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SUNUŞ

Loïc Wacquant

Bu kitap, standartlaşmış kuramsal ürün tüketicilerinin key-

fini kaçırma ve Pierre Bourdieu’nün düşüncelerinin basit-

leştirilmiş bir halini arayan aceleci okurları hayal kırıklığına

uğratma tehlikesini göze almaktadır. Bu kitap, ne onun

eserlerinin bir özetini ne sosyolojisinin sistematik bir me-

tin yorumlamasını içermektedir; hele temel bir el kitabı ya

da bir üst-kuram çalışması hiç değildir. Daha mütevazı bir

biçimde, Bourdieu’nün bilimsel pratiğini yönlendiren ilkele-

ri açıklığa kavuşturarak eserlerinin bütününün iç mantığı-

na ve düzenine giden yolları açmaya çalışmaktadır.

Başlangıç noktasındaki düşünce, Bourdieu’nün çalışmaları-

nın anlamının, bize önerdiği şu ya da bu kavramda, kuram-

da, yöntembilimsel reçetede ya da ampirik gözlemde değil,

onları üretme, düzenleme ve ortaya çıkarma biçiminde yattı-

ğıdır. Onun pek değer verdiği bir karşıtlığı kullanırsak, bize

göre Bourdieu sosyolojisinin özgünlüğünü en iyi tanımlayan

şey, opus operatum’u değil modus operandi’sidir.* Bu kitabın
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(*) Wacquant, bu ayrımı, ortaya çıkan eserin yol göstericiliğinin, eserde izlenmesi
gerektiği belirtilen yöntemde değil, işleyiş tarzında olduğunu vurgulamak için



amacı, “araştırmacı ve bir tür düşünce ustası” olarak Pierre

Bourdieu’nün, Weber’in deyişiyle “uylaşımsal alışkanlıklarını”

gözler önüne sererek “eylem halindeki bir zihin”e erişimi

sağlamaktır.

Kitabın biçimi -tematik bir diyalogdan ve bir araştırma

seminerine giriş niteliği taşıyan konferanslardan oluşan

“sözel bir yayın”- bu amaca göre seçilmiştir. Bilimsel ileti-

şim aracı olarak mülakat, herkesin bildiği bazı elverişsiz

yönlere sahiptir: Gelip geçici sözlere yazı payesi verme teh-

likesi taşır ve mugalatalarla sorulardan kolayca kaçmayı

kolaylaştırabilir. Ancak, bu tuzaklardan kaçınmak için biraz

çaba harcanırsa, değerli üstünlükler taşıdığı da görülür. Ön-

celikle, geçici formülleri geliştirmeye, bir düşünceden do-

ğan ardışık tahminleri sınamaya, bir konu üzerine farklı ba-

kış açılarını ve bir kavramın farklı kullanımlarını önermeye,

böylece daha karmaşık ve daha incelikli bir kavrayışın kapı-

sını açmaya olanak sağlar. İkinci olarak, sözlü üslup, bilim-

sel çalışmanın normal düzenlenişinin ayrı tutmaya çalıştığı

alan ve işlemler arasında etkileyici koşutluklar, karşıtlıklar,

yakınlaşmalar kurulmasına olanak sağlar; Bourdieu’nün

eserleri gibi, farklı ampirik konuları ele alan, dağınık ve çe-

şitli entelektüel geleneklerden beslenen bir düşünce dün-

yası için özellikle yararlı bir yoldur bu. Ayrıca, mülakat,

akademik monoloğun didaktik, yetkili ve yetkeci üslubun-

dan koparak, ötekiliğin, eleştirinin, dolayısıyla diyalojiğin,

metnin tam merkezine etkin müdahalesine olanak sağlar:

Mülakatı yapan (ve kendi değinmeyi istediği soruları sordu-

ğunda okurun da özdeşleşebileceği) kişinin aracılık etme-

siyle, düşünür, başkalarının düşüncelerine karşılık vermek

zorunda kalır, tarihsel olarak sınırlı bir zihinsel geleneğe ve

dile kapanmaktan vazgeçme ve daha geniş bir alana katıl-
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yapmaktadır. Modus operandi, işleyiş tarzı, ele alış biçimi, opus operatum ise iş-
leyişe dair eser anlamındadır - ç.n.



