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Merton’un anomi kavramını ele alışı 

Merton, Durkheim’dan farklı olarak anomiyi kültürel olarak belirlenmiş hedeflerle bunlara 

ulaşmak için toplumsal olarak belirlenmiş araçlar arasında bir uçurum meydana geldiğinde 

oluşan durum, olarak tanımlamış ve bireylerin, anomi durumunda gösterdikleri beş farklı 

adaptasyon tipi olduğunu belirtmiştir. Bunlar, uyum sağlama, yenilik getirme, kuralcılık, 

vazgeçme ve başkaldırmadır. 

 

Niklas Luhmann ve Jeffrey C. Alexander’ın yeni işlevselciliğe katkıları 

 

Yeni işlevselcilik, 1980 sonrasında gelişen, yapısal işlevselciliğin bazı yönlerini diğer güçlü 

teorilerle birleştirmeye, farklı bakış açılarının kavramsal açıdan güçlü yönlerini kullanarak 

denge ve değişme, bağlılık ve çatışma, yapı ve aracı (özne) gibi ayrılıkları daha dengeli bir 

şekilde ele almayı sağlayabilecek melez bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. 

Yeni işlevselciliğin, N. Luhmann ve J. Habermas’ın çalışmalarıyla ortaya çıktığı ve ağırlıklı 

olarak J. C. Alexander’ın çalışmalarıyla geliştiği kabul edilmektedir. Luhmann, Parsons’ın son 

dönem çalışmalarını temel almış, yapısal işlevselcilikle genel sistem teorisinin bazı ögelerini 

ve bilişsel biyoloji, sibernetik ve fenomenoloji alanlarına ait olan bazı kavramları birleştirerek 

(Paul, 2001) yeni bir yaklaşım geliştirmeye çalışmış ve yeni işlevselciliğin gelişimine katkıda 

bulunmuştur.  

 

Alexander Par-sons’ın teorisinin hâlâ çok etkili olduğunu belirtmiş, bu teoriyi fazla indrgemeci 

olmakla ve çatışma ve gerilime yeterince yer vermemekle eleştirmiş ama bu eksikliklerin 

giderilebileceğini savunmuştur. Alexander’ın çizdiği çerçeve içinde yeni işlevselcilik tek 

nedenli indirgemeciliği reddeden, çoğulcu, toplumu hem bir organizma gibi hem de değişimin 

dinamik yönlerini içerecek şekilde etkileşim açısından da görebilen, bütünleşme ve denge gibi 

kavramları geleneksel yapısal İşlevselcilikte olduğu gibi verili kabul edilen sonuçlar olarak 

değil, toplumsal olasılıklar olarak gören, geleneksel yapısal işlevselcilikten farklı olarak kültürü 

soyut ve pasif olarak değil, aktif bir şekilde kavramsallaştıran bir yaklaşımdır. 

İşlevselciliğe getirilen başlıca eleştiriler 

 

İşlevselcilik toplumsal sistemin işleyişi ile ilgili güçlü ve etkili açıklamalar geliştirmiş ve 

sosyolojinin bağımsız ve bilimsel bir disiplin olarak gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Ne 

var ki iş-levselcilik genel olarak tarihsel olmadığı, toplumsal değişmeyle yeterince 

ilgilenmediği, çatışmayı görmezden geldiği, toplumsal eşitsizlikleri meşrulaştırarak statükoyu 

koruduğu, empirik araştırmalara uygulanması zor soyut teorik şemalar kullandığı ve tek bir 

teori ile her şeyi açıkla-maya teşebbüs ettiği gerekçesi ile yoğun eleştirilere uğramıştır.  

 

İşlevselcilik gerçekten de toplumda, denge, konsensüs, işlevsel ilişkiler gibi belirli olgular 

üzerinde odaklanmış, toplumdaki farklı çıkar grupları ile bunlar arasındaki güç mücadelesine, 

kısacası sistemdeki çelişki ve çatışmalara yeterince ilgi duymamıştır. 

 

İşlevselcilik özellikle 1950’lerden sonra çok sayıda eleştiri almıştır. İşlevselciliğe yöneltilen en 

önemli eleştirilerden bazıları yine Amerikalı bir sosyolog olan C. Wright Mills cephesinden 

gelmiştir. Mills genel olarak Amerikan sosyolojisin-deki, hem Parsons örneğindeki “Grand 

Teori” geleneğine hem de aşırı ampirist yaklaşımlara eleştirel yaklaşmıştır. Bunların yerine ise 

Mills makroskobik ve moleküler dediği iki araştırma yolu arasında mekik dokuyan uygulamalı 

araştırmalara dayalı değerlendirici bir sosyoloji önermiştir. Yapısal işlevselciliğe özellikle 
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çatışmayı yeterince analiz etmemesi nedeniyle, Mills dışında başka cephelerden de çok sayıda 

eleştiri gelmiştir. Nihayetinde bu eleştiriler 1950’lerin sonu ile 1960’ların başı itibariyle Ralf 

Dahrendorf, Lewis A. Coser, John Rex, David Lockwood, Raymond Aron ve Randall Collins 

gibi sosyologların çalışmaları çerçevesinde Marksist olmayan yeni bir çatışma teorisinin 

gelişmesine neden olmuştur. Temelde Weberyan bir bakış açısına dayanan ve çatışmanın 

toplumda geçici değil, sürekli bir öge olduğunu savunan bu teori, yapısal işlev-selciliğin ihmal 

ettiği çatışmayı toplumsal analize dahil etmeye çalışmıştır. 

 

Mills’in sosyolojik yaklaşımı 

Mills, Marksist olmamakla birlikte Marksizm’den oldukça uzak olan Amerikan sosyolojisinde 

bir yandan Marksist geleneği sürdürmeye çalışmış, bir yandan da Amerikan sosyolojisinin o 

dönemde ana akım teorisi olan yapısal işlevselciliği eleş-tirmiş, bu nedenle oldukça radikal bir 

pozisyonda kalmıştır. Mills bir yandan yapısal işlevselciliği ve büyük teorileri (grand teori) 

eleştirirken diğer yandan da bilimi ampirizimden ibaret sayan ve ayrıntılarla uğraşan 

mikrobakışlı ampirist yak-laşımları eleştirmiş, sosyolojinin makroskobik ve moleküler adını 

verdiği iki araştırma yolu arasında mekik dokuyan değerlendirici bir sosyoloji olması 

gerektiğini savunmuştur. 

 

Mills’e göre bu yol, en basit tanımıyla bireylerin kişisel yaşamlarındaki sorunlarla toplumsal 

düzeydeki sorunlar arasındaki ilişkiyi görebilecek bir bakış açısına veya yeteneğe sahip 

olmaları anlamında kullandığı sosyolojik imgelemi geliştirmenin ve uygulamanın en iyi 

yoludur. 

 

1950’lerin Amerikan toplumunu analiz eden Mills’e göre eski orta sınıfın yanı sıra beyaz 

yakalılardan oluşan yeni bir orta sınıf ortaya çıkmıştır. Maaşlı olarak çalışanlardan, 

işletmecilerden, serbest meslek sahiplerinden, satıcılardan ve büro çalışanlarından oluşan beyaz 

yakalılar dediği bu yeni orta sınıf giderek büyümekte ve eski orta sınıfın yerini almaktadır. 

