Klasik Sosyolojide
Temel Yaklafl›mlar-II:
Emile Durkheim
G‹R‹fi
Bu ünitede, klasik dönemde sosyolojinin toplumsal yaflam› analiz etmeye yönelik
ba¤›ms›z bir disiplin olarak geliflimine katk›da bulunan; Emile Durkhein’›n temel
düflünce ve yaklafl›mlar› ele al›nmaktad›r. 19. ve erken 20. yüzy›lda yaflayan çok
say›da düflünürün çal›flmalar› sosyolojinin geliflimine katk›da bulunmakla birlikte,
bunlar aras›nda özellikle Durkheim’›n çal›flmalar› da (Karl Marx ve Max Weber gibi) çok daha fazla ön plana ç›kmaktad›r. Durkheim’›n teorik yaklafl›m ve yöntemi
günümüzün sosyolojik teori ve araflt›rmalar›n› halen önemli ölçüde etkilemektedir.
Bu nedenle bu ünitede, klasik dönem sosyolojinin en önemli üç büyük düflünürlerinden biri olarak kabul edilen Emile Durkheim’›n (1858-1917) temel çal›flmalar›
ile bu çal›flmalarda benimsedi¤i teorik yaklafl›m ve yönteminin temel özellikleri incelenmektedir. Bu inceleme, sosyolojik yöntemin kurallar›, birey ve toplum, toplumsal iflbölümü, intihar ve din olgusu bafll›klar› alt›nda yap›lmaktad›r.

EMILE DURKHEIM (1858-1917)
Durkheim, sosyolojiyi ba¤›ms›z bir disiplin olarak kurma ve ona bilimsel bir statü
kazand›rma konusundaki önemli katk›lar›ndan dolay› sosyoloji tarihi içinde önemli bir yere sahiptir. Durkheim’in temel amac›, sosyolojinin çal›flma nesnesini ve ona
uygun çal›flma yöntemlerini tespit etmektir. Bir bilim dal› olarak sosyolojinin çal›flma konusunun ne oldu¤u ve bunun hangi yöntemle incelenmesi gerekti¤ine dair
yapt›¤› katk›lar, onu sosyolojinin en önemli kurucular›ndan bir olarak kabul edilmesine neden olmufltur. Onun toplum bilimin yöntemi, toplumsal iflbölümü, sanayileflme, intihar, din ve ahlâk konular› üzerine yapt›¤› çal›flmalar sosyolojinin gelifliminde çok önemli bir yere sahiptir.
Sosyolojinin as›l kurucusu olarak kabul edilen E. Durkheim, Fransa’da Epinal Alsace-Lorraine’da do¤du.
1882’de Ecole Normale Supéieure adl› ünlü okulu bitirdi. Akademik kariyerine bafllad›ktan sonra 1884’de Fransa’da Bordeaux Üniversitesinde sosyal bilimci unvan›
ile atanan ilk kifli olarak ders vermeye bafllad›. 1902’de
Sarbonne Üniversitesinde çal›flmalar›na devam etti ve
ayn› üniversitede E¤itim ve Sosyal Bilim Profesörlü¤üne atand›. En önemli eserleri aras›nda ‹flbölümü (1893),
Sosyolojik Yöntemin Kurallar› (1895), ‹ntihar (1897),
Dini Hayat›n ‹lksel Biçimleri (1912) yer almaktad›r.
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Maddi toplumsal olgular,
toplum, toplumun yap›sal
bileflenleri (kilise, devlet
gibi) ve toplumun morfolojik
(nüfus da¤›l›m›, yerleflim
düzeni) bileflenlerini, maddiolmayan toplumsal olgular
ise, ahlâk, kolektif bilinç,
kolektif temsiller ve kolektif
e¤ilimleri içermektedir.

Durkheim’›n sosyolojik yönteminin temel özelliklerini s›ralayabilmek.