ma gereğini hisseder. Nihayet -ve en önemlisi de budur- di-

yalog, yazarın kişisel görüşlerine varmasını sağlamış zihin-

sel süreç hakkında okura fikir verir; yazarın in actu [hare-

ket halindeki] yöntemini yakalamaya izin verir. Kısacası

analitik bir mülakat, bilimsel etkinliğin uylaşımsal biçimle-

rinde görülen sansürden kurtulmuş iletişimin araçlarını

hem yazara hem okura sağlayarak, yazarı otorite konu-

mundan, okuru da edilginlik konumundan çıkarır.

Bu kitap, birbirinden bağımsız ama birbirini tamamlayan

iki bölüme ayrılıyor. Bunlardan ilki (Chicago semineri), yapı-

landırılmış bir diyalogdan ibarettir: Pierre Bourdieu burada,

araştırma pratiğinin esas niyetini açığa vurmuş, bu pratik

üzerine açık ve anlaşılır terimlerle düşünmüştür. Farklı bö-

lümlerde 1980’li yıllarda yayımlanmış çalışmalarının belli

başlı sonuçları gözden geçirilmekte ve bu çalışmalarda gö-

rülen epistemik yer değiştirmelerin bir kısmı öne çıkarıl-

maktadır; üniversite sosyolojisinden sosyolojik bakışın sos-

yolojisine; yapıdan alana; norm ve kuraldan strateji ve habi-

tusa; rasyonalite vektörü olarak çıkardan pratik duygusu-

nun temeli olarak illusio’ya; kültürden simgesel iktidara ve

aşkın bir bilimsel akıl kavrayışından sosyal bilimlerin araç-

larını entelektüel özgürlük siyasetinin hizmetine vermeyi

amaçlayan tarihselci bir görüşe kadar pek çok konu bunlar

arasındadır. Bu diyalog, Pierre Bourdieu’nün temel kaygıları-

nı, sosyoloji ile felsefe, iktisat, tarih ve siyaset arasındaki

ilişkiler hakkındaki görüşlerini açıklığa kavuşturmaktadır.

Bu mülakat, Chicago ve Paris’te geçen iki yıllık bir dö-

nem boyunca, Fransızca ve İngilizce olarak gerçekleştirilen

bir dizi tartışmaya dayanmaktadır. Bu diyaloğun tohumları,

Pierre Bourdieu’nün 1987-1988 kış sömestrinde Chicago

Üniversitesi’nde eserlerini yoğun bir biçimde okuyan, farklı

disiplinlerden gelen bir grup doktora öğrencisine [Gradu-
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ate Workshop on Pierre Bourdieu] verdiği cevaplarla atıl-

mıştır. Bu diyaloğu oluşturan soru ve temaları eklemleye-

rek hem Bourdieu sosyolojisinin temel noktalarını ortaya

çıkarmaya hem de yabancı okurlarının yaptığı eleştiri ve

itirazlarla karşı karşıya kalmasını sağlamaya çalıştım. Mü-

lakat, aynı zamanda Bourdieu’nün temel tezlerinin, haliha-

zırdaki Anglo-Amerikan sosyal bilimlerinin en çarpıcı tar-

tışma ve görüşleri karşısındaki konumunu da belirlemeyi

amaçlamaktadır.

İkinci bölüm (Paris semineri) Pierre Bourdieu’nün 1987

Ekim’inde École des haut études en sciences sociales’de ver-

diği araştırma seminerinin giriş bölümünün yazıya dökülme-

sinden oluşmaktadır. Bu yıllık seminer, aralarında her yıl Bo-

urdieu’yle çalışmak ve öğrenim görmek üzere Paris’e gelen

farklı disiplinlerden çok sayıda kişinin de bulunduğu (dilbili-

me ve tarihe sık yapılan göndermeler özellikle bundan kay-

naklanır) yirmi-otuz kadar öğrenci ve araştırmacıyı bir araya

getirir. Seminerin eski üyeleri, araştırmalarını düzenli olarak

sunmak üzere katılırlar ve genç katılımcılara gayri resmî bi-

çimde rehberlik ederek müdahalede bulunurlar.