Mills’e göre ne burjuvazinin ne de proleteryanın sınıfsal özellikleri ile tam özdeşleşmeyen, 

yönetici sınıfa bağımlı olan ve rutin, sıkıcı işler yapan, bu yeni orta sınıf üyeleri ne kendi 

yaşamlarını ne de ulusal politikaları şe-killendirebilecek güce sahip değillerdir. Güçten yoksun 

olan beyaz yakalıların aksine Mills Amerikan toplumunda önemli kararların tümünün -büyük 

şirketler, ordu ve federal hükümet olmak üzere- üç temel kurumun üst düzey yöneticilerden 

oluşan iktidar seçkinleri tarafından alındığını, savunur. Beyaz yakalılar ve genel olarak 

yönetilen halk kitleleri iktidar seçkinlerinin denetimindeki kitle iletişim araçları aracılığıyla 

kontrol edilmekte, karar alma mekanizmalarından dış-lanmakta, kamu işleri ve sorunlarıyla 

ilgilenmekten uzaklaştırılıp tüketime ve aile sorumlulukları ile ilgilenmeye 

yönlendirilmektedirler. 

 

Coser’ın çatışma teorisinin temel özellikleri 

Coser’ın çatışma teorisi büyük ölçüde Simmel’in formel sosyoloji anlayışına bağlı kalan, yani 

çatışmayı bir sosyalleşme biçimi olarak gören, aynı zamanda çatışmanın olumlu işlevlerine 

odaklanarak bir bakıma yapısal işlevselci yaklaşımı da tamamlamaya çalışan bir teoridir. Coser 

için bir yapıda veya ilişkide çatışmanın ortaya çıkmaması o yapının veya ilişkinin çok istikrarlı 

olduğu anlamına gelmez, çünkü çatışma, grubu birbirine bağlayabilir, grup birliğini koruyabilir, 

emniyet supabı işlevi görerek yapıdaki gerginliğin yapı dışına atılmasını sağlayarak yapıya 

denge ve istikrar getirebilir. Coser bütün toplumsal yapı tiplerinde çatışmanın 
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ortaya çıktığını, ancak farklı toplumsal yapıların çatışmayı farklı derecelerde tolere ettiğini ya 

da kurumsallaştırdığını belirtir.  

 

Çatışmanın kurumsallaştırıldığı toplumlar çoğulcu, demokratik, çatışmayı 

kurumsallaştıramayan toplumlara oranla daha istikrarlı ve bütünleşmiş toplumlardır. Çatışmayı 

tolere edemeyen toplumlarda ise çatışma disfonksiyonel olma eğilimi taşır. Bu açıdan 

çatışmanın, toplumsal sistemin temelini tehdit edecek yoğunlukta ortaya çıkıp çıkmaması 

toplumsal yapının katılığı ve esnekliği ile yakından ilişkilidir. 

 

Postkapitalist toplum tezi 

Dahrendorf’a göre toplumsal düzen ve değişmenin temel kaynağı çatışma ve baskıdır. Bu 

bakımdan da toplumsal yapının anlaşılmasında çatışma kavramı işlevselcilikteki konsensüs 

kavramından daha önemli bir kavramdır. Dahrendorf çatışma ile ilgili görüşlerinde Weber ve 

Marx’tan oldukça etkilenir. Bununla birlikte Marx’ın çatışma teorisine önemli eleştiriler de 

getirir. Ona göre Marx’ın 19. yüzyıl kapitalizmiyle ilgili analizleri genel olarak doğru olmakla 

birlikte o zamandan beri meydana gelen değişmeler 20. yüzyılda bu analizleri büyük ölçüde 

geçersiz kılmış ve neticede Marx’ın yazıları 20. yüzyılda çatışmanın temelini açıklama 

konusunda geçerliliğini yitirmiştir. Dahrendorf’a göre Marx’ın çoğunu öngöremediği bu 

değişiklikler “postkapitalist” dediği yeni bir endüstriyel toplum tipinin oluşumuna yol açmıştır. 

Bu nedenle, ona göre, Marx’ın kapitalist topluma özgü olarak yaptığı analizlerin bu yeni toplum 

tipine (postkapitalizme) uygun olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Dahrendorf’a göre 

postkapitalist toplumsal formasyona dönüşümde rol oynayan bu önemli değişmelerin başında; 

 

(i) sermayenin ayrışması, 

(ii) emeğin ayrışması 

(iii), “yeni orta sınıf”ın gelişmesi, 

(iv) toplumsal hareketliliğin artması ve 

(v) eşitliğin artması gelmektedir. 

 

Bu önemli gelişmeler sonucunda çatışmanın temelinin farklılaştığını savunan Dahrendorf’a 

göre Marx’ın düşünceleri 20. yüzyılda, postkapitalist toplumda çatışmanın temelini açıklama 

konusunda geçerliliğini yitirmiştir. 

 

Dahrendorf’un çatışma teorisi 

Dahrendorf, yukarıda sıralanan gelişmelerden dolayı postkapitalist toplumda çatışmanın 

kaynağının değiştiğini ve postkapitalist toplumda çatışmanın artık üretim araçlarına sahip 

olanlarla olmayanlar arasında değil, meşru güç anlamındaki otoriteye sahip olanlarla 

olmayanlar arasında olduğunu savunur. Dahrendorf, otorite konumunda, yani egemen olanlarla 

tabi olanlar arasındaki ilişkileri yarı gruplar, çıkar grupları ve çatışma grupları kavramları 

çerçevesinde incelemeye çalışır.  

 

Buna göre her topluluk ve örgütte otorite konumundaki grubun çıkarları ile otoriteye tabi olan 

grubun çıkarları arasında bazen açık ancak çok defa gizli bir gerilim ve çatışma vardır. Yani 

grup çıkarları açık çıkarlar ya da gizil çıkarlar olabilir. Gizil grup çıkarları açık amaçlar olarak 

ortaya çıkmadıkları müddetçe yarı grup çıkarlarıdır. Gizil çıkarların bilinçli amaçlar olarak 

açığa çıkmaya başlamasıyla birlikte yarı gruplar çıkar gruplarıma dönüşür. Dahrendorf, çıkar 

gruplarından da çatışma gruplarımın doğduğunu düşünür. Dahrendorf’un modelinde sınıf ve 
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sınıfsal çatışma, çatışma grupları anlamında kullanılır. Dahrendorf’un otorite temelli toplum 

modeli, iki sınıflı bir sisteme dayansa da toplumsal pratikte çok boyutlu ve karmaşıktır. Nitekim 

bireyler aynı anda çok sayıda yarı grup, çıkar grubu ve çatışma grubuna üye olabilirler ve bu 

grupların bazılarında egemen bazılarında ise tabi ko-numda olabilirler.  

 

Son olarak, Coser gibi Dah-rendorf’a göre de endüstriyel toplumda sürekli olduğunu 

düşündüğü çatışmanın, toplumu bir arada tutma ve demokrasilerde gücün kötüye kullanımının 

engellenmesi gibi çeşitli işlevleri vardır. Bu açıdan Coser gibi Dahrendorf’un kuramının da 

yapısal işlevselciliği aşan alternatif bir kuramdan çok, toplumsal yapı ve bütünleşme 

konusunda, onu tamamlayan bir niteliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. 

