
PIERRE BOURDIEU
Kültür Üretimi

PIERRE BOURDIEU (1930-2002) Fransa’nın güneybatısında bir köyde doğ-
du. Paris’te, École Normale Supérieure’de felsefe eğitimi aldı. 1954-1955’te 
Moulins’de lise öğretmenliği yaptı. 1955’te silah altına alındı ve Cezayir’e 
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geçirdiği toplumsal dönüşüm üzerine araştırmalarına başladı; Bir Pratik Teorisi 
İçin Taslak başlıklı ünlü eserinde (1972), bu dönemdeki çalışmalarını biraraya 
getirecekti. Fransa’nın yürüttüğü savaşa karşı çıktığı için Cezayir’den ayrılıp 
Paris’e dönmek zorunda kaldı. Raymond Aron’un asistanlarından biri olarak 
Sorbonne’a atandı. 1961-1962’de Sorbonne’da, 1964 yılı boyunca da Lille Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi’nde ders verdi. Raymond Aron’un 1960’ta kurduğu 
Avrupa Tarihsel Sosyoloji Merkezi’nin yönetiminde yer aldı; Luc Boltanski, 
Yvette Delsaut, Claude Grignon, Jean-Claude Passeron ve Monique de Saint 
Martin gibi araştırmacılarla bu merkezde biraraya geldi ve ekibiyle birlikte 
birçok araştırma yürüttü. 1964’te Jean-Claude Passeron’la birlikte kaleme aldı-
ğı, Fransa’daki üniversite kültürünün ve öğretmenlik mesleğinin sınıf temelli 
niteliğine sert eleştiriler yönelten Vârisler kitabını yayınladı. Ardından, Alain 
Darbel ve Dominique Schnapper’le birlikte yürüttükleri titiz bir saha araştırma-
sına dayanarak, müze gezme alışkanlığını ve eğitimin sanatseverlikteki rolünü 
inceleyen Sanat Sevdası: Avrupa Sanat Müzeleri ve Ziyaretçi Kitlesi’ni (1966) 
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Aron’la araları açılınca, 1969’da Eğitim ve Kültür Sosyolojisi Merkezi’ni kura-
rak ekibini buraya taşıdı. 1975’te Actes de la Recherche en Sciences Sociales der-
gisini kurdu; Éditions de Minuit’de 60’ı aşkın eserden oluşan bir koleksiyonun 
(Le sens commun) yayın yönetmenliğini yürüttü. Toplumsal düzenin nesilden 
nesle korunarak aktarılmasında eğitim kurumlarının rolünü ortaya koyan 
Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri (Passeron’la bir-
likte, 1970) ve Fransızların tüketim pratiklerini, kültürel beğenilerini ve hayat 
tarzlarını inceleyen Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi (1970), eğitim 
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grevlere ve toplumsal hareketlere verdiği destekle siyasal alana daha doğrudan 
müdahil olmaya başladı; bu çerçevede kaleme aldığı yazılarını Karşı-Ateşler 
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sanathayat
DİZİ EDİTÖRÜ Ali Artun

Bencilliğin ve zenginliğin hâkim olduğu yerde sanat hastalıklı 
olacaktır; sanat, çoğunluktan yalıtılmış, azınlığın tekelinde 

bir hayat süremez. Daha da ileri gidecek ve sanatın bu 
koşullarda yaşamasını istemediğimi söyleyeceğim. Bence 

böyle bir sanattan kendi payına devşirdiklerinin tadını 
çıkarmak, tıpkı zengin bir adamın kuşatılmış bir kalede 

açlıktan ölmekte olan askerlerin karşısında lezzetli yemekler 
yemesi gibi, namuslu bir sanatçı için utanç verici olacaktır.

William MORRIS
 

Sanatın ölümü..? Kültürün yok edilmesi..? Müzenin 
sonu..? Bütün bu laflar kulağa boş geliyor: Dünyanın dört 
bir köşesinde yoksullukla mücadele eden, savaşlarla ve 
açlıkla kırılan ya da gayri insani hayat koşulları altında 

ezilen insanların büyük çoğunluğu için sanat da, kültür de, 
müzelerin kendisi de hiçbir zaman gerçekten yaşamamıştır.

