsal teorinin öznel ve bireyci öngörüleriyle

sınırlanmamış bir rasyonellik kavramı geliştirmek.
2.

Yaşantı dünyası ve dizge paradigmalarını bütünleştiren iki düzeyli bir toplum

kavramı yapılandırmak.
3.

Aydınlanma

projesinin

terkedilmesi

yerine

yeniden

yönlendirilmesini

hedefleyen bir eleştirel teori ortaya koymak.
Horkheimer ve Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eserlerinde araçsal akıl
yoluyla Aydınlanmanın bizatihi kendisinin karşı çıktığı mitolojiye dönüştüğünü ve totaliter
bir karaktere büründüğünü savunmuşlardır. Bu görüşlere bağlı olarak ilk dönem Frankfurt
Okulu düşüncesinde geleceğe ve modernleşmeye ilişkin karamsar ve kötümser vurgunun
temelinde Aydınlanma ve araçsal akıl bulunmaktadır. Habermas bu konuda farklı
düşünmektedir. Ona göre, Aydınlanma ve ondan elde edilen felsefi ve toplumsal kazanımlar,
araçsal aklın yabancılaştırdığı bireylerin hayat alanlarında tükenmiş ve görünmez hâle gelmiş
olabilir. Ancak bu tükenmişlik, Habermas için Aydınlanma ruhunun bittiğine inanılmasına bir
dayanak teşkil etmez (Çiğdem, 1997: 52; Dellaloğlu, 1998: 167-168). Her şeye rağmen
Habermas, Aydınlanma düşüncesine, araçsal akla ve modernleşmeye dair iyimserliğini
korumaktadır. Ona göre Aydınlanma, krizin anlamını kavrayan eleştiride bir pratiktir ve krizin
neden var olduğunu açıklar (Çiğdem, 1997: 53). Bu yüzden teoride ve pratikte eleştiri imkânı
sağlaması ve potansiyele sahip olması dolayısıyla Aydınlanma kolayca vazgeçilebilecek bir
miras değildir.
Aydınlanmanın özgürleşme konusundaki vurgusuna ve çağrısına dikkat çeken
Habermas, modernleşmeyi “tamamlanmamış” bir proje olarak adlandırır. Ona göre
modernleşmenin dikkat çektiği sorunlar henüz çözülmemiştir. O, devam eden modernleştirme
sürecini geri döndürmeye ya da durdurmaya kalkışmanın boşuna olduğunu, aynı zamanda
modernliğe ve modernleştirmeye karşı sunulan seçeneklerin daha kötü olduklarını düşünür
(Finlayson, 2007: 104).
Habermas, bilgi meselesine yönelmiştir. Bilgi, formülasyonunu belirleyen farklı
istemlere/çıkarlara göre üç farklı biçimde var olabilir (Giddens, 1997: 162):
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1.

Bütün toplumlar, maddi bir ortamda var olurlar ve doğayla ilişkiye girerler. Bu

ilişki “emek”tir. Böyle ilişkiler olayların öndeyişinde ve kontrolünde bir istem oluştururlar.
2.

Bütün toplumlar, bireylerin birbirleriyle iletişimine dayanan “sembolik

etkileşim”i ihtiva ederler. Sembolik etkileşim üzerinde çalışmak “anlam”ın anlaşılması için
bir istem oluşturur.
3.

Her beşeri toplum, iktidar ya da egemenlik ilişkileri ihtiva eder. Özgürleşim

istemi olan üçüncü bilgi oluşturucu istem ise, -ister doğanın beşeri hayat üzerindeki
egemenliği, isterse bazı bireylerin diğerleri üzerinde egemenliği olsun- egemenlikten uzak,
eylemin rasyonel özerkliğini elde etmeye ilişkin bir istemden ortaya çıkmaktadır.
Birinci grup bilimler “teknik” isteme, ikinci grup bilimler anlamadaki “pratik” isteme,
üçüncü grup bilimler ise “özgürleşimci” isteme dayanmaktadır (Bottomore, 1997: 66). İlk
grubu doğa bilimleri, ikinci grubu tinsel ve tarihsel bilimler temsil ederken üçüncü grubun
temsilcisi eleştirel teoridir.
Jürgen Habermas’ın sosyoloji tarihine en önemli katkılarından birisi, “yaşantı
dünyası” ile “sistem” kavramları üzerinden yaptığı toplum analizdir. Bilindiği gibi
fenomenolojide kullanılan “yaşantı dünyası” (Lebenswelt) kavramını, sosyolojide Alfred
Schutz ve fenonemolojik sosyolojiye bağlı olarak teorilerini geliştiren Harold Garfinkel gibi
isimler kullanmışlardır. Fenomenolojik sosyoloji için yaşantı dünyası, gündelik hayatta
özneler arasında süre giden etkileşime atıfta bulunmaktadır. Genelde sosyoloji tarihinde
yaşantı dünyasının özneler arasılığı vurgulanmaktadır. Habermas ise yaşantı dünyasında
gerçekleşen bireyler arası iletişimle ilgilenmiştir. Yaşantı dünyası, toplumsal hayatın resmi
olmayan ve pazarlanmamış ilgi alanları için kendi kimliğidir (Finlayson, 2007: 87). Yaşantı
dünyası, iletişim ve anlam üzerinden devam eden gündelik hayatımızda sürdürdüğümüz
kişiler arası iletişime dayanan dünyadır. Bu dünyanın işleyişi ve sürekliliğini sağlayan temel
unsur iletişime ve anlamlara kaynaklık etmesi dolayısıyla “dil”dir.
Yaşantı dünyası, eylemin sınırlarını belirlemektedir. O, toplumun kültürel kopyası ve
sembolik aracıdır. Çok büyük toplumsal kargaşanın olmadığı normal şartlar altında, yaşantı
dünyası, her türlü bilginin gelişmesi ve değişimi için bir araç olarak hizmet etmektedir
(Finlayson, 2007: 89). Yaşantı dünyası, geleneğe bağlı olarak gelişen ve insanlar arasında en
temel birlikteliğin sağlandığı bir iletişim ortamı sağlamaktadır. Habermas’ın yaşantı
dünyasında iletişim ve eylem üzerinden yaptığı analizler, mikro sosyoloji teorilerine yapılmış
katkılar olarak kabul edilmektedir.
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Habermas yaşantı dünyasında gerçekleştirilen dört eylem modeli tespit etmiştir
(Richter, 2012: 97):
1.

Teleolojik ya da stratejik eylem: Burada aktör, ya var olan durumları tanıyarak

ya da arzulanan durumları meydana getirerek nesnel dünyayla iki türlü ilişki kurmaktadır.
2.

Normlarla düzenlenmiş eylem: Bu noktada aktör, toplumsal dünya ile ilişki

kurar. Bir başka deyişle var olan normlara hazırlanır.
3.

Dramaturjik eylem: Bu eylemle de aktör sübjektif dünya ile ilişki hâlinde olur.

Yani aktör davranışının inandırıcılığına ve kişisel temsile yönelir.
4.

İletişimsel eylem: Anlaşmaya dayanan iletişimsel eylem, ilk üç eylemden

aktörün dünyalar ile olan ilişkilerinin dönüşümlü olması noktasında farklılaşır. Bu, aktörlerin
dünyalarına anlaşma amacıyla yönelmiş ve dilsel olarak birbirleriyle ilişkili olmaları
demektir.
İletişimsel eylem teorisi, yaşantı dünyasının aynı zamanda bir konuşma dünyası
olduğu temel kabulünden hareketle oluşturulmuş bir teoridir. Anlam kendisini konuşmada
inşa etmektedir. Gündelik hayatta muhatabı tarafından anlaşılmak için hareket eden bir insan,
ifadeleriyle üç geçerlilik talebinde bulunmaktadır (Habemas, 2001: 127):
1.

Yapılan önermeler doğru olduğu (ya da sadece sözü edilen bir önerme

içeriğinin varoluş şartlarının yerine getirildiği) iddiası;
2.

Konuşma eyleminin geçerli bir normatif bağlamla ilişkili olarak doğru olduğu

(ya da yerine getirmesi gereken normatif bağlamın kendisinin meşru olduğu) iddiası;
3.

Açık konuşucu yöneliminde ne söyleniyorsa onun kastedildiği iddiası.

Habermas, iletişimsel eylemde konuşanların ve dinleyenlerin kendi perspektiflerine
atfedilen üç aktör-dünya ilişkisinin kolaylıkla tespit edilebileceğini iddia etmiştir. Konuşanlar
arasındaki ilişki her zaman söylenenler ile üç dünya arasında gerçekleşir (Habermas, 2001:
128):
-

Nesnel dünya (haklarında doğru önermelerde bulunmanın olanaklı olduğu tüm

kendiliklerin toplamı olarak);
-

Toplumsal dünya (meşru düzenlenmiş tüm kişilerarası ilişkilerin toplamı

olarak);
-

Öznel dünya (konuşanın ayrıcalıklık olarak ulaşabildiği yaşantıların toplamı

olarak)
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Habermas toplumsal gerçekliğin sadece yaşantı dünyasından ibaret olmadığını
savunmuş ve toplumsal gerçekliğin dışsal ve makro yönünü açıklamak için sistem kavramına
başvurmuştur. Sistemin temelinde insani bir etkinlik olarak “emek” vardır. Çünkü emek
insanların kendileri dışındaki dünyayla ilişki kurarak dışsal gerçekliği dönüştürmelerinin ve
buna bağlı olarak da kendi içinde yaşadıkları toplumsal gerçekliği dönüştürmelerinin temel
etkinliğidir. Ona göre sistem, dışsal amaçlara uygun biçimde eyleyenlere zorla kabul ettirilen
para ve güç olarak iki alt başlığa bölünebilir. Para ve güç, bir taraftan kapitalist ekonominin
kendi “yönetici medyasını”, diğer taraftan devlet idaresi, sivil hizmet ve devlet onaylı partiler
gibi ona bağlı kurumları biçimlendirmektedir (Finlayson, 2007: 89). Siyasal ve ekonomik
mekanizmalarıyla kapitalizmin işleyişi sistem kavramı üzerinden açıklanmaktadır. Bu
gerçeklik, iletişimsel eylem aracılığıyla sürdürülen yaşantı dünyasından farklı bir gerçeklik
olarak ortaya çıkmaktadır. Ne var ki sistem, yaşantı dünyasından ya da yaşantı dünyası
sistemden bağımsız değildir. Habermas bu iki toplumsal gerçeklik alanı arasında karşılıklı
olarak bir etkileşimin var olduğunu tespit etmiştir.
İnsanların toplumsal hayatlarında yaşantı dünyasının önceliği vardır. Örneğin
toplumsallaşma sürecinde yaşantı dünyasında nasıl iletişim kuracağını öğrenen bir çocuk için
temel gerçeklik yaşantı dünyasıdır. Fakat ekonomik ya da siyasal sistemin var olabilmesi
yaşantı dünyasında var olan insanlar sayesinde mümkündür. Para ve güç ilişkileri sadece
insanların gündelik hayatlarını devam ettirmeleriyle ilgili durumlar değildir. Bu ilişki
mekanizmalarına dâhil olmak aynı zamanda bir üst gerçeklik olarak sistemi üretmektedir.
Ancak sistem ile yaşantı dünyası arasındaki en önemli farklardan birisi, yaşantı dünyasının
kendisi olarak sisteme ihtiyaç duymaksızın varlığını sürdürebilmesidir. Bu durumu geleneksel
toplumlarda net bir şekilde görmek mümkündür. Kitle toplumu ortaya çıkmadan önce farklı
toplumlarda süre giden toplumsal gerçeklik, yaşantı dünyasının gerçekliğinden ibarettir.
Ancak sistemin varlığı yaşantı dünyası üzerinde kurduğu iktidara bağlıdır. Sistem, yaşantı
dünyasının sömürgeleştirilmesi yoluyla devam etmektedir. Özellikle medya, büyük şirketler
ve siyasal örgütler yaşantı dünyasının sömürgeleştirilmesini üretmektedirler.
Sistemin bir asalak gibi yaşantı dünyasından beslenmesine bağlı olarak ortaya çıkan
rahatsızlıklar beş başlık altında toplanmıştır (Finlayson, 2007: 93):
1.