 

Sembolik etkileşimciliğin temel varsayımları 

Sembolik etkileşimciliğin temel varsayımları şu şekilde sıralanabilir: 

• İnsanlar, öğrenilmiş anlamların sembolik bir dünyasında yaşarlar. 

• Semboller, toplumsal süreçlerde ortaya çıkar ve paylaşılır. 

• Semboller, insan davranışını etkilemesi bakımından önemlidirler. 

• Zihin işlevsel, irade sahibi ve bireyin çıkarlarına hizmet eden teleolojik bir varlıktır. 

• Benlik toplumsal bir kurgudur. Doğduklarında zihin ve benlik sahibi olmayan insanların 

benlikleri, diğerleriyle etkileşim sonucunda oluşmaktadır. 

• Toplum, toplumsal süreçler sonucunda ortaya çıkan sembolik bir kurgudur. 

• “Sempatetik içe bakış” sembolik etkileşimci sorgulamanın zorunlu bir biçimidir. 

 

Erken dönem etkileşimci düşünürlerin görüşleri 

Sembolik etkileşimciliğin erken dönem düşünürleri arasında W. I. Thomas ve C. H. Cooley 

önemli isimler olarak kabul edilmektedirler. Tho-mas’ın, sembolik etkileşimci yaklaşıma 

önemli katkılar sağlayan kavramlarından biri olan “yetiş-kinlerin toplumsallaşması”, aktörlerin 

daha önce karşılaşmadıkları rollere girmelerini ifade etmektedir. “Durum tanımlaması” 

kavramı ise toplumsal etkileşimin nesnel sonuçlarına yönelik, toplumsal aktörün öznel bakışı 

olarak tanımlanmaktadır. Thomas öznel olanın incelenmesi gerektiğini, bununla birlikte nesnel 

gerçeklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmektedir.  

 

Cooley’nin etkileşimci yaklaşımın gelişiminde önemli yer tutan kavramlarından biri olan “ayna 

benlik”, bireyin kendisini başkalarının görüşü ile algılama süreci olarak ele alınmaktadır. Ayna 

benliği oluşturan üç öge; kendi görünüşümüzün diğerleri tarafından nasıl göründüğünün 

düşünülmesi, kendi görünüşümüzle ilgili diğerlerinin tepkilerinin değerlendirilmesi ve bunların 

sonucunda benlik duygusunu oluşturan kendimizi nasıl hissettiğimizdir. Benlik, diğer insanlarla 

ve bir bütün olarak toplumla olan etkileşim sonucunda meydana gelmektedir. Cooley, benliğin 

oluşum sürecinde, yüz yüze ilişkilerin yer aldığı aile ve arkadaş grupları gibi küçük gruplardan 

oluşan birincil grupların en önemli öge olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, Cooley’nin 

sosyoloji alanına yöntemsel katkı sağlayan “sempatetik içe bakış” kavramı, bireyin diğerlerini 

anlamak için kendisini onun yerine koyma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntemi ile 

bir araştırmacının, insan davranışlarının nedenlerini araştırması, toplumsal aktörün özneler 

dünyasına girmesini ve grupta kullanılan sembollerin anlamlarını öğrenebilmesini 

gerektirmektedir. 
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G. H. Mead’in rol alma süreci 

İnsanlar semboller aracılığıyla iletişim kurmaktadırlar. İnsanların birbirleriyle etkileşimi 

sonucunda sembollere anlamlar yüklenmekte ve bu anlamlar toplumun üyeleri tarafından 

paylaşılmaktadır. Toplumsal etkileşimin gerçekleşmesi için aynı zamanda diğerlerinin 

amaçlarının yorumla-nabilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, bireyin etkileşimde olduğu 

kişilerin yerine kendisini koyması ile sağlanmaktadır. Bu süreç Mead tarafından rol alma süreci 

olarak tanımlanmaktadır. Rol alma sürecinde, diğerlerinin tepkilerini yorumlayan birey, 

etkileşime devam edip etmeyeceğine karar vermektedir. Böylece bireyin, etkileşimin diğer 

bireyler üzerindeki etkisini düşünebilmesi, onun ayırt edici bir özelliğini göstermektedir. Rol 

alma süreci bireyin benlik kavramını geliştirmekte, diğerlerinin ve aynı zamanda kendisinin 

farkında olmasını sağlamaktadır. 

 

G. H. Mead’in benlik teorisi 

Mead sosyal psikoloji yaklaşımında benliği toplumsal bir fenomen olarak ele almış ve benlik 

teorisini geliştirmiştir. Benlik, bireyin diğerleriyle etkileşimi aracılığıyla oluşmaktadır. 

Benliğin gelişimi, bireyin bir diğerinin rolünü alma sürecine dayanmaktadır. Bu süreç içerisinde 

diğerlerinin beklentilerine göre eylemde bulunan bireyin davranışlarının temelini, benlik 

oluşturmaktadır. Mead benliği hem bir özne hem de bir nesne olarak tanımlamaktadır. Benlik, 

“ben” (I) olarak düşünen ve eyleyen bir özne konumunda yer almaktadır. “Beni/Bana” (me) ise 

bireyin başkaları için var olan dünyada bir nesne konumunda olmasının farkına varmasını 

içermektedir. “Ben” bireyin kendisinin düşüncesi iken “beni/bana”, bireyin toplumsal 

ilişkilerinde diğerlerini ifade etmektedir. “Ben”, eylemlerin başlangıcını temsil etmekte ve 

bireyin eylemine destek sağlamaktadır. “Beni/Bana” ise eylemlere rehberlik etmektedir. Bu 

karşılıklı etkileşim sonucunda eylem ortaya çıkmaktadır. Mead’e göre benlik, “genelleştirilmiş 

öteki”nin, toplumsal bir grubun tutumlarını içselleştirmesi olarak tanımlanabilmektedir.  

Böylece birey, biyolojik ve psikolojik “ben” ile sosyolojik bir “beni/bana”nın birleşiminden 

oluşan bir benliğe sahip olmaktadır. Mead’e göre, benliğin oluşumunun üç aşaması 

bulunmaktadır: Hazırlık aşamasında çocuk, diğer insanların dikkatini çekmek amacıyla 

davranışları taklit etmektedir. Böylece çocuk, kendini başkasının yerine koyarak onların 

rollerini almayı öğrenmektedir. Oyun aşamasında çocuklar, kendisi olmayan rolleri oynamakta 

ve bireysel roller çocuk tarafından içselleştirilmektedir. Çocuk anne, öğ-retmen, doktor gibi 

rolleri oynarken, kendisi ve oynadığı rol arasında bir farklılık olduğunun farkına varmaktadır. 