Durkheim’›n sosyolojik yaklafl›m ve yöntemi, önemli ölçüde pozitivist bir bilim anlay›fl›n› temsil etmektedir. Marx’›n aksine Durkheim, biyolojik benzeflmeye dayal›
olarak parçalar› aras›nda ifllevsel karfl›l›kl›l›k temelinde iflbirli¤inin var oldu¤u
uyumcu bir toplum modeli ve buna uygun pozitivist bir yöntem benimser. Durkheim sosyolojik yöntemin kurallar› çal›flmas›na, sosyolojinin çal›flma nesnesinin ne
oldu¤u sorusuyla bafllar. Ona göre sosyolojinin çal›flma konusu toplumsal olgulard›r. Durkheim toplumsal olgular› maddi ve maddi nitelikte-olmayan toplumsal olgular olarak iki flekilde s›n›fland›r›r (Lukes, 1972, aktaran, Ritzer, 1992, s. 3):
A. Maddi-toplumsal olgular
1. Toplum
2. Toplumun yap›sal bileflenleri (kilise, devlet gibi)
3. Toplumun morfolojik (nüfus da¤›l›m›, yerleflim düzeni) bileflenleridir.
B. Maddi-olmayan toplumsal olgular ise,
1. Ahlâk,
2. Kolektif bilinç,
3. Kolektif temsiller ve kolektif e¤ilimlerdir.
Bu ayr›m ayn› zamanda temel gerçeklik düzeyini s›n›fland›rma biçimidir. Gerçekli¤in düzeyini maddi toplumsal olgulardan bafllat›r. Maddi olgular maddi olmayan toplumsal olgular› etkilemektedir (Lukes, 1972, aktaran, Ritzer, 1992, s. 3). Sosyolojik yöntemin kurallar› çal›flmas›, bu toplumsal olgunun ne oldu¤u, bu toplumsal olgular›n gözlemine iliflkin kurallar›, normal ile patolojik olan›n ayr›m›na iliflkin
kurallar›, toplum tiplerinin belirlenmesine iliflkin kurallar›, toplumsal olgular›n aç›klanmas›na iliflkin kurallar› ve sosyolojik kan›tlamaya iliflkin kurallar› içermektedir.
Toplumsal bir olgu nedir? Durkhiem’e göre sosyolojinin çal›flma konusu toplumsal olgulard›r. Toplumsal olguyu di¤er olgulardan (evrenin olgular›ndan) ay›ran temel olarak iki ay›r›c› niteli¤i vard›r:
Birincisi, toplumsal olgular bireylerin bilinçleri d›fl›nda var olur. Durkhiem toplumu bütün olarak analiz etti¤i için, bireysel temelde, bireylerin bilinçleri temelinde analize karfl› ç›kmaktad›r. Sosyolojik aç›klama bireysel güçlerin d›fl›nda kolektif güçlerle ilgilidir. Çünkü ona göre toplumsal olgular bireylere indirgenemeyecek
kolektif bir niteli¤e (aile, din, mesleki örgütlenme) ve kendine özgü ba¤›ms›z bir
gerçekli¤e sahiptir ve bireylerin d›fl›nda vard›r.
‹kincisi, toplumsal olgular kendilerini bireylere zorla kabul ettirirler. Kolektif
nitelikleriyle bireylerin d›fl›nda var olan toplumsal olgular, bireyler üzerinde bask›c› ve s›n›rland›r›c› bir güce de sahiplerdir. Örne¤in, din toplumsal bir olgu olarak
bireyin d›fl›nda kolektif bir niteli¤e sahiptir. Mümin dinsel yaflam›na ait sahip oldu¤u inanç ve uygulamalar› kendi bilinci d›fl›nda haz›r bulmufltur. Ayn› flekilde bireyler aile kurumu içinde efl, koca, kardefl olarak çeflitli görevleri yerine getirirler. Bireyler bu roller arac›l›¤›yla aile kurumunun ifllevselli¤ini sa¤lamaktad›r. Aile, bireyin d›fl›nda var olan, insanlar›n istemi d›fl›nda buyurucu ve k›s›tlay›c› yönüyle bireye varl›¤›n› kabul ettiren toplumsal bir olgudur (gerçekliktir) (K›z›lçelik, 1994
s.181-183; Durkheim, 2004, s.47-50; ). Yani toplumsal olgular, k›saca d›flsall›klar›
ve k›s›tlay›c› (bask›c› ve s›n›rlay›c›) özellikleriyle tan›mlanmaktad›r. Ancak Co-
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ser’e (2008, s.128-129) göre, Durkheim bu konudaki görüflünü flu yönde gelifltirmifltir. Durkheim’ göre, toplumsal olgular (özel olarak da ahlâki kurallar) bir yandan bireylerden ba¤›ms›z varl›¤›n› devam ettirirken di¤er yandan da bireylerin bilinçlerinde içselleflmektedir. Toplumsal olgular içselleflti¤i ölçüde bireylerin davran›fllar›n› belirlemektedir. Örne¤in, ahlâki kurallar bize d›flsal ve bizi k›s›tlayan bir
toplumsal olgudur ancak birey onu içsellefltirdi¤i ölçüde davran›fl›na yön verir. Yani “toplum bizim ötemizde ve bizim içimizde bir fleydir” (Durkheim 1953, aktaran
Coser, 2008, s.128). Peki, kendine özgü ayr› bir varl›¤› olan ve birey üzerinde bir
d›fl bask› uygulayabilen toplumsal olgular›n gözlemlenmesine iliflkin kurallar nelerdir?