Paylaşılan anlamların ve karşılıklı anlamanın azalması (kararsızlık)

2.

Toplumsal bağların aşınması (bölünme)

3.

İnsanların çaresizlik ve ait olma eksikliği duygularında artış (yabancılaşma)
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4.

Eylemleri ve toplumsal algılama sorumluluklarını üstlenmeye bağlı isteksizlik

(moralini bozma)
5.

Toplumsal düzende bozulma ve dengesizlik (toplumsal istikrarsızlık)

Habermas’a göre iletişimsel eylem teorisi, sistemin yaşantı dünyası üzerindeki
sömürge olma durumunu ortadan kaldırmak için bir imkândır. Onun hedefi, eleştirel teorinin
ideal konuşma durumunu ya da iktidardan bağımsız iletişim (Richter, 2012: 99) amaçlarını
gerçekleştirmeye çalışarak toplumun özgürleşmesini sağlamaktır. Frankfurt Okulunun çağdaş
en önemli temsilcisi, eleştirel bir şekilde sistem ve yaşantı dünyası arasındaki ilişkiye
odaklanmış ve özgürleşmenin ancak yaşantı dünyasının sistemin hegemonyasından
kurtarılmasıyla mümkün olduğuna inanmıştır. Dolayısıyla iletişimsel eylem teorisinin
pratikteki en önemli amacı tahrip edilmemiş iletişimlerle kurulmuş bir yaşantı dünyasının
oluşturulmasıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Jürgen Habermas, Marks’ın yaşadığı ve eserlerini verdiği dönemden beri

kapitalizmin çok değiştiği ve Marks’ın kavramlarının terk edilmesi ya da kökten
değiştirilmesi gerektiği fikrini kabul etmiştir.


Aydınlanmanın özgürleşme konusundaki vurgusuna ve çağrısına dikkat çeken

Habermas, modernleşmeyi “tamamlanmamış” bir proje olarak adlandırır.


Jürgen Habermas’ın sosyoloji tarihine en önemli katkılarından birisi, “yaşantı

dünyası” ile “sistem” kavramları üzerinden yaptığı toplum analizdir.


Yaşantı dünyası kişiler arası iletişimin kurulduğu reel dünyadır. Sistem, dışsal

amaçlara uygun biçimde eyleyenlere zorla kabul ettirilen para ve güç olarak iki alt başlığa
bölünebilir.


Sistem, yaşantı dünyasının sömürgeleştirilmesi yoluyla devam etmektedir.

Özellikle medya, büyük şirketler ve siyasal örgütler yaşantı dünyasının sömürgeleştirilmesini
üretmektedirler.


Habermas’a göre iletişimsel eylem teorisi, sistemin yaşantı dünyası üzerindeki

sömürge olma durumunu ortadan kaldırmak ve insan özgürlüğü için bir imkândır.
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Bölüm Soruları
1.

Jürgen Habermas’ın modernleşmenin “tamamlanmamış bir proje” olduğu tezi

ile kendisinden önceki Frankfurt Okulu düşünürlerinin bu konuya yaklaşımlarını
karşılaştırınız.
2.

Modern kapitalist toplumda sistemin yaşantı dünyası üzerinde bir “asalak”

olması ne demektir? Tartışınız.
3.

İletişimsel eylem teorisi ile yaşantı dünyası arasında nasıl bir ilişki vardır?

Açıklayınız.
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12.ANTHONY GIDDENS VE YAPILAŞMA TEORİSİ

168

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1

Anthony Giddens ve Yapılaşma Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yapı ve eylem arasındaki ilişkiyi çift yönlü bir ilişki olarak kurmak mümkün

müdür?
2.

Makro ve mikro teorilerin dışında her iki gerçekliği de kabul eden üçüncü bir

teorik yaklaşım üretilebilir mi?
3.

Bireylerin pratiklerinin aynı anda hem bir üretim hem de yeniden üretim

olması ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümün bütün konuları

Anthony Giddens’ın

Ders notları, ders anlatımı,

sosyolojik teoride mikro ve

sunumlar ve ileri okumalar

makro meselesine yaklaşımı
Bölümün bütün konuları

Yapının ikiliği ve yapının

Ders notları, ders anlatımı,

bireylere içsel bir durum

sunumlar ve ileri okumalar

olarak açıklanması
Bölümün bütün konuları

Çifte hermeneutik yöntemi

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar






Yapılaşma,
Yapının ikiliği,
Toplumsal pratik,
Üretim-yeniden üretim,
Çifte hermeneutik
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12.1.Anthony Giddens ve Yapılaşma Teorisi
Çağdaş İngiliz sosyolog Anthony Giddens, mikro ve makro teorik meselelerle
ilgilenmiş ve “yapılaşma teorisi” adında teorik bir yaklaşım geliştirmeye çalışmıştır. Sosyoloji
tarihinde toplumsal gerçekliği anlamak ve açıklamak için teori üretenlerin üzerinde en çok
tartıştıkları konulardan birisi toplumsal gerçekliğin yapısal bir gerçeklik mi; yoksa bireyler
arası ilişkilerle üretilen ve onların dışında varlık bulmayan mikro bir “özneler arası” gerçeklik
mi olduğu tartışmasıdır. Giddens’ın yapılaşma teorisi, bu iki ana eğilimin orta yolunu bulma
çabalarından birisidir. Yapılaşma teorisinde o, hem klasik, hem de çağdaş sosyoloji teorilerine
eleştiriler yöneltmiştir. Yapılaşma teorisi, yapı-eylem, makro-mikro gibi ikilemler arasında
kalmış sosyoloji teorisine bir açılım sağlama iddiasıdır. Çünkü sosyoloji teorileri söz konusu
ikilemler yüzünden toplumsal gerçekliği açıklamakta yetersiz kalmaktadır (Esgin, 2008: 167).
Giddens, toplumsal gerçekliğin yapısal bir gerçeklik olduğunu kabul etmektedir.
Ancak bu kabul, klasik pozitivist işlevselci ya da çatışmacı teorisyenlerde olduğu gibi tek
yönlü bir kabul değildir. Ona göre yapı, kurallar ve kaynaklara göndermede bulunan bir
kavramdır (Giddens, 1999: 60-61). Ancak Giddens, özellikle yapının ikiliğine vurgu
yapmaktadır. Kurallar ve kaynaklar, bireylere dışsal ilkeler gibi gözükseler de insanlar arası
ilişkilerden ortaya çıkmakta ve bu şekilde var olmaktadırlar. Burada Giddens, yapı kavramını
tek başına kullanmak yerine “yapının ikiliği”ne atıfta bulunmayı seçmektedir. Böylece yapıyı
bireylere tamamen dışsal ve onlara baskı uygulayan bir gerçeklik olarak kabul etmemektedir.
Yapının ikiliği kavramına göre, toplum dizgelerinin yapısal özellikleri, yinelenir
biçimde düzenlendikleri pratiklerin hem aracı hem de sonucudur. Yapı bireylere dışsal
değildir. Bellek izleri ve toplumsal pratiklerde örneklenmiş olarak yapı, bu etkinliklerin
Durkheimcı anlamıyla dışsal olmak yerine söz konusu etkinliklere belirli bir anlamda daha
“içseldir” (Giddens, 1999: 69). Bir toplumsal gerçeklik unsuru olarak yapı, insanlar arası
ilişkileri ya da birey-toplum ilişkisini tek yönlü olarak belirlememektedir. Söz gelimi yapı,
normlar yoluyla sadece bireyleri kısıtlayan bir üst gerçeklik değildir. Yapı, aynı zamanda
bireylere kendi bireysellikleri ve öznel yorumlarıyla hareket edecekleri kaynakları ve
imkânları da sunmaktadır. Dikkat edilirse Giddens, yapının ikiliği teziyle tek taraflı yapı
kabulüne önemli bir eleştiri getirmekle kalmamış; diyalektik bir mantıkla yapının aynı
zamanda hem dışsal hem de içsel bir toplumsal gerçeklik olarak var olduğunu göstermeye
çalışmıştır.
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Pratikler, eylem ve yapıyı gerektirmeleri nedeniyle “yapının ikiliği”nin bir parçasıdır.
Giddens’a göre (2005: 213), yapı, aynı anda “kişilik” ve “toplum”dan oluşmaktadır.
Yapılaşma teorisi, toplumsal gerçekliğin açıklanmasında bireye ya da topluma herhangi bir
öncelik tanımamaktadır. Yapı, pratikleri meydana getiren eylem akışının ayrılmaz bir
parçasıdır (Layder, 2010: 189). Her bireysel eylem, pratikte gerçekleştiği anda yapıyı içsel
olarak barındırmakta; sadece barındırmakla da kalmamakta yeniden üretmektedir. Çünkü bu
eylem bireyin her ne kadar kendi yorumu olarak gerçekleşse de sonuçta ondan önce başkaları
tarafından gerçekleştirilen pratikler dünyasından ona ulaşmaktadır. Başka bir deyişle eylem,
bir kaynaklar birikiminden seçilmekte ve gerçekleştiğinde yine o kaynaklar dünyasına geri
dönmektedir.
Giddens’a göre (1999: 71) yapının ikiliği, her zaman toplumsal yeniden üretimin
zaman-mekân boyunca sergilediği sürekliliğin esas temelidir. Bu süreklilik fikri, bir yönüyle
toplumun insanlar, insanların da toplum tarafından üretildiği kabulünden başka bir şeye
karşılık gelmektedir. “Toplumu yaratırken onun tarafından yaratılmak” anlayışı Giddens’ın
daha önce kabul ettiği ancak sonradan değiştirerek yorumladığı bir anlayıştır. Ona göre,
aktörler toplumsal sistemleri yaratmazlar; onlar toplumsal sistemleri önceden yapılan şeyleri
yeniden yaparak yeniden üretmekte ve dönüştürmektedirler (Layder, 2010: 205).
Giddens’ın yapılaşma teorisinde en çok vurguladığı ve beraber kullandığı kavramlar
“üretim” ve “yeniden üretim”dir. Ona göre yorumcu sosyoloji teorileri, toplumsal yeniden
üretime odaklanmaktan çok bireyler arası ilişkiler yoluyla toplumsal gerçekliğin üretimine
odaklanmışlardır. Onlar, bir anlam merkezi olarak insan aktöre, etrafındaki toplumsal
gerçeklikleri yaratan özgür bir faile yoğunlaşma eğiliminde olmuşlardır. Yorumcu sosyoloji
teorilerinin tersine yapısallığa vurgu yapan sosyoloji teorileri de tamamen toplumsal yeniden
üretim meselesine yönelmişlerdir (Layder, 2010: 190). Bu iki yaklaşım da toplumsal
gerçekliğin bir yönüne odaklanmak suretiyle toplumsal gerçekliğin bütününü açıklama
imkânından uzak kalmışlardır. Yapılaşma teorisi açısından toplum, üretim olduğu gibi bir
yeniden üretimdir. Bu iki faaliyet aynı eylemde birlikte gerçekleşmektedir. Toplumsal bir
eylem hiçbir zaman tamamen bireysel ve öznel referanslara indirgenerek açıklanamaz. Böyle
bir açıklama daima eksik kalacaktır. Diğer taraftan da toplumsal bir eylemin toplumsal
gerçeklikten kaynaklanan normlara, değerlere ve inançlara göre gerçekleştirildiği ve sadece
bu unsurlara referansla açıklanabileceği iddiası da eksik bir iddiadır. Yapılaşma teorisi,
sosyoloji teorilerindeki bu iki eğilimi aşma iddiasındadır. Aslında Giddens’ın yapılaşma

174

teorisindeki amaçlarından birisi, toplumsal eylem ve toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi tek
yönlü bir “ya-ya da” mantığı yerine “hem-hem de” mantığı üzerine kurmaktır.
Yapılaşma teorisinde Giddens, eylem ya da yapı gibi kavramlara vurgu yapmak yerine
“toplumsal pratik” kavramını tercih etmiştir. Ona göre bu kavram, kendisinin sentezci
yaklaşımını yansıtması açısından eylem ya da yapı kavramlarının tek yönlü çağrışımlarını
aşmaktadır. Bu konuda Giddens’ın iki tezi ön plana çıkmaktadır (Esgin, 2008: 242):
1.