Çocuğun diğerinin rolünü alması, onun benliğinin gelişmesini sağlamaktadır. Son aşama olan 

birlikte oyun aşamasında ise çocuğun başkalarıyla birlikte oynadığı bir oyun içindeki durumu 

ele alınmaktadır. Bir oyuna katılan çocuk, diğer katılımcıların rollerini düşünmek zorunda 

kalmaktadır. Birden fazla oyuncunun beklentilerine karşılık vermesi gerekmektedir. Bu durum 

bireyin sonraki yaşamı süresince devam edecektir. 

 

H. Blumer’in sembolik etkileşimciliğe katkısı 

Blumer, sembolik etkileşimciliği üç temel önermeye bağlı olarak açıklamaktadır. Bunlardan 

ilki, insanların nesne ve olaylara karşı, onların kendilerine ifade ettiği anlamlar temelinde 

eylemde bulunmaları olarak kabul edilmektedir. Bir diğer önerme, anlamların, insanların 

birbirleriyle etkileşimi sürecinde ortaya çıkmasıdır. Anlamlar, etkileşim sürecinde yaratılmakta, 

belirlenmekte, geliştirilmekte ve değiştirilmektedir. Son önerme ise anlamların yorumlayıcı bir 

süreç içerisinde değişim geçirmeleridir. Birey, diğerinin rolünü alarak anlamları ve diğerlerinin 

amaçlarını yorumlamaktadır.  
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Bu yorulama sürecinde bireyler, kendi eylemlerinin olası sonuçlarını düşünmektedirler. 

Böylece eyleme yön gösteren anlamların yeniden yorumlanmasıyla, anlamlar değişim 

göstermektedirler. Blumer’ın sembolik etkileşim-ciliği aynı zamanda bu üç önermeye dayanan 

bazı temel düşünceleri de içermektedir: Etkileşimde bulunan insanlardan oluşan toplumda 

kolektif eylem yoluyla toplumsal yapı şekillendirilmektedir. Grup üyeleri tarafından ilişkili 

görülen eylemler arasındaki uyumun sağlanması, kolektif eylem olarak tanımlanmaktadır. 

Sembolik etkileşim, insanların eylemlerinin yorumlanmasını içermektedir. Kendilerinde içsel 

olarak bir anlam bulunmayan nesneler, atıfta bulunulan şeyler olarak kabul edilmektedir. 

Anlamların etkileşim sonucunda ortaya çıkmaları nedeniyle, fiziksel nesnelere yüklenen 

anlamların bile toplumsal bir nitelik taşıdığı görülmektedir. İnsanlar bir taraftan kendi dışındaki 

nesneleri tanımlarken, diğer taraftan kendilerini de nesne olarak görebilmektedirler. 

 

Sembolik etkileşimciliğe yönelik eleştiriler 

Sembolik etkileşimciler, genel olarak toplumsal yapı ve süreçlere yeterince önem vermedikleri 

ve çalışmalarını mikro ölçekte, yüz yüze ilişkiler üzerinde yoğunlaştırdıkları için 

eleştirilmektedirler. İnceledikleri özel durumların, tarihsel olaylarla ilişkisini ya da toplumsal 

bağlamını ihmal ettikleri belirtilmektedir. Çalışmalarında bu alanları göz ardı etmeleri 

nedeniyle sembolik etkileşimci bakış açısının, standartlaşmış normatif davranışların nasıl 

ortaya çıktığını ve toplumun üyelerinin, neden toplumsal normlara uygun bir şekilde hareket 

etmeye çalıştıklarını açıklayamadığı vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, her anlamın etkileşim 

sürecinde kendiliğinden ortaya çıkmadığını, toplumsal yapı tarafından sistematik bir biçimde 

üretildiğini savunan yaklaşımlar tarafından da eleştirilmektedirler. Bu bağlamda sembolik 

etkileşimciler, etkileşim sürecinde büyük önem verdikleri anlamların kaynağını açıklama 

konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Ayrıca, Mead’in kavramlarının birçoğunun anlamlarının, 

sezgisel düzeyde kavranması nedeniyle bu kavramların belirsiz kaldığı kabul edilmektedir. 

Bunun yanında Mead’in teorisinin, yöntemsel açıdan kullanılacak uygun teknikleri açıkça 

belirtmediği ileri sürülmektedir. 

 

Fenomenolojinin genel özellikleri 

Fenomenoloji, insan bilincinin ve insanların içinde yaşadığı dünyayı yorumlama yollarının 

incelenmesi çalışmasıdır. Bir kavram olarak ilk kez Hegel tarafından kullanılan 

Fenomenolojinin iddialarının, dünya hakkında sahip olduğumuz bilginin gerçekte var olanla 

aynı olmayabileceği şeklindeki Kant’çı probleme dayandığı söylenebilir. Fenomenolojik 

çalışmalar, aktörlerin kendi gerçekliklerini nasıl inşa edip yorumladıklarını ve bu eylemlere 

yönelim veren durumları nasıl tanımladıklarını ortaya koymaya çalışırlar. Schutz’un geliştirdiği 

Fenomenolojik sosyoloji, sosyolojide 1960’lardan itibaren etkili olmaya başlayan bir 

yaklaşımdır. Bir sosyolojik ekol haline gelmemiş, ancak etnometodolojinin köklerini 

oluşturmuş ve Marksizm gibi mevcut sosyolojik yaklaşımlar içinde yorumlayıcı ve öznel öge-

lerin canlanmasını sağlamıştır. Schutz her bireyin öznel bilincinin özgünlüğünü vurgulamış, 

sosyolojik bilginin ideal tipleri kullanarak belirli bireylerin ve onların öznel bilinçlerinin 

ötesindeki düzeye genellenebilecek bilgiyi elde etmeyi amaç-laması gerektiğini savunmuştur. 

 

Fenomenolojiyi ve fenomenolojik sosyoloji 

Fenomenolojinin en önemli isimlerinden olan Husserl, insanlar için var olabilecek şeylerin 

sadece bilinç içinde var olabileceğini ileri sürerek, bütün olguları en temel ögelerine 

indirgemeye çalışmıştır. Ona göre olguların temel ögeleri insan bilincinde ve niyetselliğinde 

mevcuttur. Bu nedenle ve sosyolojinin görevini toplumsal dün-yanın özünü anlamak olarak 
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kabul ettiği için fe-nomenolojiye göre araştırmacıların kendi tutumlarını paranteze alması, 

hiçbir şeyi verili kabul etmemesi, dünyayı ya da belirli toplumsal durumları, içeridekilerin 

açısından görmeye çalışması gerekir, çünkü bu toplumsal dünyayı veya durumu yaratan, bu 

kişilerin varsayımları ve yorumlamalarıdır.  

 

Eğer bilincimizle gerçekleşen bu kuruluşun nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istiyorsak, dünyaya 

ilişkin bilgilerimizi bir kenara bırakmamız, bunlara boş vermemiz ve bu bilginin hangi 

süreçlerle, nasıl oluştuğuna yönelmemiz gerekir. Bu strateji, paranteze alma ya da 

fenomenolojik indirgeme olarak adlandırılır. Feno-menolojik sosyoloji, fenomenoloji ve 

sosyoloji arasında köprü kuran Schutz’un geliştirdiği bir yaklaşımdır. Schutz fenomenolojik 

sosyolojide temel olarak Husserl’ın düşüncelerini bilimsel çalışmalara uyarlamaya çalışmış, 

Husserl’in fenomenolojk düşüncelerini toplumsal fenomenlere, özellikle de gündelik yaşam 

fenomenine uygulamaya çalışmıştır. Fenomenolojik sosyoloji fenomenolojiden farklı olarak 

insanların fenomenler hakkındaki deneyimlerinin çoğunun temelde toplumsal ve kültürel 

olduğunu ileri sürer. 