Toplumsal olgular›n gözlemine iliflkin kurallar: Durkhiem’e göre, toplumsal olgular›n gözlemlenmesine iliflkin en temel ilke onlar› nesnelermifl gibi ele alma gereklili¤idir. Bu ise üç kurala ba¤l›d›r:
Birincisi, bir toplumsal olguyu ele al›rken ilk önce her türlü peflin hükümden
sistematik olarak kopmak gerekmektedir. Örne¤in, devlet, demokrasi, aile gibi olgular hakk›nda baz› fikir ve duygulara sahip olabiliriz. Asl›nda bu olgular hakk›nda karmafl›k ve belirsiz bilgilere sahip oldu¤umuz için onlar› bir nesne gibi ele almam›z gerekmektedir. Bu olgular› bilimsel olarak ele almak için ilk fikirlerimizden
ve önyarg›lar›m›zdan kurtulmam›z flartt›r.
‹kincisi, bir sosyolog mutlaka ele ald›¤› toplumsal olguyu tan›mlamak durumundad›r. Durkheim, bunun yan› s›ra bu tan›ma uyan ve iliflkili olan bütün olgular grubunun araflt›rmaya istisnas›z dâhil edilmesi gerekti¤ini düflünmektedir. Örne¤in, suç olgusunu anlamak istiyorsak ceza olgusunu da araflt›rma sürecine dâhil
etmemiz gerekmektedir.
Üçüncüsü, Durkheim’e göre, toplumsal olgular› araflt›rmaya giriflirken bu olgular› kendi tekil ve de¤iflken görünümlerinden soyutlayarak incelenmeyi sa¤layacak
bir bak›fl aç›s› benimsenmelidir. Örne¤in, aile konusu incelenmeye bafllan›rken
onu farkl› aile türleriyle kar›flt›rmamak için nesnel bir ölçüt olarak ailenin hukukça düzenlenmifl yap›s› veya miras hukuku referans al›nabilir (Aron, 2006, s.336;
Durkheim, 2004, s.97-119).
Normal ile patolojik olan›n ayr›m›na iliflkin kurallar: Durkheim’e göre, s›ralanan bu kurallara ba¤l› gözlem faaliyeti birbirinden birçok aç›dan farkl› iki olgu
kategorisini bir araya getirmektedir. Birinci kategori makul olmas› gereken normal
olgular›, di¤er kategori ise olmas› gerekenden tamamen farkl› olan patolojik olgular› içermektedir. Durkheim’de normallik genellik ölçütüne göre tan›mlanmaktad›r. Bir olgunun normal say›lmas›n›n temel nedeni onun s›kl›¤›d›r. Örne¤in, suçun
patolojik bir olgu oldu¤u hemen kabul edilebilir. Ancak Durkheim’›n bak›fl aç›s›yla suç, her toplumda s›kl›kla görüldü¤ü (yayg›n) ve kaç›n›lmaz bir olgu oldu¤u için
normal say›lmal›d›r. Yine de Durkheim’a göre bu aç›klamadan suçun ve suçlunun
cezaland›r›lmay› hak etmedi¤i sonucunun ç›kar›lmamas› gerekmektedir. Suçun ve
cezan›n bir toplum için normal bir olgu olarak ele al›nmas› toplum üyeleri aras›nda toplumsal ba¤lar›n güçlenmesine hizmet etmesinden kaynaklanmaktad›r. Daha
aç›k bir ifadeyle Durkheim’a göre belirli bir oranda seyreden suç normal, belirli bir
oran›n d›fl›nda seyreden suç ise patolojik (topluma zararl›) olarak kabul edilmelidir. Suç kolektif bilincin yasaklam›fl oldu¤u bir davran›fl olmakla birlikte toplum
aç›s›ndan pozitif ifllevleri bulunmaktad›r. Örne¤in, suç toplumda hangi davran›fllar›n hoflgörü ile karfl›lanaca¤›n› hangi davran›fllar›n cezaland›r›laca¤›n› belirler. Bu
bak›mdan ortalama oranda seyreden suç da ceza da her sa¤l›kl› toplum için ifllevseldir. Ancak, suç belirli bir toplum tipinde ortalama oranlardan saparsa anormal-
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Toplumsal olgular bireyin
bilinçleri d›fl›nda var olan,
kendine özgü ba¤›ms›z bir
gerçekli¤e sahip ve
kendilerini bireye zorla kabul
ettiren olgulard›r. Örne¤in
ahlâki kurallar bize d›flsal ve
bizi k›s›tlayan bir toplumsal
olgudur ancak birey onu
içsellefltirdi¤i ölçüde
davran›fl›na yön verir.