Bourdieu, bu seminerde kesin olarak tanımlanmış bir ku-

ram ya da sonlanmış bir kavramlar bütünü değil, sosyolo-

jik icat gücüne genelleşmiş bir yatkınlık vermeye çalışır.

Bunun için de pedagojinin genel kabul gören düzenini ter-

sine çevirir: Onun dersleri pratikten ilkelere gider; sosyolo-

jik nesnenin inşasına yön veren temel epistemolojik kural-

ları, bu inşayı ele aldığı örneklere dayanarak gösterir. Pier-

re Bourdieu, akademik eğitim ortamında mevcut entelektü-

alist dolayımdan kaçınabilmek için, kendi anti-entelektü-

alist pratik felsefesiyle uyum içinde, pratik kavrayıştan yo-

la çıkarak sosyolojik aklın ilkelerine söylemsel hâkimiyeti

aşama aşama oluşturur. Ayrı tutulmaları bilimsel çalışmala-

rın bildik bölünmelerinin yeniden üretimine neden olan,
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kuramsal ve ampirik işlemlerin yalıtılmış etkinliklere ve ay-

rı sahalara bölünmesine kulak asmayan bütüncül ve öz-

göndergeli bir pedagojiyi savunur ve gerçekleştirir.

Gerçek yaratıcı düşünce tarzının başlıca göstergelerinden

biri, ele alınan konunun sınırlı entelektüel bağlamının ve

ampirik sahasının ötesine geçmekle ve yeni önermeler ge-

tirmekle kalmaması, aynı zamanda kendi üzerine düşünme,

hatta kendi üzerine düşünerek kendini aşma becerisi ka-

zandırabilmesidir. Bourdieu’nün çalışmaları, çoğunlukla

açıkça kabul edilen, hatta bazen ileriki sayfalarda vurgula-

nan çelişkilerden, boşluklardan, gerilimlerden, bilinmezler-

den ve çözülmemiş sorunlardan muaf değildir. Yine de, sos-

yolojik düşünce ve pratiği normalleştirme yönündeki arzu-

ların etkisini taşımaz. Pierre Bourdieu, entelektüel ortodoks-

luklara yönelten düşünce dogmatikleşmesine kesinlikle kar-

şıdır. “Simgesel tahakküme karşı savunma silahları dağıtma-

yı” (1980j, s. 13) hedefleyen düşünümsel [réflexive]* bir

sosyoloji, ancak kendi kendini yok etme pahasına, düşün-

cenin kapalılığı talebinde bulunabilir. Yani Bourdieu’yle bir-

likte düşünmeye davet, Bourdieu’nün ötesinde ve gerekti-

ğinde ona karşı düşünmeye davettir. O halde bu kitap,

okurların kendi somut tahlilleriyle uyarladıkları bir çalışma

aracı olarak kullanılırsa, amacına ulaşmış olacaktır. Yani, Ni-

etzsche’nin düşüncesi hakkında Foucault’nun dediği gibi,

okurların “onu kullanmaktan, deforme etmekten, ona acı

vermekten ve karşı çıkmaktan” korkmamaları gerekir.
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(*) Réflexion, hem bir şey üzerine düşünme, hem de yansıtma anlamına gelir. Çe-
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GİRİŞ

Loïc Wacquant

Geçtiğimiz otuz yılda Pierre Bourdieu’nün ürettiği çalışma-

lar bir bütün olarak, İkinci Dünya Savaşı sonrasının en ya-

ratıcı, en verimli sosyolojik kuram ve araştırmalarından bi-

rini oluşturur. Uzun bir kuluçka döneminin ardından Bour-

dieu’nün etkisi hızla arttı ve hem antropoloji ve eğitim

sosyolojisinden tarihe, dilbilim, siyaset bilimi, felsefe, es-

tetik ve edebiyat incelemelerine kadar uzanan disiplinler

arasında, hem de Batı’dan Doğu’ya, Avrupa ülkelerine, İs-

kandinavya’ya, Latin Amerika’ya, Asya’ya ve Amerika Birle-

şik Devletleri’ne kadar geniş bir coğrafyada sürekli olarak

yayıldı.