 

Fenomenolojinin, pozitivist sosyoloji geleneğine getirdiği en önemli eleştiri, sosyolojinin 

insanların içinde bulundukları toplumsal dünyaya atfettikleri anlamı anlamanın ötesine 

gidemeyeceği, insan eyleminin nedensel bir açıklamasının ya-pılmasının mümkün olmadığı 

iddiasıdır.  

 

Feno-menologlara göre toplumsal dünya üyelerin tanımlamalarından ve sınıflandırmalarından 

oluşur, istatistikler de çeşitli sınıflandırmalardan ibarettir, bu nedenle toplumsal dünya nesnel 

olarak ölçülemez ve bu nedenle de insan davranışının genel yasaları ortaya konamaz. 

Fenomenoloji toplumsal eylemin nedensel açıklamasının yapılamayacağını ileri sürmektedir, 

bu nedenle fenomenolojinin diğer yorumlayıcı yaklaşımlara göre pozitivist metodolojiyi çok 

daha radikal şekilde reddettiği söylenebilir. 

 

Schutz’a göre gündelik yaşam, başka aktörlerle kurulan etkileşim aracılığıyla paylaşılan özneler 

arası bir alandır ve bu özneler arası özelliği, sağduyu bilgisi, tipleştirme ve bakış açılarının 

karşılıklılığı aracılığıyla oluşturulur. Bu ögeler aynı zamanda gündelik yaşamda bir düzen 

olduğu illüzyonunu yaratırlar. Tipleştirmelerle oluşturulan sağduyu bilgisi ve bakış açılarının 

karşılıklılığı sayesinde bireyler yaşadıkları toplumsal dünyayı sanki kendilerinden bağımsız bir 

şekilde dışarıda kendiliğinden var olan ve belirli bir düzene sahip olan bir dünyaymış gibi 

deneyimlerler. 

 

Fenomenolojiye getirilen başlıca eleştiriler 

Fenomenoloji, genel olarak toplumu bir bütün olarak analiz edememekle, dar kapsamlı 

olmakla, önemsiz görülen konulara odaklanmakla, insan davranışını yöneten kanunlar hakkında 

temel bilgi sunamamakla, teknik ve sıkıcı bir hal almakla, hiçbir yorumu diğerinden üstün 

saymadığı için kendi açıklamalarının geçerliği konusunda çelişkili olmakla, bir yandan 

aktörlerin toplumsal yaşamı inşa ettiği konusunda bir genellemeye vardığı, diğer yandan 

makrososyolojideki genellemelere karşı çıktığı için kendisiyle çelişmekle eleştirilmiştir. 

Bunlara yanıt olarak Fenomenologlar, nesnel olmasalar da çalışmalarının geçerlik ve nitelik 

açısından oldukça güçlü olduğunu ileri sürmüşlerdir. 
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Etnometodolojinin temel özellikleri 

Etnometodoloji, Garfinkel tarafından fenomenolojik düşüncelerin toplumsal araştırmalara 

uygulanması temelinde geliştirilen bir yaklaşımdır. Etnometodoloji, insanların, içinde 

yaşadıkları toplumsal dünyayı ve gündelik yaşamlarında yaşa-dıkları deneyimleri nasıl 

anlamlandırdıklarının incelenmesidir. Etnometodolojinin temel amacı, üyelerin toplumsal 

dünyayı anlamlandırmak için kullandıkları yöntemleri inceleyerek gündelik yaşamın ilk bakışta 

görünmeyen kurallarını ortaya koymaktır. 

 

Kökleri fenomenolojide ve fenomenolojik sosyolojide yatan bir yaklaşım olarak 

etnometodoloji, fenomenolojinin pozitivizm eleştirilerini paylaşır. Fenomenoloji gibi 

etnometodolojiye göre de sosyoloji insanların içinde bulundukları toplumsal dünyaya 

atfettikleri anlamı anlamanın ötesine gidemez, toplumsal dünya üyelerin tanımlamalarından ve 

sınıflandırmalarından oluşur, bu nedenle nesnel olarak ölçülemez ve genel geçer yasalara 

bağlanamaz, diğer bir deyişle insan eyleminin nedensel bir açıklamasının yapılması mümkün 

değildir. 

 

Harold Garfinkel’in etnometodolojiye katkıları 

Etnometodolojinin kurucusu kabul edilen Harold Garfinkel Etnometodolojide Çalışmalar adlı 

kitabında sosyolojik araştırmalarda gündelik yaşam dünyasının nasıl ortaya çıkarılabileceğini 

göstermeye çalışmıştır. Garfinkel’in çalışmalarında, üyelerin toplumsal dünyayı 

anlamlandırmada ve açıklamada veya bir başka ifadeyle, top-lumsal düzeni üretmede 

kullandıkları yöntemlerden bazılarını tanımlamada kullanılan üç temel kavram yer alır: 

 

(i) belgeleme yöntemi, 

(ii) refleksivite ve 

(iii) dizinsellik/anlamın bağlamagönderimliliği. 

 

Üyelerin toplumsal dünyayı anlamlandırmak ve açıklamak için kullandıkları yön-temlerden biri 

olan belgeleme yöntemi “mevcut bir görünümü altta yatan kalıbın ‘belgesi’ yada ‘işareti’ olarak 

görmeyi” içerir. (Garfinkel, 1967:78); “toplumsal durumların tanımları ile tanımlandığı gibi 

olan toplumsal durumlar arasında karşılıklı bağımlılık, hatta denklik” olduğu (Hilbert, 

2005:256) anlamında kullanılan refleksivite, insanların inşa ettikleri gerçeklik anlayışı 

sürdürmekte kullandıkları bir yöntemdir; herhangi bir nesnenin ya da etkinliğin anlamının, 

kendi bağlamından türetildiği, yani belirli bir bağlama endekslendiği (dizinlendiği) anlamına 

gelen dizinsellik veya anlamın bağlama-gönderimliliği üyelerin anlamaları ve açıklamaları 

bağlama gönderme yapmada kullandıkları bir yöntemdir. 

 

Etnometodolojiye getirilen başlıca eleştiriler 

Etnometodoloji genel olarak betimleme yapmaktan ibaret olmakla, diğer sosyolojik 

yaklaşımları eleştirdiği hâlde bunları geliştirmek için öneriler ya da büyük teoriler 

sunamamakla, “önemsiz” bulunan konulara odaklanmakla, insan davranışına ilişkin 

açıklamalar yapamamakla, toplumda gücün dağılımıyla ilişkili olan olguları gözden 

kaçırmakla, incelediği “yöntemleri” kendisi de kullanmakla eleştirilmiştir. 