Durkheim’e göre, bir
toplumsal olgu ele al›n›rken
peflin hükümlerden kopmal›
ve olgu mutlaka
tan›mlanmal›d›r.

Toplumsal olgular toplumun
süreklili¤inin sa¤lanmas›
aç›s›ndan sahip olduklar›
ifllevlere göre normal ve
patolojik olgular olarak ikiye
ayr›l›r.
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Bir toplumsal olgunun
nedenleri yine baflka
toplumsal olgularda
aranmal› ve nedensel olarak
aç›klanmal›d›r.
Toplumsal olgular topumun
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
aç›s›ndan sahip olduklar›
ifllevler aç›s›ndan da
araflt›r›lmal›d›r.
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dir (patolojiktir) (Durkheim, 2004, s.158). Sonuç itibar›yla Durkheim, toplumsal olgular›n toplumun süreklili¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan ne tür ifllevlere sahip olabilece¤ini normal ve patolojik kategorik ayr›m›yla ortaya koymaktad›r.
Toplum tiplerinin belirlenmesine iliflkin kurallar: Durkheim, toplumlar›
karmafl›kl›k derecesine göre s›n›fland›rmaktad›r. Benzer olan toplumlar› belirli
gruplara ay›rmaktad›r. S›n›fland›rmaya tek parçal› toplumlardan bafllar. Ona göre,
tek parçal› (yal›nç) toplum daha önce hiçbir parçalanman›n izini tafl›mayan, sadece var olan haliyle tek bir parça olan toplumdur. Örne¤in, ilkel toplumlar (horde)
hiçbir farkl›laflman›n olmad›¤› toplumdur. Bu toplumdan (horde) sonra, içine birçok aileyi alan klan gelir. Durkheim, horde’lerin birleflmesiyle oluflan klan› tarihsel olarak bilinen en basit toplum olarak s›n›fland›rmaktad›r. Di¤er toplumlar›n s›n›fland›r›lmas›nda da ayn› ilke (karmafl›kl›k ilkesi) ve yöntemi kullan›r. Klanlar›nda özlerini de¤ifltirmeden yan yana gelmesi çok parçal› toplumlar› meydana getirir (ör. Avustralya kabileleri). Çok parçal› toplumlar›n birleflmesinden de daha üst
ve farkl›laflm›fl toplumlar meydana gelir. Siteleri bu toplumlara örnek olarak verebiliriz (K›z›lçelik, 1994 s.186; Aron, 2006, s.339-340).
Toplumsal olgular›n aç›klanmas›na iliflkin kurallar: Durkheim’a göre,
toplumsal bir olgunun aç›klanmas›n›n temel ilkesi fludur: Bir toplumsal olgunun
nedeni ancak baflka bir toplumsal olguda aranmal›d›r. Onun toplumsal olgular›
aç›klarken nedensel ve ifllevsel olmak üzere dikkate ald›¤› iki farkl› yöntem vard›r.