Bourdieu’nün eserleri, disiplinler arasındaki sınırları aş-

maktan hiç çekinmemesi, kat ettiği araştırma alanlarının

geniş yelpazesi (köylülerin, sanatın, işsizliğin, okulun, hu-

kukun, bilim ve edebiyatın incelenmesinden, akrabalık, sı-

nıflar, din, siyaset, spor, dil, yerleşim, entelektüeller ve

devlet konusundaki tahlillere) ve (titiz etnografik betimle-

meden istatistik modellere, buradan da en soyut felsefî ve

kuramsal tezlere uzanan) üslup çeşitliliği nedeniyle, sosyal
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bilimlerin halihazırdaki bölünmelerine ve yerleşik düşünce

tarzlarına karşı bir meydan okumadır.

Eserlerinin en rahatsız edici yanı, sosyal bilimleri örsele-

yen kalıcı çatışkıların [antinomie] çoğunu ısrarla aşmaya

çalışmasıdır. Örneğin, nesnelci ve öznelci bilgi tarzları ara-

sındaki görünürde aşılmaz olan uyuşmazlığın, simgeselin

çözümlenmesi ile maddeselin çözümlenmesinin ayrılığının,

nihayet kuram ile ampirik araştırma arasındaki süregelen

ayrılığın ötesine geçmek için çaba gösterir. Böylece Pierre

Bourdieu, son zamanlarda kuramsal sahnede merkezî yer

tutan diğer iki dikotomiden -bir yanda yapı ile eyleyici

[agent], öbür yanda mikro çözümleme ile makro çözümle-

me- bu ayrımları yok edebilen yöntembilimsel yaklaşımlar

ve kavramlar bütünü oluşturarak kurtulabilmiştir. Entelek-

tüel modanın çağrılarına kulak tıkayan Bourdieu, pratiğin,

özellikle simgesel iktidarın birleşmiş bir ekonomi politiği-

nin olanaklı olduğunu savunmuştur: Bu ekonomi politik,

fenomenolojik yaklaşım ile yapısal yaklaşımı, epistemolo-

jik olarak tutarlı ve evrensel olarak geçerli, bütünleşmiş bir

araştırma kipliğinde kaynaştıracaktır. Bu, Kantçı anlamda

bir antropolojidir, ama çözümleyicinin etkinliklerini de

açıkça kapsaması açısından farklıdır.

Gelgelelim, hem böylesine kapsayıcı hem de sistematik

olan bu çalışmaların, çoğu zaman bölük pörçük bir halde

algılanmış, öğrenilmiş ve özümsenmiş olması paradoksal

bir durumdur. Oluşturduğu kavramlardan bazıları, örneğin

kültürel sermaye kavramı, Amerikalı uzmanlar tarafından

yaygın olarak ve çoğu zaman da ustalıkla kullanılmış olma-

sına rağmen, eserinin bütünündeki düzen ve mantık bü-

yük ölçüde anlaşılamamıştır. Bu eserlerin yol açtığı yorum-

ların şaşırtıcı çeşitliliğinin, birbirini dışlayan eleştirilerin ve

çelişkili tepkilerin yanı sıra, Atlantik’in öte yanına aktarımı

sırasında parçalanması ve sakatlanması da bunu gösterir.
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Böylece, basitçe ifade etmek gerekirse, Bourdieu’nün eser-

lerinin Amerika’da alımlanması, bugüne dek her biri, belli

başlı kitaplarından birinin damgasını taşıyan üç ana mer-

kez etrafında gerçekleşmiştir: Eğitim uzmanları, La Repro-

duction: éléments pour une théorie du système d’enseigne-

ment [Yeniden Üretim: Bir Eğitim Sistemi Kuramının Unsur-

ları] üzerinde yoğunlaşırlar, antropologlar ise Cezayir hak-

kındaki etnografileri ve Ésquisse d’une théorie de la prati-

que’de [Bir Pratik Kuramı Taslağı] geliştirdiği habitus ve

simgesel sermaye kuramı üzerinde dururken, kültür, este-

tik ve sınıf sosyologları Distinction. Critique sociale du ju-

gement [Ayrım. Yargının Toplumsal Eleştirisi] adlı eserine

ağırlık verirler. Her grup, diğerlerini yok sayar ve Bourdi-

eu’nün çeşitli alanlardaki araştırmalarını birleştiren orga-

nik, kuramsal ve ampirik bağların farkına varanlar çok az

sayıdadır. Bunun sonucunda, son yıllarda giderek çoğalan

geniş, ikincil literatüre rağmen Bourdieu hâlâ bir tür ente-

lektüel muamma olarak kalmaya devam etmektedir. Bu gi-

rişin amacı, Bourdieu’nün bilgi, pratik ve toplum kuramının

yapısının ana çizgilerini sunarak bu muammayı çözme yo-

lunda bir adım atmaktır.