 

Toplumsal inşacılık yaklaşımı 

Toplumsal inşacılık, Berger ve Luckmann tarafından geliştirilen, bir yandan Durkheim’ın kabul 

ettiği anlamda bir toplumsal gerçeklik anlayışını benimseyen, diğer yandan da Weber gibi bu 
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gerçekliğin öznel yönünü vurgulayan ve diyalektik bir gerçeklik anlayışına sahip olan bir 

yaklaşımdır. Bu yaklaşım toplumsal gerçekliğin dışsallaş-tırma, nesneleştirme ve içselleştirme 

evreleriyle diyalektik bir süreç içinde inşa edildiğini ileri sürer. Toplumsal İnşacılığı diğer 

yaklaşımlardan ayıran en önemli noktanın toplumsal gerçekliğin öznel yönünü vurgulamak 

adına nesnel yönünü yok saymaması olduğu kabul edilmektedir. 

 

Gündelik yaşam sosyolojisinin genel özellikleri 

Gündelik yaşam sosyolojisi, çok sayıda alt alana sahip olan ve sembolik etkileşimcilik, 

fenomenoloji ve etnometodoloji de dâhil olmak üzere bir dizi teorik yaklaşımdan oluşan bir 

alandır. Gündelik yaşam sosyolojisi özne-nesne ikiliğini büyük ölçüde reddeder ve özne ile 

nesnenin bilimsel ilkelere göre etkili bir şekilde birbirinden ayrılamayacağını vurgular. 

Makrososyolojiyi, özellikle bireyi ele alış tarzı ve belirleyiciliği açısından ve gündelik yaşamın 

karmaşıklığını görememesi açısından eleştirir. İnsanların, kendi bağlamları ve gündelik yaşam 

dünyasının bütünselliği içinde çalışılması gerektiğini savunur. 

 

Frankfurt okulunun tarihi içindeki yeri ve önemi 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde faşizm, otorite/lik, bürokrasi, sanat ve popüler 

kültür gibi konularda önemli çalışmalar yapmış olan Frankfurt Okulu kuramcıları, modern 

toplumun önemli sorunları üzerine yoğunlaşarak adil ve demokratik bir toplum yaratmak için 

gerekli toplumsal değişmeleri anlamayı amaçlamışlardır. Bunun için kuramcılar insan 

özgürlüğünün modern dünyadaki tahakküm ve toplumsal baskı biçimleriyle nasıl 

sınırlandırıldığıyla da ilgilenmişlerdir. Frankfurt Okulu, Batı Marksizm’i olarak bilinen ve 

(klasik) Marksizm’e eleştirel bir şekilde farklı bir yorum getirmeye çalışan akımlarından 

birisidir. Marksizm’in Ortodoks yorumuna önemli bir meydan okuma gerçekleştirirken, 

Marksizm’in, içinde doğup geliştiği modernizmle bağlantılarını da ayrıca sorgulamışlardır. 

Böylelikle Frankfurt Okulu kuramcıları, hem toplumsal gelişme için alternatif bir yol imkânı 

oluşturmaya çalışmış hem de Ortodoks Marksizm’in dışarıda bıraktığı konular üzerinde 

durmuşlardır. 

 

Frankfurt okulunun tarihsel olarak gelişimi 

Frankfurt Okulu’nun tarihi dört ayrı dönemde incelenebilir. 1923 ve 1933 yılları arasını 

kapsayan birinci dönemde büyük ölçüde Enstitünün yöneticiliğini Carl Grünberg yaptı. 

Grünberg’in vurgulamış olduğu toplumsal bir bilim olarak Mark-sizm’e bağlılık, bu dönemde 

Enstitü araştırmacıları tarafından da benimsendi. İkinci dönem, Nazi Almanya’sında yaşama 

imkânı kalmayan Enstitü üyelerinin zorunlu olarak gittikleri ABD’deki 1933-1950 arasındaki 

sürgün dönemidir. 1930 yılında Enstitünün müdürü olan Horkheimer ile birlikte enstitünün 

üyelerinin kuramsal gelişimiyle bu dönemde Enstitü bir düşünce okulu haline geldi. Enstitünün 

üçüncü dönemi 1950-1970 yıllarını kapsar. Enstitü üyelerinin, yani Enstitünün 1950’de tekrar 

Frankfurt’a döndüğü bu üçüncü dönem, Okulun düşünsel ve siyasal etkisinin en güçlü olduğu 

dönemdir. 1970’lerden sonra Enstitünün etkisinin azalmaya başladığı dördüncü ve son 

döneminden söz edilebilir. Enstitü, Adorno’nun 1969’da, Horkheimer’m ise 1973’teki 

ölümleriyle birlikte artık bir okul olmaktan uzaklaşmış-tır. Bu süreçte köken olarak Enstitüyü 

etkileyen Marksizm’den de büyük ölçüde kopulmuştur. 

 

Teknolojik rasyonalite ve kültür endüstrisi ile birlikte pozitivizmin epistemolojik ve 

metodolojik eleştirisi Frankfurt Okulunun temel ilgi alanlarından biridir. Pozitivizm ve 

ampirizm eleştirisiyle alternatif bir epistemoloji-metodoloji geliştirme girişimi Frankfurt 
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Okulunun önemli bir uğraşı olmuştur. Onlara göre temel sorun gerçekliğin bilgisinin nasıl elde 

edileceğidir. Pozitivist epistemoloji araştırma nesnesini, araştırmacıdan kesin olarak ayırırken, 

Frankfurt Okulu kuramcıları düşüncenin nesnenin bir kopyası olmadığını ifade eder. Frankfurt 

Okulu’nun yaklaşımı, sosyal bilimcinin amacının görünenin altındaki özü-ger-çeği ortaya 

çıkarması olarak gören eleştirel bir bilgi kuramına dayalıdır.  

 

Frankfurt Okulu kuramcıları pozitivizm eleştirisini üç boyutta gerçekleştirir. Birincisi, 

pozitivizm toplumsal hayatın doğru bir şekilde anlaşılmasını engelleyen yanlış yönlendirici bir 

yaklaşım olduğudur. İkincisi, pozitivizm yalnızca var olanla ilgilenerek mevcut siya-sal düzeni 

kutsallaştırır, statükoyu korur ve böylelikle radikal değişime mani olur. Son olarak, pozitivizm 

yeni bir egemenlik biçimini, yani “teknokratik egemenliği” desteklemektedir. 

 

Frankfurt Okulu kuramcılarına göre, Aydınlamanın bilim ve ilerleme arasında kurduğu 

kaçınılmaz ilişki konusundaki varsayımları, karşılıklılık, mutluluk, özerklik ve demokrasi 

imkânlarını engelleyen araçsal rasyonalitenin saltanatını getirmiştir. Weber’in rasyonelleşme 

kategorisinden yola çıkarak gerçekleştirdikleri modernlik çözümlemesinde bu 

rasyonelleşmenin irrasyonelliğini göstermeye çalışmışlardır. Kuramcılara göre, modern 

kapitalist toplumların ekonomik örgütlenişi, araçsal aklın bu nihai zaferinin ve Aydınlanma’nın 

kendini yok edişinin zeminini sağlar. Araçsal rasyonellik, yeni ve teknolojik açıdan daha 

karmaşık bir tahakküm aracı olarak hizmet görmekte ve toplumun artan rasyonelleşmesinin 

daha fazla tahakküme, hatta köleliğe yol açma tehlikesi söz konusudur. Aydınlanma projesinin 

“rasyonalite” ilkesi sonunda her sorunun “araçsal rasyonellik” mantığına göre çözülmesine 

çalışıldığı bir ortama zemin hazırlamıştır. Aydınlanmanın temel değeri olan “akıl” süreç içinde 

bir mit hâline gelerek bireyi her yönüyle düzenlenmiş bir sistemin kölesi hâline getirmiştir. 