Bu yöntemlerden birincisinde; toplumsal olgular›n nedenleri yine baflka toplumsal olgularda aranmal› ve nedensel olarak aç›klanmal›d›r. Di¤er bir deyiflle, bir toplumsal olguyu aç›klamak onu zorunlu olarak ortaya ç›karan önceki olguyu ortaya
ç›karmaya ba¤l›d›r. Baflka bir ifadeyle, Durkheim toplumsal olgular›n nedenlerinin
toplumsal ortamda aranmas› gerekti¤ini düflünmektedir. Yani sosyoloji bilimi,
aç›klamak istedi¤i olgular›n nedenini inceledi¤i toplumun yap›s›nda aramal›d›r. Bu
yaklafl›m bir olgunun nedenini geçmiflte arayan tarihsel aç›klaman›n karfl›s›nda yer
almaktad›r (Durkheim, 2004; Aron, 2006, s.341-343). Bir olgunun nedeni tespit
edildikten sonra aç›klanacak olgunun ifllevi ve yararl›l›¤› araflt›r›lmal›d›r. Yani ikinci yöntem olarak, toplumsal olgular topumun ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› aç›s›ndan
sahip olduklar› ifllevler aç›s›ndan araflt›r›lmal› ve toplum aç›s›ndan ifllevlerine bak›lmal›d›r. Buradan da anlafl›laca¤› üzere Durkheim, ifllevselci (fonksiyonalist) olarak
adland›r›lan bir toplum modeli benimsemifltir. Durkheim’›n ifllevselci toplum modeli, modern sosyolojinin geliflimini derinden etkilemifltir. Durkheim’›n ifllevselci
yaklafl›m› özellikle modern sosyolojinin en önemli yaklafl›mlar›ndan birisi olarak
kabul gören yap›sal ifllevselcili¤in gelifliminde önemli bir rol oynam›flt›r.
Sosyolojik kan›tlamaya iliflkin kurallar: Durkheim’a göre, bir olgunun baflka bir olguya neden oldu¤unu kan›tlaman›n tek yolu olaylar›n ayn› zamanda birlikte meydana gelip gelmediklerine bakmakt›r. Ancak sosyolojik olgular›n incelenmesinde tam olarak deneyleme yöntemini kullanmak mümkün de¤ildir. Bu nedenle, Durkheim’a göre, toplumsal olgular›n incelenmesinde birlikte de¤iflim yönteminin kullan›lmas› daha güvenlidir (K›z›lçelik, 1994 s.188-189).
Marx ve Durkheim’›n
SIRA S‹ZDEsosyolojik yöntem anlay›fl›n› karfl›laflt›r›n›z.
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Durkheim’›n birey ve toplum anlay›fl›n› özetleyebilmek.

Durkheim’›n sosyolojik yaklafl›m›n›n çerçevesini anlamak için onun birey anlay›fl›n›, bireyin toplum içindeki yeriyle ilgili temel fikirlerini özetlemek yararl› olacakt›r. Durkheim’e göre, insanlar temel ihtiyaçlar›n› karfl›lasalar bile tatmin olmazlar.
Çünkü insanlar›n, hayvanlardan farkl› olarak; arzular› s›n›rs›zd›r. ‹nsanlar sadece
kendileriyle ilgilendikleri için toplumsal ç›karlar›n da fark›nda de¤ildirler. Durkheim’›n insan›n do¤as›yla ilgili en önemli kabullerinden birisi fludur: ‹nsanlar bencil
dürtülere ve bir dizi tutkuya sahiptir. Bu dürtülere ve tutkulara gem vurulmamas›
hem insanlar›n kendileri için hem de toplum için önemli bir tehdittir. Di¤er bir deyiflle insan›n dürtüleri ve tutkular› bireyi kendine köle yapacak noktaya kadar getirebilir (Coser, 2008, s.130; Ritzer, 1992, s.16). “Tutku bireysellefltirir, ancak ayr›ca kölelefltirir. Duyumlar›m›z özünde bireyseldir; ancak, biz daha kiflisel özellikler
kazand›kça duyumlar›m›zdan kendimizi daha fazla kurtarabilir, kavramlarla düflünebilir ve onlara göre davranabiliriz” (Durkheim 1912, aktaran Coser, 2008, s.130).