Kitaba giriş oluşturmak amacıyla, Bourdieu’nün girişimi-

ne bir bütün olarak yönünü ve birliğini veren merkezî pos-

tülaları ana hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağım. Bourdi-

eu, nesne ile özneyi, niyet ile nedeni, maddesellik ile sim-

gesel temsili ayırmayı ya da karşı karşıya getirmeyi redde-

den Kartezyen-karşıtı bir varlıkbilim temelinde, sosyoloji-

nin bozularak bir yandan maddî yapıların nesnelci fiziğine,

öte yandan bilişsel biçimlerin konstrüktivist fenomenoloji-

sine indirgenmesini, bunların ikisini de kapsayabilen olu-

şumsal [génétique] bir yapısalcılık yoluyla aşmaya çalışır.

Bunu, bir araştırma alanında elde edilen bilgiyi bir diğerine
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aktarmaya ve nesne inşa etmeye olanak sağlayan, sınırlı

sayıda kavramsal araç ile usulden ve sorunları ortaya koy-

ma tarzından oluşan bir yöntem önererek yapar.

İki uyarıda bulunalım. Birincisi, Bourdieu’nün çalışmaları

ile burada onu sunmak için benimsenen sergileme tarzı

arasında bir tür çelişki, en azından güçlü bir gerilim vardır.

Bourdieu’nün yapıtı sürekli geliştirilmektedir; çünkü Bour-

dieu’nün, yinelemeli ve spiral düşünce tarzı (Harther ve

Vervaelk), analitik zaman ve mekân boyunca açıldıkça, sü-

rekli olarak aynı sorun, nesne ve görünüm yumağına geri

döner ve onu gözden geçirir. Çizgisel sergileme tekniği

ise, tam tersine, Bourdieu’nün düşüncesinin farklı aşamala-

rına ve farklı kuramsal şekillendirme derecelerine denk dü-

şen formülasyonları yapay bir biçimde eşzamanlaştırarak

bu gelişmeyi dondurmaya çalışır. Ana hatlar ve niyetler,

1960’lı yılların ortasında net bir şekilde ortaya konmuş ol-

sa da, yapıt, bir uçtan diğerine kaymalardan, dönüm nok-

taları ve kopuşlardan oluşmuştur; burada bunlar mümkün

olduğunca en aza indirilecektir, çünkü yapıtın kuramsal ya-

pısının dinamizmine çok fazla önem atfetmeyeceğiz.

İkinci uyarı şudur: Bourdieu ile İngiliz ve Amerikan sos-

yal bilimlerindeki en belirgin görüşler arasında karşıtlıklar,

koşutluklar ya da akrabalıklar öne sürmek, istemeden de

olsa, eserinin İngilizce sosyolojiye aktarılmasına genel ola-

rak damgasını vurmuş aceleci ve indirgemeci bir okumaya

yol açabilir. Entelektüel ürünlerin ulusal alanların sınırları

arasında dolaşımı çoğunlukla böyle tehlikeler taşır. Aydın-

latıcı analoji ile zorlama asimilasyon arasında ince bir çizgi

vardır: Açıklık ve anlaşılabilirlik ile biçimde, içerikte ve

soybilimde sadakat ve kesinlik arasında hassas bir denge

bulunmaktadır. Bourdieu’nün düşüncesinin anlamının, her-

hangi bir yorumcunun ortaya koyabileceği eşzamanlı su-

nuştan çok, bilimsel pratiğinin reel hareketinde yattığını
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okurun akılda tutacağına güvenerek, genel olarak birinci

alternatife ağırlık verdim.