Linda NOCHLIN
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SUNUŞ
Pierre Bourdieu’nün Sanat, Edebiyat  

ve Kültür Sosyolojisi
RANDAL JOHNSON*

Pierre Bourdieu, 1970’lerin başından itibaren kültürel pra-
tiklere yönelik eleştirel incelemelerin en önemli teorisyenle-
rinden biri oldu.1 Bourdieu’nün analitik yöntemi, yeni eleş-
tiriden formalist akımlara, yapısalcılıktan yapısöküme ka-
dar, bu dönemde edebiyat incelemelerine hâkim olmuş bir-
çok içkin analiz tarzı karşısında verimli bir seçenek oluştu-
ruyor. Eserleri, kültürel üretimin toplumsal-tarihsel zemi-
niyle uğraşan yeni yaklaşımlarla –“yeni tarihselcilik”, derin 
hermeneutik, edebiyatın ve edebiyat eleştirisinin kurumsal 
çerçevesinin incelenmesi ve daha geniş açıdan kültürel çalış-
malar gibi inceleme tarzlarıyla– yer yer örtüşmekte, birçok 
bakımdan da bu yaklaşımların öncüsü sayılmaktadır. Este-
tik değer ve kanon oluşumu, özneleşme ve yapılaşma, kül-
* “Editor’s Introduction: Pierre Bourdieu on Art, Literature and Culture”, Pierre 

Bourdieu, The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature içinde, 
ed. Randal Johnson, s. 1-25. © Columbia University Press, 1993 – e.n.

1 Pierre Bourdieu 1930’da Bearn’de doğmuştur. Paris’te, École Normale Supé-
rieure’de felsefe eğitimi almış, ardından antropoloji ve sosyoloji alanında ça-
lışmıştır. Halen [1993] Collège de France’ın Sosyoloji Kürsüsü başkanı, École 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales’ın araştırma direktörü ve Centre de So-
ciologie Europeenne’in direktörüdür. 
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türel pratiklerin daha geniş çaplı toplumsal süreçlerle ilişki-
si, entelektüellerle sanatçıların toplumsal konumları ve rol-
leri, yüksek kültür ile popüler kültür ilişkisi gibi, 1970’ler-
den itibaren kültür üzerine tartışmalarda giderek daha faz-
la yer tutan tüm meseleler, Bourdieu’nün eserlerinde doğru-
dan veya dolaylı olarak ele alınır. Belki de en önemlisi, Bour-
dieu’nün, düşünce sistemleri, toplumsal kurumlar ve fark-
lı maddi ya da sembolik iktidar biçimleri arasındaki ilişki-
yi masaya yatırmasıdır ki bu, dostu ve Collège de France’tan 
meslektaşı Michel Foucault gibi düşünürlerle arasındaki ya-
kınlığı gösterir.

Bourdieu’nün geniş kapsamdaki eserleri, akademik disip-
linlerin sınırlarını aşarak, farklı alanlarda kullanılabilecek 
son derece etkili ve verimli bir toplumsal analiz modeli or-
taya koyuyor. Pratiğe ilişkin teorisini geliştirme sürecinde 
Bourdieu, dilsel değiş tokuş, dilin politik kullanımları, mü-
ze ziyareti, fotoğrafın toplumsal kullanımları, Kabiliye top-
luluklarında evlilik törenleri ve ritüel değiş tokuş, Fransız 
üniversite öğrencilerinin toplumsal kökenleri ve güzergâh-
ları, akademisyenler ve aydınlar gibi konular üzerine yaz-
mıştır – yirmiden fazla kitapta ve yüzlerce makalede ele al-
dığı birçok konudan sadece birkaçıdır bunlar.2

2 Fransızcada 1979’da La distinction: critique social du jugement başlığıyla yayın-
lanan eserinin Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste başlığıy-
la İngilizceye çevrilip yayınlanmasından önce Bourdieu ABD’de ve Britanya’da 
muhtemelen Cezayir köylü topluluklarına ilişkin etnografik çalışmalarıyla ve 
Fransız eğitim sisteminin toplumsal sınıfların yeniden üretimindeki rolü ko-
nusundaki eseriyle tanınıyordu. Esquisse d’une theorie de la pratique (1972) 
başlıklı özgün eserinin hayli kısaltılmış bir çevirisi olan Outline of a Theory of 
Practice (çev. Richard Nice [Cambridge: Cambridge University Press, 1977], 
bazı etnografik incelemelerini biraraya getirir ve, başlıkta işaret edildiği üzere, 
pratiğe dair teorisinin ilk sistemli serimlemesini sunar; bu teori, Fransızcada 
1980’de yayınlanan Le sens pratique’in İngilizce çevirisi The Logic of Practice’te 
(çev. Richard Nice [Cambridge: Polity Press; Stanford: Stanford University 
Press, 1990], daha ayrıntılı ve incelikli biçimde işlenmiştir.