Durkheim’e göre, insan›n do¤al doyumsuzlu¤unun sonucu oluflan arzular ise,
sadece toplumsal denetim taraf›ndan kontrol alt›na al›nabilir. Toplum insan›n arzular› üzerinde s›n›rlamalar getirir. Nas›l biyolojinin fiziki ihtiyaçlar için insan üzerinde etkisi varsa, toplumsal denetimin ve kontrolün de insan›n s›n›rs›z ihtiyaçlar›
üzerinde önemli bir gücü vard›r. Yani, toplumsal denetim bireylerin e¤ilimleri üzerine s›n›rlamalar getirir (Coser, 2008, s.130). Durkheim’e göre insanlar, tutkular›
d›flsal güçler taraf›ndan kontrol alt›na al›nd›¤› zaman özgür olacakt›r. Onun yaklafl›m› içinde en önemli d›flsal güç ortak ahlâkt›r. Onun yaklafl›m›nda özgürlük
içerden de¤il daha çok d›flar›dan gelmektedir. Özgürlük, gerçek tutkular›n kontrol alt›nda tutuldu¤u kolektif bir bilincin varl›¤›na iflaret eder. Durkheim’in yaklafl›m›nda özgürlük daha çok (bireylerin aksine) toplumun temel bir özelli¤idir (Ritzer, 1992, s.16). Birey, toplumun özgürlü¤ü ad›na tutkular›na ve arzular›na set çeker. Onun ifadesiyle “her bir birey kendi alan›nda, h›rslar›na set çeken uç s›n›rlar›n somut bir flekilde fark›na var›r ve onlar›n ötesinde hiçbir fleye heves etmez..
Böylece bir son veya bir amaç, tutkulara set çekmektir” (Durkheim aktaran, Coser,
2008, s.130). Ona göre, insan ancak toplumun içinde ve toplum yoluyla tam anlam›yla insan olur. Bir toplumdaki do¤ru ahlâki eylem sadece bireysel arzular›n
toplumun veya gruplar›n hizmetine feda etmesiyle oluflur (2008, s.133).
Durkheim toplum için bir “ahlâki kod” oluflturulmas›n› önermektedir. Bu “ahlâki kod” veya “ahlâki disiplin” toplumun kolektif ç›karlar›na ve düzenine zarar
vermemek için oluflturulan kurallar› içermektedir. Bu kurallar/disiplin bireyi kontrol alt›nda tutmakta, bireyin s›n›rlar›n› çizmekte, di¤er insanlarla iliflkilerinin nas›l
olmas› gerekti¤ini göstermekte ve toplumunun devam› için bireye ait gerekli sorumluluklar› hat›rlatmaktad›r. Ona göre, bireyi ilgilendiren tek fley kendisidir ve birey toplumsal ç›karlar›n fark›nda olmayabilir. Bu yüzden de öyle bir sistem olmal›d›r ki, bu sistem ile bireye sürekli toplumsal ç›karlara sayg› göstermesi gereklili¤i
hat›rlat›ls›n. Durkheim’e göre bu ancak ahlâki disiplin ile sa¤lanabilir. Bu ahlâki
disiplin de çocuklu¤un erken dönemindeki sosyalleflme süreciyle sa¤lanacakt›r.
Di¤er bir deyiflle erken yafllarda verilecek e¤itimle (sosyalleflme) çocuklar arzular›n› dizginlemeyi, isteklerine s›n›r koymay› ve koydu¤u s›n›rlar çerçevesinde hedeflerini belirlemeyi ö¤renebilecektir. E¤itim yoluyla verilecek ahlâki disiplin, bi-
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reyin toplumla bütünleflmesi, topluma uyum sa¤lamas› ve birey ile toplum aras›ndaki dengenin sa¤lanmas› aç›s›ndan önemli bir kontrol mekanizmas› olarak düflünülmektedir (Berbero¤lu, 2009, s.26-27).