Toplumsal hayat, toplumsal pratiklerden meydana gelmektedir. Toplumsal

pratikler, insanları, yapıları gerçekleştiren ve somutlaştıran aktörler olarak inşa eder.
2.

Toplumsal pratik, yapı ve eylem, toplum ve birey arasında aracılık eden bir

kavramdır.
Giddens, sosyolojik teorinin toplumsal hayatın analizinde zamansallığın ve mekânın
önemini göz ardı etme eğiliminde olduğunu savunur. Kurallar ve kaynaklar, kesinlikle,
kullanıldıkları belirli bir durumla bağlantılı özel zamansal ve mekânsal durumları aştıkları için
yapısaldırlar. Eylem ve etkileşim içinde yeniden-üretilen şey, esasen zamanın ve mekânın
aşılmasıdır (Cuff, Sharrock, Francis, 2013: 354). Toplumsal pratik gerçekleştiği anda elbette
zamanla ve mekânla sınırlandırılmış olarak gerçekleşmektedir. Ancak pratiğin gerçekleşmesi,
sadece üretim olarak görülemeyeceği için aynı zamanda yeniden üretimdir ve zamansal ve
mekânsal sınırları aşmış olmaktadır.
Yapılaşma teorisinin temel kabulleri şu şekilde kategorileştirilmiştir (Giddens, 1999:
353-356):
1.

Tüm insanlar bilgili eyleyenlerdir. Bunun anlamı, tüm toplumsal eyleyenlerin

gündelik hayatlarında yaptıklarının şartları ve sonuçları hakkında pek çok şey bildikleridir. Bu
tür bilgi, nitelik bakımından bütünüyle önermelere dayanan bir bilgi değildir; bu bilgi,
yapanların etkinliklerinde rastlantısal da değildir.
2.

Eylemde bulunan insanların bilgililikleri her zaman, bir yandan bilinçdışı, öte

yandan da eylemin farkında olunmayan şartları/istenmedik sonuçları tarafından sınırlanır.
3.

Gündelik hayatın incelenmesi, kurumlaşmış pratiklerin yeniden üretimlerini

çözümlemenin bir parçasıdır. Gündelik hayat, tersinir zamanın yinelenir niteliğine bağlıdır.
Gündelik hayat, toplum hayatının daha dal budak salan bağlantılarının üzerine kurulduğu bir
temel olarak değerlendirilmemelidir.
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4.

Ruhsal olarak kaygının bilinçdışı kaynaklarının en aza indirilmesiyle bağlantılı

olan rutin, gündelik toplumsal etkinliğin baskın biçimidir. Günlük pratiklerin büyük bölümü
doğrudan güdülenmiş değildir. Rutinleşmiş pratikler, toplum hayatının sürekliliği bakımından
yapının ikiliğinin önde gelen dile getirilişleridir. Eyleyenler, rutinlerin gerçekleştirilmesinde
varlıksal bir güvenlik duygusunu sürdürürler.
5.

Bağlamın ya da etkileşimin bağlamsallıklarının çözümlenmesi, toplumsal

yeniden üretimi incelemenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bağlam; zaman-mekân sınırlarını,
cümleleri, jest ve mimikleri ve iletişimin dile dayanan araçlarını, bu işaretlerin farkında olarak
etkileşimin akışını etkilemek ve denetlemek için kullanma pratiklerini içermektedir.
6.

Toplumsal kimlikler ve bunlara eşlik eden konum-pratik ilişkileri, yapının

sanal zaman-mekânının belirteçleridir. Bunlar, özgül topluluklar içinde rolleri oluşturan
normatif haklar, sorumluluklar ve dayatmalarla birlikte yer alırlar. Standartlaşmış
belirteçlerin, özellikle de yaş ve cinsiyetin bedensel niteliklerine ilişkin olanların kullanımı
bütün toplumlarda, büyük kültürler-arası değişmeler dikkate alındığında bile, temeldirler.
7.

Toplum çözümlemesinde “kısıt” terimine tek bir anlam yüklenemez. Toplum

dizgelerinin yapısal özelliklerine eşlik eden kısıtlamalar, insanın toplumsal hayatı için
karakteristik olan birkaç türden sadece birisidir.
8.

Toplum dizgelerinin yapısal özellikleri arasında, yapısal ilkeler özellikle

önemlidir; çünkü bunlar genel toplum türlerini belirler. Yapılaşma teorisinin ana
vurgularından birisi, toplumsal bütünlüklerin kapanma derecelerinin büyük ölçüde değişken
olduğudur.
9.

Gücün incelenmesi, sosyoloji için ikinci dereceden bir ilgi konusu diye

görülmemelidir. Güç, deyim yerindeyse sosyolojinin daha temel kavramlarının dile
getirilmesinden sonra sıranın kendisine geldiği bir kavram değildir. Güç kavramından daha
temel bir kavram yoktur. Güç, işleri yürütmenin aracıdır, böyle olmakla da insan eylemi
içinde doğrudan içerilmektedir. Gücü özünde bölünmeye yol açan bir şey olarak
değerlendirmek yanlıştır, ne ki toplum yaşamının keskin çatışmalarının bir bölümünün de
doğrusu “güç çatışmaları” olduğu ortadadır. Toplumsal hayatta denetimin diyalektiği sürekli
işlemektedir.
10.

Sosyoloğun belirlediği, ancak sıradan insanların bilemediği ve kendi

yaptıklarına uygulayamadıkları hiçbir örgütlenme ya da toplumsal yeniden üretim
mekanizması yoktur.
Bu ilkeler, yapılaşma teorisinin temel kabulleri etrafında bir toplumsal araştırmanın ve
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toplumsal çözümlemenin nelere dikkat etmesi gerektiğini belirtmektedir. Giddens, toplumsal
gerçekliğin araştırılması konusunda yöntem olarak teorik yaklaşımına uygun, sentezci bir
yaklaşımı savunmaktadır. Ona göre, sosyoloji “çifte hermeneutik” yöntemini geliştirmelidir.
Giddens’a göre, çifte hermeneutik düşüncesi kısmen mantıksal, kısmen de ampiriktir. O,
bütün sosyal bilimlerin belirli bir bağlamda “kişinin yaptığı şey”i betimleyebilmenin, bizzat
aktör veya aktörlerin etkinliklerini gerçekleştirirken bildikleri ve başvurdukları şeyleri bilmeyi
gerektirmesi anlamında kaçınılmaz olarak hermeneutik olduğunu iddia etmiştir. Sıradan
aktörler, kavramları yaptıkları şeye inşa edici bir tarzda dâhil olan kavram-taşıyıcı
varlıklardır; sosyal bilimlerdeki kavramlar, gündelik eylem içindeki muhtemel benimsenişleri
ve bizzat bu eyleme dâhil oluşlarından soyutlanarak ele alınamazlar (Giddens, 2003: 18).
Giddens’a göre (1998: 23), çifte hermeneutik yöntemi sayesinde sosyoloji ile bu
bilimin inceleme konusu olan modernlik şartlarında insan eylemleri arasındaki ilişki
anlaşılabilir. Sosyolojik bilgi, faillerin gündelik hayattaki kavramları üzerinde bir asalak
gibidir; öte yandan, toplum bilimlerinin kendi dillerinde üretilen kavramlar, başlangıçta
tanımlamak ya da açıklamak amacıyla biçimlendirildikleri eylemler evrenine rutin olarak
yeniden girerler. Fakat bu da bizi dosdoğru, saydam bir toplumsal dünyaya ulaştırmaz.
Sosyolojik bilgi, toplumsal yaşam evrenine sarmal bir biçimde girer ve çıkar; bu sürecin
tamamlayıcı bir parçası olarak hem kendini hem de söz konusu evreni yeniden yapılandırır.
Giddens’ın ilgilendiği bir diğer konu da modernlik meselesidir. Bu konu önemlidir
çünkü sosyoloji ve sosyoloji yapmanın temeli olan teoriler de modernlik dolayısıyla ortaya
çıkan yeni toplum yapısını kendilerine konu edinmişlerdir. Bu yüzden sosyoloji, modern
toplumun bir ürünüdür ve modern toplumun yapısını ve değişmesini kendisine konu olarak
seçmiştir. Giddens, modernliğin hiçbiri birbirine indirgenemeyecek dört kurumsal boyutu
olduğunu iddia etmiştir (Richter, 2012: 107):
1.

Malların (işgücü, ürünler, hizmetler) satımına dayanan, ekonomik bir üretim ve

mübadele sistemi olarak kapitalizm
2.

En çarpıcı özelliği insan ve doğa ile ilişki içerisinde atıl enerji kaynaklarını

makine teknolojisi ile ilişkili olarak kullanan ve sonuçta insan tarafından yaratılmış bir
çevrenin oluşumuna yol açan endüstriyalizm;
3.

Hem bilginin hem de toplumsal kontrolün yolunu açan, gözetleme araçları

olarak yönetici güç;
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4.