Eğitim konusunda bkz. Bourdieu ve Jean-Claude Passeron, Reproduction in 
Education, Society and Culture, çev. Richard Nice (Londra: Sage, 1979) [Yeniden 
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Bourdieu’nün çokyönlü eserleri, titiz ampirik analiz ile 
son derece gelişkin bir teorik çerçeveyi birleştirmektedir. 
Eserlerindeki temel mesele, toplumsal yeniden üretimde 
kültürün rolüdür – daha doğrusu, oldukları gibi tanınma-
yan ve bu nedenle meşru kabul edilen eşitsiz iktidar ilişki-
lerinin, kültürel pratikler kadar gündelik hayatı da tanımla-
yan ve konu eden tasnif sistemlerine ve toplumun mensup-
larınca kanıksanmış algılama biçimlerine nasıl derinden iş-
lediğini göstermektir.3

Bilhassa Ayrım’da, giyim tarzı, spor, yeme içme, müzik, 
edebiyat, sanat vs. gibi konulardaki tercihler –genel anlam-
da “beğeniler”– de dahil olmak üzere kültürel pratiğin ve 
sembolik değiş tokuşun fiilen tüm alanlarında tahakküm 
sistemlerinin ifade bulduğunu öne sürer Bourdieu.4 “Beğeni 
sınıflandırır, sınıflandırıcıyı da sınıflandırır. Sınıflandırma-
ları üzerinden sınıflanan toplumsal özneler, güzel ile çirkin, 

Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri] ve The Inheritors: French 
Students and their Relation to Culture, çev. Richard Nice (Chicago: University 
of Chicago Press, 1977) [Vârisler: Öğrenciler ve Kültür]; ayrıca bkz. La noblesse 
d’Etat: grandes ecoles et esprit de corps (Paris: Minuit, 1989). Fransa’da akademik 
sistem konusunda bkz. Homo Academicus, çev. Peter Collier (Cambridge: Polity 
Press; Stanford: Stanford University Press, 1988) [Homo Academicus].

Eksiksiz kaynak dizini için bkz. Y. Delsaut, “Bibliography of the Works of 
Pierre Bourdieu, 1958-1988”, Bourdieu, In Other Words: Essays Towards a Ref-
lexive Sociology içinde, çev. Matthew Adamson (Cambridge; Polity Press; Stan-
ford: Stanford University Press, 1990) s. 199-218. 

3 Bourdieu’nün eserleri hakkında genel değerlendirmeler için bkz. Rogers 
Brubaker, “Rethinking Classical Theory: The Sociological Vision of Pierre 
Bourdieu”, Theory and Society, 14 (1985), s. 723-744; Paul DiMaggio, “Review 
Essay: On Pierre Bourdieu”, American Journal of Sociology, 84:6 (Mayıs 1979), 
s. 1460-1474; Nicholas Garnham ve Raymond Williams, “Pierre Bour dieu 
and the Sociology of Culture: An Introduction”, Media, Culture and Society: 
A Critical Reader içinde (Londra, Beverley Hills: Sage, 1986) s. 116-130; Axel 
Honneth, “The Fragmented World of Symbolic Forms: Reflections on Bour-
dieu’s Sociology of Culture”, Theory and Society, 3:3 (1986), s. 55-66; Pekka 
Sulkunen, “Society Made Visible: On the Cultural Sociology of Pierre Bour-
dieu”, Acta Sociologica, 25:2 (1982), s. 103-115. 

4 Analiz edilen kültürel pratiklerin çeşitliliği bakımından Bourdieu’nün eserleri 
Roland Barthes’ın Çağdaş Söylenler adlı eserini andırır. 



10

seçkin ile avam arasında yaptıkları ve nesnel sınıflandırma-
lar içindeki konumlarını dışavuran veya eleveren ayrımlar-
la kendilerini ayırt ederler,” diye yazar. Sanat ve kültürel tü-
ketim, sınıf ayrımlarının ve eşitsizliklerin kökeni veya mü-
sebbibi olmasa da, “bilinçli ve kasıtlı olarak veya olmayarak 
toplumsal bir işlevi –farklılıkları meşrulaştırma işlevini– ye-
rine getirme”, böylece toplumsal yeniden üretime katkıda 
bulunma eğilimindedir.5 Bourdieu de Foucault gibi iktidarın 
dağınık halde olduğunu, genellikle sorgulanmadan kabul 
edilen yaygın görme ve tanımlama biçimlerinde gizlendiğini 
düşünür; ancak onun kavramlaştırmasında, Foucault’nun-
kinden farklı olarak, bu dağınık veya sembolik iktidar, eko-
nomik ve siyasi iktidara indirgenemese de onunla iç içedir, 
dolayısıyla meşrulaştırıcı bir işlevi vardır.