1. Toplumsal fizik ile toplumsal fenomenoloji

arasındaki çatışkının ötesinde

Bourdieu’ye göre sosyolojinin görevi, toplumsal evreni

oluşturan çeşitli toplumsal dünyaların en derine gömülü

yapıları kadar, bu yapıların yeniden üretimini ya da dönü-

şümünü sağlama eğilimi gösteren mekanizmaları da gün

ışığına çıkarmaktır. Bu evrenin özelliği, onu oluşturan yapı-

ların, deyim yerindeyse ikili bir yaşamı olmasıdır. Bu yapı-

lar iki kez varolur: İlk olarak, maddî kaynakların ve top-

lumsal olarak kıt değer ve malları edinme araçlarının (Bo-

urdieu’nün diliyle, sermaye türlerinin) dağılımı tarafından

oluşturulan bir “ilk düzey nesnellik” içinde; ikinci olarak

da, toplumsal eyleyicilerin pratik etkinliklerinin, davranış-

larının, düşüncelerinin, duygularının ve yargılarının simge-

sel matrisi olarak işlev gören zihinsel ve bedensel şemalar

biçiminde, “ikinci düzeyde nesnellik” içinde varolurlar. Top-

lumsal olgular, gerçekliğin kendisi içinde de bilgi nesnele-

ridir, çünkü insanlar bu olguları yapan dünyaya anlam ve-

rirler. O halde bir toplumbilimi, ikili bir okuma yapmak zo-

rundadır, ya da daha kesin bir dille söylemek gerekirse,

her iki okumanın da olumsuzluklarından sakınarak ikisinin

de epistemik üstünlüklerini biriktiren çift odaklı bir çözüm-

leme merceğiyle bakmak zorundadır.

Birinci okuma, toplumu bir toplumsal fizik tarzında, dı-

şarıdan anlaşılan, eklemlenmeleri maddî olarak gözlemle-

nebilen, ölçülebilen ve haritalandırılabilen nesnel yapı ola-

rak ele alır. Paradigmasını Durkheim’ın İntihar’da sağladığı,

örneklerini ise Fransa’da, Bourdieu kuramının ilk taslakları-

nı oluştururken, Saussure’cü dilbilim ve Lévi-Strauss’çu ya-
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pısalcılığın sunduğu bu nesnelci ya da yapısalcı bakış açısı-

nın gücü, “toplumsal dünyanın şeffaflığı yanılsaması”nı

yıkmasında yatar. Ortak algılardan kopuşu, insanların “top-

lumsal varoluşlarını üretmek için” (Marx) zorunlu olarak

girdikleri “tanımlanmış ilişkileri” gün ışığına çıkarmasına

olanak sağlar. İstatistik, etnografik tasvir ya da biçimsel

modelleme araçlarıyla donanmış dış gözlemci, “her biri

kendi melodilerini doğaçlama çaldıklarını sanan eyleyicile-

rin eylemlerini düzenleyen yazılı olmayan bir tür partisyo-

nu” (Bourdieu, 1980b, s. 89) yeniden kurabilir ve bu ey-

lemlerin tâbi oldukları nesnel düzenlilikleri belirleyebilir.

Nesnelci bakış açısının esas tehlikesi, bu düzenliliklerin

doğmasını sağlayan bir ilke saptayamadığı için modelden

gerçekliğe kayması, inşa ettiği yapılara, tarihsel eyleyiciler

şeklinde hareket etme yeteneğiyle donanmış özerk kendi-

likler [entité] muamelesi yaparak onları şeyleştirme eğilimi

göstermesidir. Pratiği, ancak olumsuz olarak, çözümlemeyi

yapanın inşa ettiği modelin basit bir icrası olarak anlayabi-

len nesnelcilik, nihayetinde, eyleyicilerin zihnine kendi

pratiklerinin (skolastik) bir görüsünü [vision] yansıtır; para-

doksal olarak, bu görüye ancak eyleyicilerin bu görüyle il-

gili deneyimlerini önceden yöntemli olarak dışladığı için

erişebilmiştir. Böylece bu bakış açısı, kavradığını öne sür-

düğü gerçekliğin bir kısmını, tam da bu gerçekliği kavra-

maya çalışırken tahrip eder. Nesnelcilik, sınırlarına dek gö-

türüldüğünde, ancak bir birey taklidi [ersatz individu] üre-

tebilir ve bireyleri ya da grupları özerk bir mantığa göre

mekanik olarak eklemlenen güçlerin edilgin dayanakları

olarak betimleyebilir.