Savaşın endüstrileşmesini beraberinde getiren, güç kullanım araçlarının

kontrolünün söz konusu olduğu askeri güç.
Giddens, modernliğin getirdiği dönüşümlerin yaygınlıkları ve yoğunlukları açısından
önceki dönemlere özgü değişim biçimlerinin çoğundan daha etkili olduğunu düşünür.
Yaygınlık düzleminde bu dönüşümler, küresel düzeyde toplumsal bağlantı biçimleri
kurulmasında etkili olmuşlardır; yoğunluk açısından ise günlük yaşamımızın en özel ve kişisel
özelliklerini değiştirme aşamasına gelmişlerdir (Giddens, 1998: 14). Modern toplumsal
kurumları geleneksel toplumsal düzenlerden ayıran süreksizliklerden biri, modern çağın
harekete geçirdiği değişim hızıdır (örneğin teknoloji). İkincisi ise değişimin alanıdır. Giddens,
modernliğin değişim alanı konusunda, bütün dünyayı değişim alanı olarak düşünür. Üçüncü
süreksizlik ise, modern kurumların doğasının özüyle ilgilidir. Bu konuyla ilgili olarak da ulus
devlet yapısı, ücretli emeğin metalaştırılması gibi örnekler verilebilir (Giddens, 1998: 15-16).
Modernliğin ne olduğuna ilişkin tespitlerinin yanında Giddens, modern kurumlar
üzerinde doyurucu bir analiz yapılmasını engelleyen, kısmen klasik toplumsal teorinin
sosyoloji içinde süregelen etkisinden türeyen ve yaygın kabul görmüş üç fikre işaret eder.
Buna göre ilkin, modernliğin kurumsal tanısıyla ilgili olarak Marks, Durkheim ve Weber tek
bir egemen dönüşüm dinamiğine bakmaya eğilim göstermişlerdir. Marks kapitalizme,
Durkheim endüstriyalizme, Weber de rasyonelleşmeye teorilerinde ağırlık vermişlerdir.
İkincisi, toplum konusunda açıkça ifade edilmese de sosyolojiyi toplumların incelenmesi
olarak gören yazarların kafasında sadece modernlikle ilişkilendirilmiş toplumlar vardır.
Üçüncüsü ise sosyolojik bilgi ile bu bilginin göndermede bulunduğu modernliğin
karakteristikleri arasındaki ilişkilere ait fikirdir. Sosyolojik bilginin, ilgili olduğu toplumsal
dünya ile araçsal bir ilişki içinde olduğuna inanılır; bu tür bilgi, toplumsal yaşama müdahale
etmek için teknolojik olarak uygulanabilir (Bkz. Giddens, 1998: 19-23). Giddens, bu
etkenlerin modernliği sağlıklı bir şekilde anlamayı zorlaştırdığını savunur.
Epistemoloji açısından da modernlikle beraber bilginin konumu değişmiştir.
Modernlikle beraber, hiçbir bilgi, bilmenin emin olmak demek olduğu eski anlamındaki bilgi
değildir. Artık ‘bilgi’ konusunda hakikate ulaşmak gibi bir durumdan söz etmek imkânsızdır
ve Giddens’a göre bu durum, hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimler için geçerlidir
(Giddens, 1998: 44).
Giddens’a göre, eğer bir postmodernlik dönemine doğru gidiliyorsa, bunun anlamı,
toplumsal gelişimin yörüngesinin bizi modernliğin kurumlarından uzaklaştırıp yeni ve farklı
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bir toplumsal düzene doğru götürdüğüdür. Postmodernizm bu tür bir geçişin farkında
olunduğunu anlatabilir, ancak var olduğunu göstermez. Giddens, postmodernlikten
modernliğin yerine geçiyormuş gibi söz etmenin, imkânsız olduğu açıklanan durumu; tarihe
biraz bütünlük vermek ve onun içindeki yerimizi kesin olarak belirlemek durumunu yardıma
çağırmak gibi olacağını söyler. Fakat postmodernizm adı altındaki bütün dönüşümlerin
aslında modernliğin alt edilmesinden çok, ‘modernliğin kendi kendini anlamaya başlaması’
gibi görmenin uygun olacağını savunur. Giddens’a göre postmodern bir döneme girmek
yerine, modernliğin sonuçlarının daha da radikalleştiği bir döneme girilmiştir. Ayrıca o, ortaya
çıkan parçalanmaların daha çok, gelenek ve tanrısal takdir görüşlerinden geri kalan
kalıntıların

temizlenmesiyle

birlikte,

modern

düşüncenin

kendini

netleştirmesinden

kaynaklanıyormuş gibi görülmesi gerektiğini savunur (Bkz. Giddens, 1998: 49-53).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Yapılaşma teorisi, yapı-eylem, makro-mikro gibi ikilemler arasında kalmış

sosyoloji teorisine bir açılım sağlama iddiasıdır. Çünkü sosyoloji teorileri söz konusu
ikilemler yüzünden toplumsal gerçekliği açıklamakta yetersiz kalmaktadır.


Yapının ikiliği kavramına göre, toplum dizgelerinin yapısal özellikleri,

yinelenir biçimde düzenlendikleri pratiklerin hem aracı hem de sonucudur.


Toplumsal pratik, Giddens’ın sentezci yaklaşımın yansıtması açısından eylem

ya da yapı kavramlarının tek yönlü çağrışımlarını aşmaktadır.


Rutinleşmiş pratikler, toplum hayatının sürekliliği bakımından yapının

ikiliğinin önde gelen dile getirilişleridir.


Giddens, teorik yaklaşımına uygun bir şekilde bireyler ile toplumsal gerçeklik

ilişkisini sentezci bir yöntemle açıklayacağını düşündüğü çifte hermeneutik yöntemini önerir.
Ona göre, bu yöntem sayesinde sosyoloji ile bu bilimin inceleme konusu olan modernlik
şartlarında insan eylemleri arasındaki ilişki anlaşılabilir.


Giddens, modernliğin getirdiği dönüşümlerin yaygınlıkları ve yoğunlukları

açısından önceki dönemlere özgü değişim biçimlerinin çoğundan daha etkili olduğunu
düşünür.
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Bölüm Soruları
1.

Yapının ikiliği kavramsallaştırması, mikro ve makro ikilemini aşmada hangi

gerekçelere başvurmaktadır?
2.

Yapılaşma teorisinde neden toplumsal eylem yerine toplumsal pratik kavramı

tercih edilmektedir? Açıklayınız.
3.

Anthony Giddens’a göre modernlik ile sosyoloji arasında nasıl bir ilişki

kurulabilir?
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13.PIERRE BOURDIEU: HABITUS, ALAN VE SERMAYE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1

Pierre Bourdieu: Habitus, Alan ve Sermaye
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Farklı teorilerin toplumsal gerçekliği açıklamada olumlu katkıları olabilir mi?

2.

Sosyolojide özne ile nesnenin karşılıklı olarak birbirlerini üretmesine gündelik

hayattan örnek veriniz.
3.

Toplumsal gerçekliği, tarihi ve gelenekleri bireysel pratiklerimizde nasıl

taşımaktayız?
4.

İnsanlar beğenilerini ve hayat tarzlarını sadece bireysel tercihlerine göre mi

belirlemektedirler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümdeki bütün konular

Toplumsal gerçekliğin ikili
yapısı ve bireylerin

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

pratiklerinin daima bu ikili
yapıyı yansıtması
Bölümdeki bütün konular

Toplumsal gerçekliğin
üretilmesinde habitus ile

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

toplumsal alan arasındaki
ilişki
Bölümdeki bütün konular

Ekonomik, kültürel,
toplumsal sermayelerin

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

toplumsal pratiklere
yansıması
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Anahtar Kavramlar







Habitus,
Alan,
Kültürel sermaye,
Ekonomik sermaye,
Toplumsal sermaye,
Sembolik sermaye,
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13.1.Pierre Bourdieu: Habitus, Alan ve Sermaye
Pierre Bourdieu, yakın dönem Fransız sosyolojisinin en önemli isimlerinden birisidir.
Yaptığı analizlerle bazı kavramları yeniden yorumladığı gibi sosyolojiye yeni kavramlar da
kazandırmıştır. Bu kavramların özellikle sosyoloji teorileri tartışmalarına önemli katkıları
olmuştur.
Bourdieu,

özne-nesne,

idealizm-materyalizm,

beden-zihin

gibi

düalist/ikili

kavramların temelinde alt-üst, egemen-tâbi gibi toplumsal karşıtlıkların bulunduğunu,
kurumlar gibi bu karşıtlıkların da ikili bir varoluşa sahip olduklarını savunmuştur (Bourdieu,
2014: 40): “Bir yandan “izmler”, kavramlar, metodolojiler, paradigmalar, disipliner
bölünmeler içindeki farklı teorilere bağlı olan ve bu teorilerle özdeşleştirilen akademik
bölümler, meslek birlikleri, bilimsel ağlar ve bireysel araştırmacılar olarak “nesnellik” içinde,
öte yandan, zihinsel kategoriler, düşünce ilkeleri ve toplumsal dünya ayrışması biçiminde
“öznellik” içinde var olmaktadırlar.”
Bourdieu’nün sosyoloji anlayışı, birbirine zıt görünen birçok kavramı ve teoriyi bir
araya getirme çabasındadır. Sosyolojik teoride var olan bütün ikiliklere eleştiriler getiren
Bourdieu, her kavram ve teorinin incelenen olguya göre açıklayıcılığının değişebileceğini, bu
yüzden de hiçbir kavramın ve teorinin dışlanamayacağını; aynı zamanda hiçbirinin de genel
geçer kabul edilemeyeceğini ısrarla vurgulamaktadır (Özsöz, 2009: 11). Onun çok dikkat
ettiği konulardan birisi öznelcilik ya da nesnelcilik adına indirgemecilik tuzağına
düşmemektir. Mikro ya da makro sosyoloji teorilerinden herhangi birisinin toplumsal
gerçekliği tam olarak açıkladığını iddia etmek mümkün değildir. Bu yüzden Bourdieu
sosyolojisi, mikro ve makro teorik konumları aşmaya çalışan sentezci bir yaklaşımı temsil
etmektedir.
Sosyolojik teorinin iki ucunun nesnelcilik ve öznelcilik olduğunu belirten Bourdieu,
her iki yaklaşımın da toplumsal gerçekliği tam olarak açıklayabilme gücünden yoksun
olduklarına vurgu yapmıştır. Nesnelci teoriler, Durkheim’ın toplumsal olguları insanlardan
bağımsız nesnelermiş gibi kabul eden anlayışını devam ettirirken, öznelci teoriler bireylerin
gündelik temsillerine vurgu yaparak toplumsal gerçekliği sadece özne boyutuyla kabul etme
eğilimindedir. Bourdieu, sosyolojik teoride iki uca savrulan anlayışları aşmak gerektiğini
savunmuştur. O, toplumsal dünyanın görünüşte uzlaşmaz iki kutba ayrılmasının ve teorik
olarak bu iki kutup arasındaki karşıtlığın yüzeysel ve zararlı olduğunu iddia etmiştir
(Wacquant, 2014: 61). Bourdieu’ye göre (2014: 46), bilim tarafından kendi öznelci anı içinde
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ele alınması, betimlenmesi ve analiz edilmesi gereken “aktörün bakış açısı” belirli bir
noktadan bakış olarak tanımlanabilir; ancak bu noktada bulunmanın ne anlama geldiğini
tamamen kavrayabilmek ve bizzat bu noktadan görülebilecek şeyleri görmek için, öncelikle
söz konusu noktanın içinde konumlandığı karşılıklı özel noktalar veya konumlar uzayı
yeniden inşa edilmelidir. İnsanların toplumsal gerçekliği kavramaları yalın bir durumun içinde
ya da salt psikolojik bir biçimde gerçekleşmemektedir. Aktörün bakış açısını şekillendiren,
sınırlandıran gerçekliğin nasıl bir gerçeklik olduğu da açıklığa kavuşturulmalıdır. Bunun da
ötesinde aktörün bakış açısı ile pratiklerinin kendisini sınırlandıran toplumsal gerçek ile
ilişkisine odaklanmak gerekmektedir.
Bourdieu’ye göre, sosyolojik teorinin ve araştırmanın temel hedefi öznel olan ile
nesnel olan arasında karşılıklı olarak birbirlerini var eden ve üreten durumu analiz etmek
olmalıdır. Bunun için Bourdieu, habitus kavramını üretmiştir. Habitus, toplumsal gerçekliğin
nesnellik ve öznellik diyalektiğidir. Nesnel zorunluluğun; artık avantaja dönüşmüş bir
zorunluluğun ürünü olan habitus, nesnel duruma nesnel olarak uyarlanan stratejiler üretir,
ancak bu stratejilerin mutlaka bilinçli hedeflerin açık ürünleri ve dışsal nedenlerin bazı
mekanik belirlenimlerinin sonuçları olması gerekmez (Bourdieu, 2014: 46-47). Nesnel ve
öznel olanı toplumsal gerçeklikte birbirinden ayırmak mümkün değildir. Toplumsal gerçekliği
inşa eden aktörler olarak bireyler, öznel pratiklerinde nesnelliği taşımakta ve nesnellik
tarafından sınırlandırılmaktadırlar. Wacquant’a göre (2014: 61), bir yandan sosyologların
aktörün öznel temsillerini bırakarak, nesnelci bir evre içinde açıkça ortaya koydukları
toplumsal yapılar bireylerin pratiklerini sınırlamaktadır. Ancak öte yandan, bu temsiller ve
onların temellerini oluşturan zihinsel yapılar, aktörlerin bu nesnel yapıları korumaya veya
dönüştürmeye çalışırken verdikleri bireysel ve kolektif mücadeleleri yönlendirdikleri sürece
dikkate alınmak zorundadır. Toplumsal gerçeklik, tarihsel süreçte değişen bir karaktere
sahiptir. Bu değişmenin en önemli üreticileri nesnel gerçekliği kendi zihinlerinde ve öznel
pratiklerinde taşıyan, onu farklı şekillerde yorumlayabilen öznelerdir.
Nesnellik ve öznellik ya da yapı ve eylem, basitçe iki bağımsız olgu değil; diyalektik
bir ilişkinin iki yanıdır. Çünkü insanların davranış biçimleri, nesnel yapılara ilişkin
deneyimleriyle geliştirdikleri pratik eğilimlerin sonucudur (Calhoun, 2014: 98). İnsanların
öznel pratiklerinde toplumsal yapı içkindir. Çocukluktan itibaren, toplumsallaşma sürecinde
“neyin onaylanıp neyin onaylanmadığına, neyin işe yarayıp yaramadığına bakarak, kendimize
özgü yeni eylem biçimleri, yaşantılarımızdaki oyunlarla ilgili karakteristik bir davranış biçimi
geliştiririz. Toplumsallaşmanın gücü, büyük ölçüde bedensel olarak, basitçe kim
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olduğumuzun, dünyada nasıl var olduğumuzun bir parçası olarak yaşanır. Bu duygu
habitustur” (Calhoun, 2014: 103). Nerede ne yapması gerektiğini bilmek, normlara ve
değerlere uygun bir şekilde davranmak, öznelerin kendi zihinlerinde zamanla oluşan ve
toplumsal eylemler yoluyla pratiğe aktardıkları nesnel gerçekliğin varlığını göstermektedir.
Toplumsal gerçeklik, iki kez var olur: Şeylerde ve zihinlerde, alanlarda ve habituslarda,
eyleyenlerin içinde ve dışında (Bourdieu, Wacquant, 2010: 118). Dikkat edilirse Bourdieu
sosyolojisinde bu iki gerçeklik birbirinden bağımsız olarak var olmayan iki gerçekliktir.
Toplumsal gerçeklik bir madalyonun iki yüze sahip olması gibi ikili bir yapıya sahiptir. Yapıeylem, nesne-özne gibi ikilikleri aşma kaygısıyla Bourdie’nün bütünüyle toplumsal
gerçekliğin bizatihi kendisini açıklama kaygısı taşıdığı dikkat çekmektedir.
Habitus, Bourdieu’nün toplumsal yapılar ile toplumsal pratik arasındaki bağı
oluşturduğunu düşündüğü, bir dizi edinilmiş düşünce, davranış ve beğeni kalıpları için
kullanılan bir kavramdır. Habitus,