 

Frankfurt Okulu kuramcılarına göre kültür endüstrisi ürünleri, kapitalist kültür endüstrisinin 

maksimum kâr elde etmek ve kitlelerin de ideolojik olarak mevcut sistemi olumlamalarını 

sağlamak amacıyla üretilen metalardır. Kültür endüstrisi ya da kitle kültürü ürünleri yarattığı 

yanlış ihtiyaçlar ile insanları manipüle etmekte ve onları var olan düzenle uzlaştırarak kapitalist 

tahakkümün yeniden üretimine yardımcı olmaktadır. Gerçek sanat/yüksek kültür bireyi 

statükoya boyun eğdirmek yerine yabancılaşmaya ve egemen siyasal düzenin değerlerine 

direnmeye sevk etmişken, kitle kültüründe bu eleştirellik ortadan kalkmıştır. Kültür endüstrisi 

ürünlerinde hakikilik, yenilik ve başka bir dünya tasarımına izin veren eleştirel mesafe ortadan 

kalkmıştır. Bu nedenle temel eleştiri, yeni ve başka bir yaşama duyulan umudun olumlayıcı 

kültür niteliğindeki bugünkü kültür tarafından yıpratıldığıdır. Kültür endüstrisi, insanı, geçmiş 

dönemlerdeki tahakküm yöntemlerinden ve pratiklerinden çok daha ince ve etkin yöntem ve 

pratiklerle tahakküm altında tutmaktadır. 

 

Habermas’a göre, kapitalizmde temel sorun, ekonomik krizlerdir. Ekonomik sorunları çözmek 

için yapılan siyasal müdahaleler, istikrarsız bir piyasa ekonomisinde istikrarlı bir toplumsal 

düzen kurmanın olanaksızlığına dayanan bir rasyonalite krizi ortaya çıkarmaktadır. Bu da, 

devletin, ekonomik sistemi planlama gerekliliğinin doğurduğu uzlaşmaz talepleri 

uzlaştıramamasından dolayı meşruiyetini kaybettiği bir meşruiyet krizine yol açabilmektedir. 

Habermas, diğer taraftan, insanların yaptırım, haz, güç, para gibi faktörlere dayalı araçsal ya da 

stratejik eylemler yerine, aklın rehberliğindeki paylaşılan anlamlar temelinde birlikte hareket 

ettikleri iletişimsel eylemin önemini vurgular. Sistem ise modern hayatın ekonomik ve 

bürokratik alanına karşılık gelir. Farklı bir ifadeyle, toplumun maddi yeniden üretiminden 
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sorumlu olan, ağırlıklı olarak araçsal rasyonalite ve onun etkililik ve hesaplanabilirlik 

ölçütlerinin biçimlendirdiği alanıdır. Yaşantı-dünyası da aile, arkadaşlar ve gönüllü birlikler 

gibi, iletişimsel eyleme ve paylaşılan değerlerin geliştirilmesine yönelik etkileşim alanlarını 

içerir. 

 

Yapısalcılık 

Düşünce tarihi içerisinde herhangi bir çözümlemede “yapılar”a ontolojik, epistemolojik ve 

metodolojik olarak insan özneler karşısında öncelik tanıyan kuramsal yaklaşıma genel olarak 

yapısalcılık denilmektedir. Bir analiz yöntemi olarak yapısalcılık ilk olarak dilbilimde özellikle 

Ferdinand de Saussure’un çalışmalarında gelişti. 1960’lardan sonra özellikle sosyal bilimlerde 

bir dizi alanda geliştirildi. Yapısalcılığın uygulayıcıları arasında antropolog Claude Lévi 

Strauss, edebiyat eleştirmeni Ronald Barthes, Psikanalist Lacan, Marksist filozof ve sosyolog 

Louis Althusser ve filozof Michel Foucault ile Jacques Derrida’yer alırlar. 

 

Yapısalcılık dil-söz karşıtlığında dilin analizine, dolayısıyla toplumsal pratiklerin analizine 

yönelerek çığır açmıştır. Yapısalcılık toplumsal bütünlükleri ve bunların işleyişlerini açıklayan 

mekanizmaları gösterir. Dilbilimin katkısı çözümlenmeye çalışılan toplumsal pratiklerin, 

insanın dil kullanım özelliği ile birlikte dolayımlanmış pratikler olduğu iddiası ile ortaya çıkar. 

Dolayısıyla, nesnel denen toplumsal pratikler dil ile adlandırılıp, anlamlandırılır ve toplumsal 

ile zihinsel arasıdaki tek dolayım dil olur. 

 

Yapısalcılığın gelişmesinde S. Freud’un insan ilişkilerinin belirlenmesinin kaynağı olarak 

gördüğü bilinçdışı düşüncesi önemli olmakla birlikte esas kökenleri Saurrure’un çalışmalarına 

dayanır. Saussure çalışmalarında dilin kendisinin yapısal özelliklerini eş zamanlı (senkronik) 

olarak inceler. Saussure dil içerisinde “dil” ve “söz” arasına bir ayrım getirir. Dil bir sistemdir 

ve söz ise dil sistemi içindeki bireysel gerçekleştirme edimleridir. Bir eylem olarak konuşma 

ancak geçerlilik kazandığı sistemin bütünü üzerinden anlaşılabilir. Saussure göre dil, bireylerin 

konuşmaların-dan bağımsız olarak var olan bir sistem ya da yapıdır. Saussure göre dil yapısının 

unsurları göstergeler yani işaretlerdir. Yapısalcılığın kurucu elemanları da bu işaretlerdir. 

 

Semiyoloji, basitçe dil, edebiyat, sanat ve diğer tüm alanlarda beliren işaretlerin ya da işaret 

sisteminin genel bir çalışmasıdır. İlk olarak Saussure’un çalışmalarında ortaya çıkan semiyoloji 

ancak 1960’larda kitle iletişim ile kültürel çalışmalarda gelişme imkânı bulabilmiştir. En 

önemli ve öncü takipçisi de Roland Barthes olmuştur. İşaretler sistemini çalışmayı mümkün 

kılan semiyoloji insan kültürünün araştırılmasında yapısalcı düşüncenin olabildiğince 

genişlemesini sağlar. Semiyolojinin konusunu oluşturan anlamlama dizgeleri el, kol, baş 

hareketleri, ezgili sesler, nesneler, törenler, protokoller ve gösterilerdir. Bu dizgelerin hepsi 

dille bağlantılıdır. Her gösterge dizisi dille iç içedir ve bir bölümü dil diz-gesiyle yapısal bir 

yineleme içerisindedir. Giyecekler, yiyecekler v.b. nesne bütünleri dizge durumuna dil 

aracılığıyla ulaşırlar. Semiyoloji toplumsal anlamlandırmanın sistematik yapısının incelenmesi 

ile ilgilidir. Bu noktada semiyoloji özellikle toplumdaki güç ilişkileri ile kültürel kodlar 

arasındaki ilişkilerin sorgulanmaya başlamasının önünü açmıştır. Roland Barthes’ın 

semiyolojiye yönelmesinin kökenlerinde de kültürel kodları, burjuva toplumunun kendini 

donattığı temsil etme biçimleri olarak görmesinden kaynaklanır. 