Bourdieu’nün kültürel alanla ilgili çalışmaları, Kant’a da-
yanan estetiğin evrenselliği mefhumuna ve sanat ile kültü-
rün dış belirlenmelerden bağımsız ve özerk olduğunu vaze-
den ideolojilere karşı güçlü bir tez oluşturur. “Habitus” kav-
ramı aracılığıyla, yapısalcılığın toplumsal analizden kovdu-
ğu eyleyici mefhumunu yeniden devreye sokarken, bugün 
edebiyat ve sanat eleştirisinde hâlâ etkili olan yaratıcı olarak 
sanatçı (veya özne) gibi romantik anlayışların idealizmine 
de kapılmayan analitik bir model ortaya koyar. Ayrıca “alan” 
kavramı sayesinde, öznenin eylemini nesnel toplumsal iliş-
kilerin zeminine taşırken, sosyolojik ve ‘Marxçı’ analizin bir-
çok farklı örneğinde rastlanan mekanik determinizme tes-
lim olmaktan kaçınır. Bourdieu, toplumsal ilişkiler alanın-
da sanatın ve kültürel pratiğin nesnel konumunu ortadan 
kaldıran özcü sanat kavramlarına ve sanatçıyla ilgili (hâlâ) 

5 Distinction, s. 6, 7 [Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi; çeviri kulla-
nılmadı]. Distinction konusunda bkz. Nicholas Garnham, “Bourdieu’s Distinc-
tion”, Sociological Review, 34 (Mayıs 1986), s. 423-433; ayrıca Bannett M. Ber-
ger, “Review Essay: Taste and Domination”, American Journal of Sociology, 
91:6 (Mayıs 1986), s. 1445-1453.
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hâkim olan karizma temelli görüşlere karşı çıkmak üzere 
son derece ikna edici savlar geliştirmiştir. Pratiğe dair teori-
si, edebiyat ve sanat incelemelerine uzun zaman yön vermiş 
olan pek çok temel varsayımın sorgulanmasını sağlar.

Bu kısa sunuş yazısında, Bourdieu’nün analiz tarzında 
öne çıkan bazı unsurları sanat ve edebiyat incelemeleriy-
le olan ilişkileri üzerinden özetlemeye çalışacağım. Kültür 
alanı konusundaki çalışmaları, Bourdieu’nün ele aldığı da-
ha genel meselelerle kopmaz bir bütünlük içinde olduğun-
dan, böyle sınırlı çerçevedeki bir yazıyı bile eserlerinin ta-
mamındaki genel yaklaşımın bağlamına oturtmak gereki-
yor. Bourdieu’nün eserlerine dair ayrıntılı bir değerlendirme 
veya eleştirel analiz ortaya koymak gibi bir niyetim yok; ge-
nel hatları ortaya koymanın ötesinde, eserlerinin sosyal bi-
lim ve felsefe alanlarında örtük veya açık biçimde temas etti-
ği çeşitli teorik yaklaşımlar içerisinde nasıl bir yere oturdu-
ğunu da göstermeye çalışmayacağım. Yazının ilk bölümün-
de Bourdieu’nün pratiğe dair teorisinin bazı temel ilkelerini 
özetleyeceğim. İkinci bölümde, bu teoriyi edebiyat ve sanat 
alanına (bundan böyle “kültür alanı” denecek) nasıl uygula-
dığına bakacağım. Üçüncü bölümde ise sanat algısı ile este-
tik teorisine odaklanacağım.

I.

Bourdieu kültürel üretim alanıyla ilgilenmeye 1960’larda, 
önce École Normale Supérieure’de sonra École Pratique des 
Hautes Etudes’de verdiği seminer dersleriyle başladı.6 Bu ta-

6 Bourdieu, “The Genesis of the Concepts of Habitus and Field”, çev. Chan-
na Newman, Sociocriticism, 2, Theories and Perspectives, 2 (Pittsburgh, Pa., ve 
Montpellier: International Institute for Sociocriticism, Aralık 1985), s. 11-12 
ve s. 12, n. 1.

Katılımcıları arasında Jean-Claude Chamboredon, Christophe Charle, Jean-
Louis Fabiani, Pierre-Michel Menger ve Remy Ponton gibi bilim insanlarının 