yapısal eşitsizliğe kültürel açıdan yaklaşmayı

sağlayabilecek bir temel sunmakta ve eylemlilik üzerine odaklanmaya imkân tanımaktadır
(Marshall, 1999). Calhoun’a göre (2014: 104-105) habitus, bireyin karakteristik eylem
eğilimleri seti olarak ortaya çıkmaktadır. Habitus, kurumlar ile bedenler arasındaki buluşma
noktasıdır ve kurum ve kişi arasındaki bağlantı noktası, üyelerin kendi eylemlerini üretme
biçimidir. Buna göre yüzyıllardır var olan toplumsal kurumlar, kendi varlıklarını o kurumlara
bağlı pratikleri yerine getiren insanlar tarafından üretilerek devam ettirmektedirler. Habitus,
nesnel bir gerçeklik olarak yapının, öznel bir pratik olarak eylem tarafından üretilmesini
sağlamaktadır. Böylece yapı ile eylem diyalektik bir biçimde birbirlerine bağlanmakta ve
birlikte var olmaktadır.
Toplumsal dünyanın nesnelerinin toplumsal aktörler tarafından içselleştirilmiş bir
takım bağıntısal yapılar tarafından tanımlandığı varsayılmaktadır. Toplumsal aktörler bunları
kültür, yani simgesel her türlü sistem –dil, tarz, biçimler, biçemler ve zevkleri, düşünceleri,
duyguları dile getiren her türlü işaret- aracılığıyla zihinsel yapılarına katarlar. Doğal gibi
oluşturulmuş toplumsal gerçekliği böylece algılamaya yönelirler (Bulle-Schmidt, 2012: 115).
İnsanların içinde yaşadıkları toplumsal dünya, kendilerine oldukça tutarlı, düzenli ve rutin bir
gerçeklik olarak görünmektedir. Bu düzenliliğin bir yönü zihinsel bir inşadır; diğer bir yönü
de semboller yoluyla icra edilen pratiklerdir. Ancak her durumda toplumsal aktörler, genel
toplumsal gerçekliğin dışında ya da ötesinde var olamazlar. Sadece bireyler arası diye kabul
edilebilecek bir toplumsal dünyadan bahsetmek mümkün değildir.

189

Habitus, insanların algıladıkları, değerlendirdikleri ve içinde hareket ettikleri dünya
aracılığıyla oluşan kalıcı ve aktarılabilen eğilimler sistemini anlatır. Geçmiş etkiler ve mevcut
uyaran arasında dolayımlanan habitus, aynı anda kendisini üreten kalıplaşmış toplumsal
güçlere göre yapılanır ve yapılaştırır. O, bireyin hayatın farklı alanlarındaki farklı
etkinliklerine biçim ve tutarlılık kazandırır. Bourdieu, habitusu farklı biçimlerde şu ifadelerle
tanımlamıştır (Wacquant, 2014: 61-62):
-

“Yapının ürünü, pratiğin üreticisi ve yapının yeniden üreticisi”

-

“Tüm seçimlerin seçilmemiş ilkesi”

-

“Düzenli doğaçlama”

-

“Pratiği birleştiren ve pratiği üreten ilke”
Toplumsal hayatta birey farklı durumlarla karşılaşır ve karşılaştığı durumlarda ne

yapması gerektiğini hem düşünür hem de alternatif davranışlar seçer. Birey bir davranışı her
zaman rasyonel bir tercihle gerçekleştirmez. Çoğu zaman bireyin gerçekleştirdiği davranışlar
kendiliğinden hareketler olarak gerçekleşmektedir. Ancak bireyin toplumsal bir durumda
tercih ettiği bir davranış, kendisini sınırlayan yapısal şartların içinden seçilmektedir. İnsanlar
kendi tecrübelerinin yanı sıra kendilerinden önce yaşayanların tecrübe birikimleriyle oluşmuş
bir genel toplumsal pratikler dünyasıyla sınırlandırılmışlardır. Bu yüzden bir insan bir eylemi
gerçekleştirirken genelde kendisine ve kendi içinde yetiştiği toplumsal dünyanın sınırlarına
uygun bir eylemi gerçekleştirir. Böyle bir eylem gerçekleştiği zaman hem daha önce oluşan
ve bireylerin pratiklerine kaynaklık eden birikim devam etmiş olmakta, hem de birey kendi
yorumuyla bir eylem gerçekleştirmiş olmaktadır.
Bourdieu, bir dönem sosyolojide çokça tekrarlanan, toplumsal pratiklerin hızlı
değiştiğine dair önyargıya habitus kavramıyla karşı çıkmıştır. Ona göre toplumsal pratikler,
kaynakları itibariyle habituslara bağlıdır ve çabuk değişmekten ziyade yavaş değişme ya da
değişmeme eğilimindedir. Bir insan geçmişten beri sosyolojik olarak sürdürülen pratik
eğilimlerin bir devamcısıdır. Bu yüzden insanların içinde yetiştikleri kültürel kodları aşmaları
kolay bir şey değildir. Her ne kadar toplumların yapılarına ve değişme durumlarına göre dikey
ya da yatay hareketlilikler yaşanabilmekteyse de geçmişi fakir ve köylü olan birisi,
zenginleştiğinde yine geçmişten beri zengin ve kentli olanların hayat tarzlarına göre
şekillenen bir ortamda kendisini yabancı gibi hissetmektedir. Habitus, sembolik olarak
insanların beğenilerinde, hayat tarzlarında ve tercih ettikleri pratiklerde kendisini
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göstermektedir. Böylece farklı toplumsal kesimler kendi habituslarını üretmeleri dolayısıyla
farklı eğilimlere, beğenilere ve hayat tarzlarına sahip olmaktadırlar.
İnsanların edindikleri eğilimler sistemi, onların toplumda işgal ettikleri konuma, özel
sermaye donanımlarına bağlıdır. Bourdieu, sermaye kavramını, bireyin belirli bir toplumsal
alana katılımını ve bu alan içinde rekabetin getirdiği özel kazançlara ulaşmasını mümkün
kılan belirli bir toplumsal arenada mevcut etkili bir kaynak olarak kullanmaktadır. Ona göre
üç tür sermaye vardır (Wacquant, 2014: 62):
1. Ekonomik sermaye (maddi ve parasal değerler)
2. Kültürel sermaye (kıt sembolik mallar, beceriler ve unvanlar)
3. Toplumsal sermaye (bir gruba üyelikten kazanılan)
Dördüncü bir sermaye türü olan sembolik sermaye ise insanların sermaye olarak
algılamadıkları belirli bir sermaye biçiminin etkisini anlatır (Wacquant, 2014: 62). Sermayeyi,
her biri farklı bir eylem alanıyla ilişki içinde, farklı biçimler kazanabilen bir şey olarak gören
Bourdieu, sermaye ile ilgili, genel olarak üç özellikten bahsetmektedir (Calhoun, 2014: 107):
1.

İnsanların elde etmeye çalışacakları birçok farklı mal ve biriktirebilecekleri

birçok farklı kaynak vardır.
2.

Bunlar anlamlarını (basitçe kendi içinde ve kendi başına değerli bazı maddi

şeylerden ziyade) farklı alanlarda meydana gelen toplumsal ilişkilerden aldıkları için
toplumsaldırlar.
3.

Sermaye birikimi mücadelesi nadiren hikâyenin tamamıdır.