 

Yapısalcılığın sosyal antropoloji ile olan ilişkisini Claude Lévi-Strauss kurar. Lévi-Strauss’un 

çalışmaları ağırlıklı olarak mitlerin yapısal çalışmasına dayanır. Ne var ki burada “mit” R. 
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Barthes’da olduğu gibi burjuva toplumunun günlük yaşantısının adlandırıldığı bir işaret ya da 

anlamlandırma sistemi değildir. Onun yapısal çalışmasında “mitler” daha çok “ilkel” 

toplumlardan özellikle de Güney Amerika toplumlarından alınmıştır. Lévi-Strauss ana terim 

olarak işareti alır ve yapısalcı kavramları antropolojik verilere dönüştürür. Kullandığı yapısal 

modeller üretim ve değişim süreci içerisinde eşz amanlı (senkronik) anı vurgular. Lévi-Strauss 

tüm kültürlerdeki gündelik faaliyetlerin ve geleneklerin temelinde belirli evrensel kurallar 

yattığını düşünür ve çalışmalarında bu evrensel kuralları keşfetmeye çalışır. Bu düşünceye göre 

özellikle akrabalık, yemek pişirme ve benzeri gözlemlenebilen gündelik gelenek, görenek ve 

kültürel alışkanlıkların temelinde, dil bilimdeki gramer ve anlam yapılarına oldukça benzeyen, 

evrensel yapılar ve kurallar yatmak-tadır. Ona göre kültürel etkinliklerimiz dil yapılarında 

olduğu gibi doğa-kültür, cennet-dünya gibi karşıtların sembolik uzlaşısı temelinde 

oluşmaktadır. Tüm bunların temelinde ise insan bilincinin evrensel ilkelere göre işleyen yapıları 

yatmaktadır. Lévi-Strauss’un Totemizm (1969) ve Yaban Düşünce (1972) adlı çalışmaları bu 

kavramsal düşüncenin ürünleri olarak ele alınabilir. Bu çalışmaların sonucunda Lévi-Strauss, 

örneğin totemizmin yalnızca kabile topluluklarına özgü ve tek bir şey olduğu görüşüne karşı 

çıkar. Ona göre totemizm, genel görüngünün bir parçasıdır ve bu da insan düşüncesinin 

örgütlenmesiyle ilgilidir. 

 

Louis Althusser yapısalcı Marksizm’in öncüsü ve en önemli temsilcisi olarak kabul 

edilmektedir. Althusser’in çalışması Marx’taki altyapı ve üstyapı arasındaki ilişki sorununa 

odaklanır. Althus-ser’de toplumsal bütünlük kompleks bir yapıdır. Althusser’e göre toplum 

veya onun deyimiyle toplumsal formasyon, ekonomik, politik ve ideolojik olmak üzere üç ana 

düzeyden (yapıdan) oluşur. Althusser her “toplumsal düzey”in belirli bir pratiğe ve ilişkilere 

bağlı olduğunu söyler. Ekonomik düzeydeki ekonomik pratiği tanımlayan” Doğanın toplumsal 

ilişkiler içerisinde dönüştürülmesidir.” Politik pratikte ise toplumsal ilişkilerin dönüştürülmesi 

söz konusu iken, “İdeolojik düzeyde ve pratikte ise, insanın kendi hayatıyla ilişkisi demek olan 

ideolojik tasarımlar dönüştürülür.” Geleneksel Marksizm toplumda her şeyin ekonomik altyapı 

tarafından belirlendiğini savunurken, Althusser her bir düzeyin görece bağımsız veya özerk 

olduğunu savunur. 

 

Yapısalcılık ile post-yapısalcılık ilişkisi 

Postyapısalcılığın öncülerinden Lacan’a göre bir tedavi yöntemi olarak psikanaliz, dil içinde ve 

dil aracılığı ile gerçekleşir. Ona göre Psikanalizin nesnesi olan bilinçdışı da dilin mantıki bir 

sonucu olarak ortaya çıkar. Psikanalizi bir dil analizi olarak görür ve psikanaliz pratiğinde 

ulaşmak istediği sonuç bir “anlam”dır. Bu ise yapısal bir belirlenimdir. Lacan’a göre, “Birey 

kendisi de dil içerisinde belirlenmiş bir konumdan konuşur. Bu konum Oedipal söylem 

tarafından verilir. Psikanaliz için dile hangi konumdan girildiği önemlidir. Öznenin kendisi de 

kendi sözünde bir dilbilimsel gösterenle temsil edilir. Böylece öznenin kendisi de dilin 

kendisini temsil etmesini sağlayan gösterenin dil tarafından belirlenmesi ile belirlenmiş olur” 

(Tura, 1996, 99). 

 

Post-yapısalcıların yapısalcılara en önemli eleştirileri, sistemi ikili karşıtlıklar biçiminde 

anlamaya çalışmaları ve dil-söz karşıtlığında ya dile ya da söze vurgu yaparak toplumu 

anlamaya çalışmalarıdır. Yine yapının özneye dışsal olması ve öz-nenin yapı tarafından 

belirlenmesi postyapısalcı-lığın eleştirileri arasına girer. Bu ikili yapıların ve söz merkezciliğin 

eleştirisi için de J. Derrida ya-pısöküm yöntemini geliştirir. Foucault da yapısalcılığın bütün 

ilişkileri dilsel, simgesel ve söylemsel bağlamda ele almasının eleştirilmesinden hareketle diğer 
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kuramcılar gibi iktidarla ilgilenir. Dolayısıyla, “bireylerin iktidar ilişkileriyle belirlendiğini, 

iktidarın toplumsal gerçekliğin değişmez ilkesi olduğunu söyleyen” görüşe sahip oldu (Sarup, 

2004, 110). İktidar ve söylem üzerine vurguları çalışmalarının ana temasını oluşturdu. 

Derrida’nın yapısökümle okumak istediği metinler ise geleneksel sosyal bilim anlayışı dediği 

kuramsal yapılarını ikili karşıtlıklar üzerine kuran anlayışları eleştirdi. Yapısöküm herhangi bir 

metnin içinde geçen kavramların metnin bü-tünlüğü açısından tutarsız ve ikircik kullanımından 

yola çıkarak, metnin yazarının kurduğu kavramsal ayrımların başarısızlığını açıklamak 

amacıyla geliştirilmiş bir metin okuma yöntemidir. Foucault olayları, düz çizgisel ve gelişimsel 

dizgeler halinde anlatan geleneksel tarih yazımı anlayışını eleştirerek soykütüksel çözümleme 

ve arkeloji yöntemini geliştirdi. 
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