Bir toplumbilimi, bu indirgemeci tuzağa düşmekten ka-

çınmak için, eyleyicilerin görme biçiminin ve yorumlarının,

toplumsal dünyanın eksiksiz gerçekliğinin vazgeçilmez bir

bileşeni olduğunu kabul etmek zorundadır. Elbette toplu-
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mun nesnel bir yapısı vardır, ama Schopenhauer’in ünlü sö-

züyle “tasarım ve irade”den de oluştuğu bir o kadar doğru-

dur. Bireylerin pratik bir dünya bilgisi vardır ve bu pratik

bilgiyi sıradan etkinliklerinde kullanırlar.

Öznelci ya da “inşa edici” bakış açısı, bu ikinci düzey

nesnelliğe bağlıdır (bu bakış açısı Sartre’ın Varlık ve Hiç-

lik’inde en uç noktasında ifade edilmiştir ve günümüzde

etnik-yöntembilimin [etnometodolojinin] kültürelci versiyo-

nu ve rasyonalist kipindeki, rasyonel tercih kuramı tarafın-

dan savunulmaktadır). Yapısalcı nesnelciliğin tersine, bu

öznelci bakış, toplumsal gerçekliğin, “gündelik hayatın ör-

gütlü pratikleri” (Garfinkel, 1967, s. 11) yoluyla toplumsal

dünyalarını sürekli olarak inşa eden ehil toplumsal aktörle-

rin “olumsal ve sürekli yaratısı” olduğunu öne sürer. Bu

toplumsal fenomenolojinin gözünde toplum, dünyanın

doğrudan doğruya tanıdık ve anlamlı olarak verildiği bi-

linçli bireylerin kararlarının, eylemlerinin ve bilme edimle-

rinin ürünü olarak görünür. Bu bakış açısının önemi, sıra-

dan bilginin ve pratik yeteneğin toplumun sürekli üretimi-

ne katkıda bulunduğunu kabul etmesinde yatar; eyleyiciye

ve bireylerin, Schütz’ün deyişiyle “yaşam dünyası”nı an-

lamla donatmalarını sağlayan “toplumsal olarak onaylan-

mış tipleştirme ve bağlantılar sistemi”ne esas rolü verir.

Ancak Bourdieu’ye göre toplumsal hayatın bu tür bir fe-

nomenolojisi, en azından iki temel kusur taşır. Birincisi, bu

tür bir toplumsal marjinalizm, toplumsal yapıları, bireysel

sınıflandırma edim ve stratejilerinin basitçe bir araya gel-

mesinin ürünü olarak görmekle, bu strateji ile edimlerin

kalıcılığını, bu stratejilerin sürdürdüğü ya da karşı koydu-

ğu nesnel oluşumların kalıcılığını açıklayamaz. Gerçekliğin

toplumsal üretiminin niçin ve hangi ilkeye göre gerçekleş-

tirildiğini açıklayamaz. Bazı mekanist eylem görüşlerine

karşın, toplumsal gerçekliği, toplumsal eyleyicilerin birey-
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sel olarak ama aynı zamanda kolektif olarak inşa ettiğini

hatırlamak doğru olsa da, bazı etkileşimcilerin [interaction-

nistes] ve etnik-yöntembilimcilerin düştüğü tuzağa düşme-

mek, yani bu inşa çalışması sırasında ortaya attıkları kate-

gorileri kendilerinin inşa etmediklerini unutmamak gerekir

(Bourdieu, 1989a, s. 47).