Bourdieu, ekonomik sermayeyi Marks’ın yaklaşımını sahiplenerek ele alır ve
analizlerinde kültürel sermaye ile birlikte başat hiyerarşi kuran ve eşitsizlik üreten güç olarak
kullanır. Kültürel sermaye, hiyerarşi kuran diğer bir temel toplumsal güç olarak Bourdieu
sosyolojisinde diğer sermaye tiplerinden daha merkezi bir yer tutar. Kültürel sermaye üç hâlde
var olmaktadır (Göker, 2014: 282): Bedenselleşmiş, nesneleşmiş ve kurumsallaşmış kültürel
sermaye.
Bedenselleşen kültürel sermayeye örnek olarak çocukluktan başlayarak hanenin
toplumsal konumuna göre öğrenilen dil alışkanlıkları, yazma stili, vücudunu farklı
bağlamlarda kullanma tarzları gibi özelliklerle kazanılan ve eşitsizlik etkisini en şiddetli
biçimde eğitim alanında üreten sermaye verilebilir. Kitaplar, resimler, sanat ve bilim eserleri
gibi üretimi için özelleşmiş kültürel hünerler gereken nesnelerin formunda var olabilir. Son
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olarak da eğitimsel onaylama ve kutsama sisteminin ve devlet/bürokrasi alanının eyleyenlerin
eşitsiz toplumsal konumlara dağıtılması üzerindeki kurumsal etkisi, kültürel sermayenin
kurumsallaşmış hâlidir (Göker, 2014: 282-283).
Bourdieu’ye göre (akt. Göker, 2014: 283) toplumsal sermaye, az çok kurumsallaşmış
olan karşılıklı arkadaşlık ve tanıma ilişkileriyle kurulmuş dayanıklı bir ağ ile ilintili gerçek
veya potansiyel kaynakların toplamıdır. Bir gruba aidiyet duymak, o gruba aidiyet duyan
diğer insanlarla belli bir dayanışmayı, karşılıklı ilişkileri, güveni, bazı ayrıcalıkları ve itibarı
da üretecektir.
Sembolik sermaye, ekonomik, kültürel ve toplumsal sermaye biçimlerinin herhangi
birinin algı kategorileriyle kavrandığında büründüğü biçimdir (Bourdieu, Wacquant, 2010:
108). Bir sermaye türü bilinir ve kendinden menkul olarak tanınır olduğunda, eyleyenler sahip
oldukları o sermayeyi algı kategorileri ile ayrımlara, sembolik hiyerarşilere, rütbelere,
derecelere, yani sembolik sermayeye dönüştürürler. Sembolik sermaye kavramı, Bourdieu
sosyolojisinde, çok değişik mücadelelere sahne olan alanlarda (din, sanat, bürokrasi, eğitim
vb.)

iktidar

ilişkilerinin

sembolik

formlar

üzerinden

meşrulaştırılmasının

ve

olağanlaştırılmasının benzer mekanizmalarını göstermek için yardıma çağrılmaktadır (Göker,
2014: 284).
Bourdieu sosyolojisinde sermaye ile alan kavramları birlikte anlam kazanmaktadır. O,
alan ile oyun arasında bir bağ kurulabileceğini iddia etmiştir. Oyuncular arasındaki rekabetin
ürünü olan kazanılacaklar ve kaybedilecekler, yani bir tür bahisler vardır. Oyundaki kartların
görece gücü, nasıl oyuna göre değişiyorsa, farklı sermaye türlerinin (ekonomik, kültürel,
toplumsal, sembolik) hiyerarşisi de farklı alanlarda değişmektedir. Bir sermaye türünün
değeri, bu sermayenin kullanılacağı bir alanın; bir oyunun varlığına bağlıdır (Bourdieu,
Wacquant, 2010: 82). İnsanlar da toplumsal pratiklerini sahip oldukları sermayelere bağlı
olarak gerçekleştirmektedirler. Örneğin ekonomik düzeyi çok yüksek olmayan birisinin
eğitim düzeyinin yüksek olması, bazı alanlarda kendisini daha avantajlı kılmaktadır. Sanat,
edebiyat, kültür, spor,

ekonomi, siyaset, eğitim gibi kurumlaşmış toplumsal ilişkilerin

sürdürüldüğü toplumsal birimlerin her birisi farklı sermayelerle ilişkilerin sürdürüldüğü
alanlar olarak kabul edilebilir.
Alanlar, çıkarların biçimlendiği özel yerlerdir ve birtakım özgül ve indirgenemez
yasalara göre işlemektedir. Bir “sermaye”, “gerek silah gerekse mücadelenin kazancı veya
kaybı olarak belirli bir alanda etkili olan”ı temsil eder (Bulle-Schmidt, 2012: 115). Alan,
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kendi içindeki ilişkilerin kendi sınırlarına göre devam etmesini sağlamaktadır. Alan, varlığını
sürdürmek için habitusu şekillendirir. Çünkü alanın varlığı yeniden üretimini sağlayacak
ekleyicilere ihtiyaç duyar ve bu eyleyiciler habitusun varlığı sayesinde etkin olurlar. Bu
anlamda, habitus yeniden üretimi sağlayarak alanın var olmasında etkin rol oynar (Özsöz,
2009: 20).
Her alan, kendisine özgü toplumsal ilişkiler üretmektedir. Alanların hepsinde ortak
olan şey ise mücadeledir; alana yeni giren ile alanın özgül sermayesi üzerinde hegemonyası
olan baskın sınıf arasında, sermayenin tanımı ve dağıtım tekeli noktasında devamlı bir
mücadele vardır (Kaya, 2014: 400). Alandaki baskın gruplar, daha çok tecrübeye, sermayeye
sahip olmaları ve sermayelerini alanda kullanabilme yetkinliğine sahip oldukları için kendi
iktidarlarını koruma anlayışıyla hareket etmektedirler. Alana yeni giren ve alanda söz sahibi
ve dolayısıyla sermaye sahibi olmak isteyenler ise var olan yapının değişmesini istedikleri
gibi bu konuda harekete de geçebilirler. Bourdieu, yeniden üretimin tam da bu iki farklı
sermaye grubunun çatışmasından kaynaklandığını savunmaktadır. Bir taraf direnir, diğer taraf
değişim ister ve böylece alanın dinamizmi güç mücadelesiyle devam eder.
Bourdieu ve Wacquant‘a göre (2010: 94), toplumsal eyleyenler, dış kuvvetler
tarafından mekanik olarak çekilen ve itilen “parçacıklar” değildir. Bunlar daha ziyade
sermaye taşıyıcılarıdır ve donandıkları sermaye (miktarı ve yapısı) gereğince alanda işgal
ettikleri konuma ve yörüngelerine göre, ya sermaye dağılımının korunmasına, ya bu dağılımın
baş aşağı edilmesine yönelme eğilimleri vardır. Farklı alanlarda farklı sermayelere sahip olan
insanlar, sermayelerini arttırma ya da etkilerinin artmasını istedikleri alanlarda da sermaye
sahibi olmak isteyebilirler. İnsanlar için alan, habitus ve sermaye arasındaki ilişki, zorunlu ve
aşılamaz bir ilişki değildir. Ancak aşılması da oldukça zor ve tarihe yayılacak bir süreçtir.
Örneğin toplumun elit kesimlerinin sahip oldukları bazı alışkanlıklar, gündelik hayat pratikleri
ve tarzlar, elit kesimleri kendi alanlarında farklı kılmaktadır. Elit kesime ait olmayan alt
sınıftan bir insanın elit kesimdeki insanların daha çok kullandığı sembolleri kullanması
kendisini tuhaf bir duruma düşürecektir. Böylesi bir tuhaf duruma düşme konusunda
insanların çoğu cesaret edemezler. Bourdieu, toplumdaki ekonomik, siyasal ve eğitimsel
tabakalaşmanın tam da böyle bir ayrışmayı ürettiğini ve sürdürdüğünü düşünmektedir.
Bourdieu’nün sosyoloji teorileriyle ilgili tespitleri Anthony Giddens’ın yapılaşma
teorisine benzemektedir. Her iki sosyolog da toplumsal gerçekliğin nesnel ve öznel
gerçekliklerinin birbirinden ayrı olarak analiz edilemeyeceği konusunda hem fikirdir. Habitus
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ile yapının ikiliği kavramları arasındaki benzerliğin yanı sıra “pratik” ve “üretim-yeniden
üretim” kavramları da iki sosyoloğun analizlerinde merkeze yerleştirdikleri kavramlardır
(Bkz. Tatlıcan, Çeğin, 2014).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Toplumsal gerçeklik, tarihsel süreçte değişen bir karaktere sahiptir. Bu

değişmenin en önemli üreticileri nesnel gerçekliği kendi zihinlerinde ve öznel pratiklerinde
taşıyan, onu farklı şekillerde yorumlayabilen öznelerdir.


Habitus, Bourdieu’nün toplumsal yapılar ile toplumsal pratik arasındaki bağı

oluşturduğunu düşündüğü, bir dizi edinilmiş düşünce, davranış ve beğeni kalıpları için
kullanılan bir kavramdır.


Bourdieu, sermaye kavramını, bireyin belirli bir toplumsal alana katılımını ve

bu alan içinde rekabetin getirdiği özel kazançlara ulaşmasını mümkün kılan belirli bir
toplumsal arenada mevcut etkili bir kaynak olarak kullanmaktadır.


Temelde üç tür sermaye vardır: Ekonomik, kültürel, toplumsal sermaye.

Dördüncü bir sermaye türü olan sembolik sermaye ise insanların sermaye olarak
algılamadıkları belirli bir sermaye biçiminin etkisini anlatır.


Alan, kendi içindeki ilişkilerin kendi sınırlarına göre devam etmesini

sağlamaktadır. Alan, varlığını sürdürmek için habitusu şekillendirir.
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Bölüm Soruları
1.

Toplumsal gerçekliğin diyalektiğini üreten bir kavram olarak habitusu

açıklayınız.
2.

Kültürel sermaye ile habitus arasındaki ilişkiyi insanların tüketim alışkanlıkları

ve eğilimleri üzerinden açıklayınız.
3.

Bourdieu sosyolojisinde toplumsal gerçeklik tek bir alan olarak açıklanabilir

mi? Tartışınız.
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14.POSTMODERN TOPLUM TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1

Postmodern Toplum Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Postmodernizm, diğer modernizm eleştirilerine göre neden radikaldir?

2.

Postmodernizmde “rasyonel özne”nin reddedilmesinin gerekçeleri nelerdir?

3.

Postmodern düşünürlerin siyasal ve kültürel çoğulculuk vurgusu modernizmi

hangi konularda eleştirmektedir?
4.

Kitle iletişim araçlarının insan hayatına daha fazla dâhil olması, toplumsal

gerçekliğin üretilmesini nasıl etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümün bütün konuları

Bölümün bütün konuları

Modernizmin ve temellerinin

Ders notları, ders anlatımı,

reddedilmesi

sunumlar ve ileri okumalar

Aydınlanmanın akıl

Ders notları, ders anlatımı,

vurgusunun ve rasyonel özne

sunumlar ve ileri okumalar

anlayışının eleştirilmesi
Bölümün bütün konuları

Kesinlik anlayışının karşısına Ders notları, ders anlatımı,
farklı yorumların ve

sunumlar ve ileri okumalar

müphemliğin çıkarılması
Bölümün bütün konuları

Büyük anlatıların

Ders notları, ders anlatımı,

reddedilmesi

sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar







Postmodernizm,
Modernlik eleştirisi,
Büyük anlatı,
Müphemlik,
Hiper gerçeklik,
Dijital kültür
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14.1.Postmodern Toplum Teorisi
Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra toplumsal hayatın hemen her alanında
yaşanan değişmeler, sosyal bilimlerde, modernlik sonrası bir döneme girilip girilmediği
tartışmalarına neden olmuştur. Yirminci yüzyılda meydana gelen iki dünya savaşında, toplam
elli milyondan fazla insanın ölmesi, savaş sonrasında devam eden Soğuk Savaş, nükleer
felaketler, sömürgeciliğin farklı bir tarzda da olsa devam etmesi ve bugün insanlığın tamamen
yeryüzünden yok olması riski, pek çok farklı modernizm eleştirisini de beraberinde
getirmiştir. Postmodernizm, bir modernizm eleştirisidir; hatta bütün modernizm eleştirileri
için kullanılan ortak bir isimdir. Eleştirel bir yapıya sahip olmasının yanında postmodernizm,
özellikle son elli yıldır sanatta, resimde, mimaride, felsefe ve sosyolojide meydana gelen
değişimleri anlama çabasının da bir sonucudur. Ayrıca birçok düşünür, farklı alanlardaki
değişimlerle bağlantılı olarak, genelde toplumların da bir değişim sürecinde olduklarını ve
modern toplumun yerini “postmodern toplum”a bıraktığını iddia etmiştir.
Genel bir tanımla postmodernizm, kapitalist kültürde, ya da daha genel olarak Batı
dünyasında, yirminci yüzyılın son çeyreğinde, resim, edebiyat, mimari gibi güzel sanatlar
alanında ve bu arada özellikle felsefe ve sosyolojide belirgin hâle gelen hareket, akım, durum
veya yaklaşım olarak tanımlanabilir (Cevizci, 2000: 761). Postmodernlik ise modernitenin
çökmesinden sonra içinde insanların içinde yaşadığı varsayılan kültürel durumu
tanımlamaktadır (Sim, 2006: 361). Postmodernizm, Aydınlanma sonrası düşüncesinin tüm
temel akımlarından radikal bir kopuşa işaret etmektedir. Postmodernizm katışıksız bir biçimde
felsefi bir gelişme olarak görülemez; o, bir yandan da Batı’nın felaket getiren tarihine karşı bir
tepkidir (West, 1998: 259-260). Bir modernizm eleştirisi olması bağlamında postmodernizmi
anlamak, düşünsel anlamda modernizme geri dönmeyi gerekli kılmaktadır.
Modernlik, genel olarak, on yedinci yüzyılda Avrupa’da başlayan ve neredeyse bütün
dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret eder (Giddens,
1998: 11). Bir süreç olarak kabul edilen modernliği harekete geçiren ideoloji ise
modernizmdir. Modernizm, geleneksel olanı yeni olanla değiştirir ya da geleneksel olanı yeni
olana tâbi kılar. Modernizm de temelde Aydınlanma Felsefesi’nin kabullerine dayanır.
Aydınlanmacı filozoflara göre toplum, aklın ışığıyla aydınlatılmalı ve sosyal ilerlemenin
temel dinamikleri de akıl ve bilim olmalıdır. Aydınlanmanın temel kabulleri, akılcılık,
ilerlemeci bilim görüşü, hümanizm, bireycilik, dini açıdan ateizm ve deizm olarak öne
çıkmıştır. Aydınlanma Çağı, insanlık tarihinde akıl ve düşüncenin bireyin en güçlü yetisi
olarak birleşmiş bir biçimde, dünyanın ve toplumun metafizik ve mistifiye edilmiş
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anlaşılmasına dayalı geleneksel toplum ve bilgi yapılarını ortadan kaldırmak üzere göreve
çağrıldığı önemli bir aşamayı teşkil etmektedir. Akıl, Aydınlanma felsefesinin anlaşılması için
bir anahtar kavram rolü üstlenmiştir. Şeyleri ve olguları çözümlenebilir kılan akıl, bu felsefe
içerisinde artık ontolojik bir kategori değil, işlevsel bir öznedir (Çiğdem, 1997: 21).
Aydınlanma düşüncesi, bilgi edinme yolu ile insanoğlunun doğaya egemen olacağını
öngörmektedir. Doğaya egemen olmak demek, doğanın kör güçlerine karşı insanın
özgürleşmesi demektir. Buna ek olarak akılcı düşünme ve bilgilenme modu ile toplumlar da
kör inançlardan, gerilik ve cehaletten kurtulabilecektir; bu da insanın özgürleşmesinin daha
ileri düzeye yükselmesi anlamına gelecektir. Kısacası, akıl yürütmeye ve bilgiye dayalı olarak
düzenlenmiş toplum ile insanın tam olarak özgürleşmesi sağlanabilecektir (Şaylan, 1999: 91).
Modernizm, epistemolojik açıdan düalistik bir temele dayanır. Descartes’tan hareketle,
dünyanın karşılıklı olarak birbirlerini dışarıda bırakan ve res extensa (madde), res cogitans
(zihin) diye atıfta bulunulan iki alana ayrıldığı kabulüyle birlikte, hakikat bilme/kavrama
yetisinin zararlı sonuçlarından korunduğu ve bir inanç sıçramasıyla, insana bulaşmamış
bilginin var olduğu öne sürülmüştür (Murphy, 2000: 13). Modern dönemde bu anlayış,
pozitivist epistemolojinin gelişmesine de ön ayak olmuş, sosyal bilimler de dâhil olmak üzere
bütün bilimsel alanlarda mutlak, evrensel, değişmez yasalara ya da hakikatlere ulaşılabileceği
kabullerinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aydınlanmacı görüşle de örtüşerek, bilimin
ve dolayısıyla bilim adamının dogmadan, gelenekten, psikolojiden vb. Aydınlanma tarafından
dışlanmış özelliklerden arınmış bir şekilde bilimsel faaliyette bulunması gerektiği fikri de
modern dönemin hâkim epistemolojik paradigması olmuştur.
Aydınlanmacı görüşle de örtüşerek, bilimin ve dolayısıyla bilim adamının dogmadan,
gelenekten, psikolojiden vb. Aydınlanma tarafından dışlanmış özelliklerden arınmış bir
şekilde bilimsel faaliyette bulunması gerektiği fikri de modern dönemin hâkim epistemolojik
paradigması olmuştur. On dokuzuncu yüzyılın başlarında, bağımsız bir bilim olma adına, ilk
çıkışlarını Saint-Simon ve Auguste Comte’un yaptığı sosyoloji için her iki düşünür de sosyal
fizik terimini kullanırken bir yandan da toplum için evrensel yasalara ulaşmanın, tıpkı fizik
biliminin doğada ulaştığı yasalara ulaşması gibi mümkün olduğunu iddia etmişlerdir.
Pozitivizmin temelinde, bütün doğru bilginin bilimsel bilgi olduğu inancı yatıyordu.
Pozitivist anlayışa göre bütün bilgi formlarının ölçüsü doğa bilimleriydiler ve doğa
bilimlerine göre ele alınmalıydılar. Marx (Saint-Simon, Comte ve diğer pozitivistlerin
görüşlerini destekleyerek), ‘doğa’nın birincil, ‘düşünce’nin ikincil gerçeklik olduğunu
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düşünüyor ve doğa bilimlerinin bilgisine önemli bir rol yüklüyordu (Arslan, 1992: 42-43).
Modernite sürecine bilimsel bilginin damgasını vurduğunu söylemek tam da yerinde bir tespit
olacaktır. Orta Çağ’daki dinsel bilgi, yerini modernite sürecinde bilimsel bilgiye bırakırken
toplum tarafından da bilimsel bilginin güvenilirliği, evrenselliği genelde kabul görmüştür.
Fakat bilimsel bilginin bütün insanlığın faydasına olacak gelişmeleri olmuşsa da bilimsel
bilginin ve teknolojinin devletlerin silahlanmasında kullanılması, en büyük gelişmelerin silah
sanayisinde yaşanması son dönemlerde bilimsel bilgiye alternatif bakışları da beraberinde
getirmiştir. Bilimsel sosyalizm diye anılan Sovyet Sosyalizminin Lenin ve Stalin
dönemlerinde milyonlarca kişiyi öldürmesi ve bir o kadar insanı da açlık ve hastalıkla yüz
yüze bırakması, İtalya’da Mussolini’nin, Almanya’da Hitler’in iktidardayken yaptıkları
zulümler ve İkinci Dünya Savaşı’na sebep olmaları modernitenin getirileri olarak kabul
edilmiş ve bazı düşünürlerce modernizm, yeniden gözden geçirilip yorumlanması görüşü
ağırlık kazanmıştır
Postmodernizm, modernizme bağlı olmakla beraber, modernizmin tabiatçılığını,
bilgiyi sadece bilimsel bilgiden ibaret gören pozitivist anlayışı aşmaya çalışan bir akımdır.
Postmodernizmi yaratan şartlar, Batı insanının Aydınlanmacı zihniyete, insanı makineleştiren
hayat tarzına, bilgiyi sadece deneye hasreden görüşlere karşı duyulan bir güvensizliktir. Aynı
zamanda sanayi devriminden sonra gelişen doğrusal ilerlemeci tarih inancına bir karşı çıkıştır.
Bilgi ve bilim hayatında olduğu gibi toplumsal ve kültürel hayatta da güvensizlik ve bilimin
baskısı vardır. Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel kurumlar ve onların getirdiği kavramlar ve
bu kavramlara dayandırılan doğrular kapitalist Batı’nın çeşitli oyunları ve düzmeceleridir.
Düzmece kavramlar dil oyunları ile yaratılmıştır (Bolay, 2003: 68). Postmodernizm,
modernizmin özne anlayışına eleştirel bakmaktadır. Postmodernler, öznenin modern
toplumun icadı, Aydınlanmanın ve rasyonalizmin evladı olduğunu iddia ederler. Modern
bilim dinin yerini alınca, rasyonel birey (modern özne) Tanrı’nın yerine geçmiştir. Özne iptal
edilince onunla bağlantılı bütün itiraza açık modern kavramlar da bir kenara atılmış olur
(Rosenau, 1998: 88). Postmodernistler doğa bilimleri, insan bilimleri, toplum bilimleri, sanat
ve edebiyat arasında, kültür ile hayat arasında, kurmaca ile teori arasında, insan hayatının
neredeyse bütün alanlarında görüntü ile gerçeklik arasında katı sınırların çizilemeyeceğini
ileri sürerler (Rosenau: 1998 26). Ayrıca postmodern öğretinin temel görüşlerinden birisi,
görecililik (relativizm)tir. Bu açıdan bakılınca bütün bilgiler görelidir. Değerler ve ahlak
kuralları, zamana, topluma, kişiye, kültür ve yaşama durumuna göre değişkenlik gösterir.
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Buradan hareketle postmodernizm, kültürde de çokçuluğu benimser. Alt kültür ile üst kültür
arasındaki fark kabul görmemektedir (Bolay, 2003: 69).
Modern çağ, Bauman’ın deyimiyle “yasa koyucu” karakterine sahip entelektüellerin
olduğu bir döneme işaret eder. Yasa koyucu entelektüel, kendi yaşam tarzını dünya
tarihindeki radikal bir kopma olarak değerlendirir. Kendi tarzının tüm alternatif yaşam
tarzlarından –çağdaş ya da geçmiş- üstünlüğüne olan hemen hemen hiç sorgulanmamış bu
inanç, bu seçkinlerin tarihin telos’unu (erek) yorumlarken referans olarak kendilerini
almalarına yol açmıştır (Bauman, 1996: 134). Bauman, postmodernlik ile müphemlik
arasındaki ilişkiye odaklanmış ve postmodern hayatı “müphemlik ile yaşamak” şeklinde
formüle etmiştir. Modernizm, belirsizliği ortadan kaldırmak iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Buna
bağlı olarak da modernizmde düzeni sağlamak, müphemliği ortadan kaldırmak, net bir
düzenleme yapmak ve bir kesinlik oluşturmak istenmiştir (Richter, 2012: 233). Ancak
modernizmin bütün bu düzen verme anlayışının ve bunun için gerçekleştirilen uygulamaların
sonucunda dünya daha da karamsar ve karmaşık bir hal almıştır. Bu durumda modernizmin
kendi kriterlerine göre insanı ve toplumsal gerçekliği tanımlamak ve belirlemek arzusu
bulunmaktadır. Bauman’ın postmodernizm anlayışında müphemlik insanların farklılıklarıyla
bir arada yaşamasını sağlayacak bir imkân olarak da görülebilir. Eğer toplumda kimse kendi
kriterleri doğrultusunda diğer grupları tanımlama ve onları belirleme iddiasında bulunmazsa
toplumun çokkültürlü bir şekilde yaşamasına da imkân sağlanmış olur. Dolayısıyla
postmodernizmde farklılıkları inkâr etmek ya da asimile etmek yerine oldukları gibi kabul
etmeye ilişkin bir anlayış hâkimdir.
Jean-Francios Lyotard’ın, Postmodern Durum adlı kitabında savunduğu, meta/büyük
anlatıların (Marksizm, Pozitivizm, Psikanaliz, Hümanizm gibi) moderniteye ait hayat tarzları
olduğu ve postmodern dönemde bu tür anlatıların güvenilirliğini kaybettiği ile ilgili görüşleri,
Bauman’ı desteklemektedir. Lyotard’a göre, hangi birleştirme türünü kullandığına ve
spekülatif ya da bir özgürleşim anlatısı olup olmadığına bakılmaksızın, “büyük anlatı”
güvenilirliğini kaybetmiştir. Anlatının çöküşü, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri teknoloji ve
tekniklerin tomurcuklanmasının eylemin amaçlarından araçlarına vurgu değişikliği yapan bir
etkisi olarak görülebilir. Bu yenileme komünist seçeneği ortadan kaldırarak mal ve
hizmetlerden bireysel hoşlanmayı kıymetlendirmiştir (Lyotard, 2000: 85) Bauman,
postmodern entelektüelin yasa koyucu ya da büyük anlatılar oluşturucusu ve büyük anlatılara
ait bir karakterde olmadığını ve yorumcu bir karaktere sahip olduğunu iddia etmiştir. Çünkü
ona göre büyük anlatıların çağı artık kapanmıştır.
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Postmodernizm tartışmaları bilgi/enformasyon toplumu tartışmaları çerçevesinde de
ele alınmaktadır. Alvin Toffler’ın ‘Üçüncü Dalga’ olarak adlandırdığı enformasyon toplumu,
standartlaşmanın, merkeziyetçiliğin ortadan kalktığı, sürekli ve hızlı değişimin egemen
olduğu toplum biçimidir (Bozkurt, 2000: 44). Tarım toplumlarında stratejik kaynak toprak ve
işgücü olmasına karşılık endüstri toplumunda sermaye merkezî bir önem kazanmıştır. Oysa
yeni toplumda ‘bilgi’ stratejik kaynak hâline gelmiştir. Çünkü yeni toplumda teorik bilgiyi
piyasada ürünlere ve hizmetlere başarılı şekilde dönüştürenler ile eğitim ve araştırmageliştirme harcamalarına en çok yatırım yapan işletmeler ya da toplumlar başarılı olacaktır.
Bununla beraber üretim araçları içinde hammaddenin eski önemi oldukça gerilemiştir.
Örneğin 1975-1980 yılları arasında Japonya’nın toplam üretimi üç misli artmasına karşılık
kullanılan hammadde oranında herhangi bir artış söz konusu olmamıştır (Bozkurt, 2000: 28).
Postmodern dönemde bilgisayarların hegemonyası kendini göstermektedir. Bilgi hem
ortaklaşa kullanılır hâle gelmekte hem de alınır satılır, sömürülür bir meta durumundadır.
Bilgi satılmak için üretilmekte ve değerlendirilmek üzere satılmaktadır, yani bir mübadele
aracı olmakta ve değer kaybetmektedir. Bizatihi bilgi değil, “ödeme bilgisi”, yatırım bilgisi
vs. önem kazanmaktadır (Bolay, 2003: 67).
Yeni toplumda ve işletmelerde teknolojinin verimli bir şekilde kullanılması, bu arada
bilgisayar ve internet çok önemli bir yerdedir. World Wide Web (www) ile bilgi bütün
toplumlara, kitlelere ulaşma imkânına sahipken işletmeler için pazar alanı da bütün bir
yeryüzü olmaktadır. İnternet, tek başına bilgi çağını dönüştürebilecek ve geliştirecek güçte bir
araçtır (Akın, 2001: 48). İşletmeler, üretim gibi konularda yeniden yapılanma sürecinde
teknolojik gelişmeler ve küreselleşmeyle birlikte, kapitalist üretim sürecinin mekânsal boyutu
olarak tanımlanan Taylorist-Fordist düzenlemenin postfordist düzenlemeye dönüştüğünü
öngörmektedir (Şaylan, 1999: 113).
Genel olarak postmodernizm düşüncesi şu özellikleri içermektedir (Sim, 2006: 362):
-