Toplumun bütünlüklü bir bilimi, hem eyleyicileri “tatile”

çıkaran mekanik yapısalcılıktan, hem de bireylere ancak

oversocialized cultural dope [aşırı toplumsallaşmış kültürel

sersem] biçiminde ya da homo economicus’un az çok sofis-

tike yeniden doğumu görünümü altında yer veren ereksel-

ci [teleolojik] bireycilikten kurtulmalıdır. Nesnelcilik ile öz-

nelcilik, mekanizm ile finalizm, yapısal zorunluluk ile bi-

reysel eylem, sahte çatışkılar oluşturur; bu ikili karşıtlıkla-

rın her bir terimi diğerini pekiştirir ve hepsi de insan prati-

ğinin antropolojik gerçekliğini gizlemeye yarar. Bourdieu,

bu ikilikleri aşmak için, görünürde karşıt olan bu iki para-

digmanın world hypothesis’lerini [dünya hipotezlerini], top-

lumsal dünyanın özünde ikili gerçekliğini yeniden yakala-

mayı hedefleyen bir çözümleme biçiminin uğrakları haline

getirir. Buradan çıkan toplumsal praxis bilimi, yapısalcı bir

yaklaşım ile inşacı bir yaklaşımı bir arada tutar. Önce, sıra-

dan temsiller bir yana bırakılarak, nesnel yapılar (konumla-

rın mekânları), etkileşimler ve temsiller üzerindeki dışsal

kısıtlamaları tanımlayan toplumsal olarak verimli kaynakla-

rın dağılımı inşa edilir. İkinci olarak, eyleyicilerin doğrudan

deneyimlerini devreye sokar, böylece eyleyicilerin eylemle-

rini içeriden yapılandıran temsillerini (konumlanmalarını),

beğeni (eğilim) ve algı kategorilerini açığa çıkarır. Çözüm-

lemenin her iki uğrağının da gerekli olmasına rağmen, eş-

değer olmadıklarının altını çizmek gerekir: Epistemolojik

öncelik, öznelci anlama yerine nesnelci kopuşa verilmiştir.

Durkheimcı “sosyolojik yöntem”in ilk ilkesinin uygulanma-
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sı, söz konusu durumda ön-kavramlandırmanın sistematik

reddi, dünyanın pratik kavranışının öznel bakış açısıyla çö-

zümlenmesinden önce gelmelidir. Çünkü, eyleyicilerin ba-

kış açısı, öznel toplumsal alanda işgal ettikleri yere göre

sistematik olarak değişir (Bourdieu, 1984a, 1989e).

2. Sınıflandırma mücadeleleri ve zihinsel yapılar

ile toplumsal yapıların diyalektiği

Ancak gerçek bir insan pratiği bilimi, bir fenomenolojiyi

bir toplumsal topolojiye ilave etmekle yetinemez. Eyleyici-

lerin gündelik hayatlarında kullandıkları algı ve değerlen-

dirme kavramlarını da gün ışığına çıkarmalıdır. Bu şemalar

(durum tanımı, tipleştirme, yorumlayıcı usuller) nereden

gelmektedir ve toplumun dışsal yapılarıyla nasıl bir ilişkile-

ri vardır? Bourdieu sosyolojisinin dayandığı ikinci temel

varsayımla bu noktada karşılaşırız: Toplumsal yapı ile zi-

hinsel yapılar arasında, toplumsal dünyanın nesnel bölün-

meleri -özellikle de farklı alanlardaki tahakküm edenler ve

edilenler- ile eyleyicilerin onlara uyguladıkları görme ve

bölme ilkeleri arasında bir tutarlılık vardır. Burada, 1903 yı-

lında Durkheim ve Mauss’un (1963), ilkel toplumlarda ge-

çerli olan bilişsel dizgelerin toplumsal dizgelerden türedi-

ğini öne süren klasik incelemeleri “Quelques formes primi-

tives de classification”da tohumunu attıkları düşüncenin

yeniden formüle edilmiş ve geliştirilmiş haliyle karşılaşırız;

buna göre, kolektif temsillerin altındaki idrak kategorileri,

grubun toplumsal yapısına göre düzenlenir. Bourdieu, dü-

şünce sistemlerinin bu Durkheimcı “toplum-merkezlilik” te-

zini dört yöne doğru yayar. İlk olarak, bilişsel yapılar ile

toplumsal yapılar arasında kapitalizm öncesi cemaatlerde

görülen tutarlılığın, türdeşliklerini özellikle okul dizgesinin

işleyişiyle üreten ilerlemiş toplumlarda da varolduğunu
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