Deney ve orijinallik konusundaki modernist bağlılığa bir reddiye;

-

Modernlik öncesi üslupların ve sanatsal metotların kullanımına bir geri dönüş;

-

Marksizm gibi her şeyi kuşatan büyük anlatıların reddedilmesi;

-

Siyasette büyük anlatılar tarafından belirlenen baskıcı kuralları basitçe yok

sayan pragmatik tutumun savunulması;
-

Görüş olarak anti otoriter, tutum olarak olumsuz ve felsefi şüphecilik

geleneğine bağlı olmak.
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Postmodern teoriyle ilgilenenler özellikle kitle iletişim teknolojisinin gelişmesine özel
bir ilgi duymuşlardır. Gelişen teknolojiyle kitle iletişim araçlarının insanların hayatlarına çok
daha etkili bir şekilde girmesi, Jean Baudrillard’ın tespitiyle gerçekliğin “hiper gerçeklik”
olarak üretilmesini sağlamaktadır. Simülasyonlar yoluyla ekranlarda gösterilenler gerçeğinin
yerini almakta, gerçeklik ikinci plana atılmakta ve hatta yok olmaktadır (Ritzer, Stepnisky,
2014: 638). Ona göre, modern dünyada gerçeklik, göstergeler içinde (özellikle televizyon ve
bilgisayar ekranlarında imajlar olarak) sunulan dünyadır. Bu gerçeklik, asıl gerçekliğin yerini
almakla kalmamış; aynı zamanda onu aşmış, gerçekten daha gerçek hâle; hiper gerçek hâline
gelmiştir (Cuff, Sharrock, Francis, 2013: 331).
Baudrillard’a göre, gerçekliğin hiper gerçekliğe dönüşmesinin toplumlar açısından bir
diğer önemli sonucu da “toplumsalın yok oluşu”dur. Toplumsalın yok oluşu, aynı zamanda
sosyolojinin de yok oluşu demektir. Televizyon seyircisi hâline dönüşmüş insanların
birbirleriyle iletişim kurmamaları ve giderek daha fazla kitle hâline gelmeleri, toplumsalın
yok oluşu tezinin temel iddiasıdır (Cuff, Sharrock, Francis, 2013: 333). Baudrillard, dijital
kültürün gerçek bir kültür olmadığını ve insanlar arası etkileşimi tüketerek aynı zamanda
toplumsal gerçekliği de bir hiper gerçekliğe dönüştürdüğünü iddia etmektedir. Bu şekilde
ekranlardaki görüntüler olarak simülasyonlar üzerinden oluşan bir kültür, gerçek anlamıyla bir
kültür değildir. Bir kültür, kendi anlam kodlarına, kendisine göre bir bütünleşmeye ve bilgi
birikimine dayanmaktadır. Günümüzün kitle iletişim teknolojileriyle oluşan yeni dijital
kültürde bu unsurları görmek mümkün değildir.
Anthony Giddens ve Jürgen Habermas gibi çağdaş sosyal bilimciler değişimlerin
varlığının yeni bir dönemin de varlığının ispatı olarak sunulmasına kuşkuyla bakmışlardır.
Giddens bugün yaşananları bir postmodern dönemden ziyade modernliğin sonuçlarının daha
da

radikalleştiği

bir

durum

olarak

değerlendirir.

Habermas

ise

modernleşmeyi

tamamlanmamış bir proje olarak tanımlamış ve postmodernizm karşısında modernliğin
sürekliliğine vurgu yapan eleştirel bir konumu tercih etmiştir.
Postmodern toplum teorisi özellikle şu konularda eleştirilmiştir (Ritzer, Stepnisky,
2014: 640-641):
1.

Postmodern teori, modern bilimsel standartların düzeyine ulaşmadaki

başarısızlığı nedeniyle eleştirilir.
2.

Postmdernistler tarafından üretilen bilginin bilimsel fikirlerin yapısını

oluşturduğu düşünülemeyeceği için postmodern teori “ideoloji” olmakla eleştirilir.
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3.

Bilimin normları, postmodernistleri kısıtlamadığı için onlar, geniş fikirler dizisi

ile istedikleri gibi oynamakta özgürdürler. Büyük genellemeler çoğu kez nitelendirme
yapılmadan sunulur.
4.

Postmodern fikirler çoğu kez onları toplumsal dünyaya bağlamayı imkânsız

kılacak kadar olmasa da zorlaştıracak kadar bulanıktır ve soyuttur. Postmodernistlerin
çalışmalarında kavramların anlamları değişme eğilimi gösterir.
5.

Postmodern toplum teorisyenleri modern teorisyenlerin büyük anlatılarını

eleştirme eğiliminde olmalarına rağmen çoğu kez bu tür anlatıların kendileri tarafından
yorumlanmış yeni biçimlerini sunarlar.
6.

Postmodern toplum teorisyenleri çözümlemeleri içinde çoğu kez modern

toplumla ilgili eleştiriler sunarlar ancak bu eleştiriler normatif bir temelden yoksundur.
7.

Postmodernistlerin özne ve öznelliğe yönelik bir ilgiliyi reddetmeleri göz

önünde bulundurulduğunda faillikle ilgili bir teoriye sahip değillerdir.
8.

Postmodern toplum teorisyenlerinin en iyi yaptıkları şey, toplumu eleştirmektir

ancak toplumun ne olması gerektiğiyle ilgili bir vizyona sahip değillerdir.
9.

Postmodern toplum teorisi derin bir kötümserliğe sebep olmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Postmodernizm, bir modernizm eleştirisidir; hatta bütün modernizm eleştirileri

için kullanılan ortak bir isimdir ve özellikle son elli yıldır sanatta, resimde, mimaride, felsefe
ve sosyolojide meydana gelen değişimleri anlama çabasının bir sonucudur.


Postmodernizm, Aydınlanma sonrası düşüncesinin tüm temel akımlarından

radikal bir kopuşa işaret etmektedir. Postmodernizm katışıksız bir biçimde felsefi bir gelişme
olarak görülemez; o, bir yandan da Batı’nın felaket getiren tarihine karşı bir tepkidir.


Postmodern öğretinin temel görüşlerinden birisi, görecililik (relativizm)tir. Bu

açıdan bakılınca bütün bilgiler görelidir. Değerler ve ahlak kuralları, zamana, topluma, kişiye,
kültür ve yaşama durumuna göre değişkenlik gösterir.


Zygmunt Bauman’ın postmodernizm anlayışında müphemlik insanların

farklılıklarıyla bir arada yaşamasını sağlayacak bir imkân olarak görülmektedir.


Lyotard’a göre, hangi birleştirme türünü kullandığına ve spekülatif ya da bir

özgürleşim anlatısı olup olmadığına bakılmaksızın, modern dönemlere özgü büyük anlatılar
güvenilirliklerini kaybetmiştir.


Jean Baudrillard dijital kültür yorumunda simülasyonlar yoluyla ekranlarda

gösterilenlerin gerçekliğin yerini aldığını, gerçekliğin ikinci plana atıldığını ve hatta yok
olduğunu iddia etmiştir.


Jürgen Habermas ve Anthony Giddens gibi düşünürler postmodern bir döneme

girildiği fikrini reddetmişlerdir. Onlara göre modernliğin bir başka aşaması tecrübe
edilmektedir.
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Bölüm Soruları
1.
Postmonernizmin modernizmi radikal bir şekilde reddetmesinin temel
gerekçeleri nelerdir?
2.
Büyük anlatı nedir? Postmodernizm neden büyük anlatıların çağının geçtiğini
ilan etmiştir? Tartışınız.
3.
Postmodernizmin pozitivizm eleştirisi ve göreceliği savunması arasındaki
ilişkiyi tartışınız.
4.
Postmodernizme genel olarak getirilen eleştiriler nelerdir? Açıklayınız.
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