Bireyin do¤as›ndan gelen egoizm, arzular›n kontrol ve denetim alt›na al›nmamas› bireyin toplumla ba¤lar›n›n zay›flamas›na neden olacak ve bunun sonucunda da normsuzluk durumu olarak ifade edilen anomi oluflacakt›r. “Anomi zihinsel bir duruma de¤il toplumsal yap›n›n özelliklerinden birine tekabül eder. Bu, bireysel arzular›n art›k ortak normlar taraf›ndan düzenlenmedi¤i ve sonuç olarak bireylerin amaçlar›n›n peflinden koflarken ahlâki bir rehberli¤in olmad›¤› bir durumu
karakterize eder” (Coser, 2008, s.130). Anomi özellikle toplumsal de¤iflim sürecinde ortaya ç›kabilir. Örne¤in, ekonomik krizler ve refah dönemleri anomik durumlar›n oluflmas›na neden olabilir. ‹fl krizleri en üstte yer alan kiflilerin afla¤› s›n›flara
düflmesine neden olabilmektedir. Afla¤›ya do¤ru yaflanan toplumsal hareketlilik bu
insanlar›n hayatlar›nda önemli baz› düzensizliklerin oluflmas›na neden olur. Ayn›
flekilde yukar› do¤ru bir hareketlilik de anominin ortaya ç›kma olas›l›¤›n› art›rabilir (2008, s.132). Sonuçta bireyin topluma karfl› ahlâki ba¤›n›n güçlü olmamas›
onun bireysel olarak topumdan kopmas›na, yabanc›laflmas›na ve afl›r› bireyselleflmesine neden olacakt›r. Ünitenin bir sonraki bölümünü oluflturan intihar olgusunda da görülece¤i gibi, özellikle de bencil intihar bireyin toplumla ahlâki ba¤lar›n›n
kopmas› ve toplumsal normlarla olan iliflkisinin zay›flamas›yla iliflkilendirilir. Durkheim’›n birey anlay›fl› ve bireyin toplum içindeki yeri, genel olarak bireyin topluma uyum sa¤lamas› ve toplumla bütünleflmesi üzerine kuruludur. Ona göre iyi bir
vatandafl olman›n en önemli yolu toplumsal kolektiviteye katk›da bulunmakt›r
(Berbero¤lu, 2009, s.28-29).
Durkheim’›n yaklafl›m› içinde toplum, “toplumsal kolektiviteyi oluflturan bireylerden ba¤›ms›z, her fleyi saran bir varl›k” (Berbero¤lu, 2009, s.30) olarak görülür.
Toplum kendi bafl›na bir kuvvet iken, birey ise toplumsal gerçekli¤in egemenli¤i
alt›ndad›r. Ona göre toplum, birey karfl›s›nda üstün bir durumdad›r ve birey ise
toplumsal bütünlü¤ün sa¤lanmas› için toplumun emirlerine uymas› gereken bir
varl›k olarak görülür. “Tutkular›m›z›, içgüdülerimizi kontrol etmeyi, bunlar için yasalar koymay›, kendimizi yoksun b›rakmay›, kendimizi feda etmeyi, kendi flahsi
amaçlar›m›z› daha yüksek amaçlara tabi k›lmay› bize ö¤reten toplumdur” (Durkheim, 1956, aktaran Berbero¤lu, 2009, s.31-32).
Durkheim, hem bireyler, hem de birey ve toplum aras›nda dengenin oluflturulmas› ve süründürülebilmesi için güçlü bir toplumsal dayan›flman›n gerekli oldu¤unu düflünür. ‹zleyen bölümde yer alan toplumsal iflbölümü konusunda iflbölümü ve buna ba¤l› oluflan toplumsal dayan›flma olgusu daha ayr›nt›l› incelenmektedir. fiimdi bu konuyu inceleyelim:
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Durheim sosyolojisinde mekanik ve organik dayan›flmaya dayal›
toplum tiplerinin özelliklerini ay›rt edebilmek.

Toplumsal iflbölümü çal›flmas› Durkheim’in sosyolojik çal›flmalar› aras›nda önemli
bir yere sahiptir. Doktora tezi olan bu çal›flmada temel olarak flu sorular sorgulanmaktad›r: Bireylerden oluflan topluluk nas›l bir toplum oluflturmaktad›r? Toplumsal varl›¤›n koflulu olan fikir birli¤i (konsensus) nas›l gerçekleflmektedir? Durkhe-
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im toplumlar›n evrimini, birey toplum iliflkisini ve toplumdaki fikir birli¤ini (konsensus) iflbölümü olgusu temelinde aç›klamaktad›r. Örne¤in, toplumdaki iflbölümü gelifltikçe birey daha fazla ba¤›ms›zlaflmakta ve özerklik kazanmaktad›r. Ancak
bireyin özerkli¤i ve ba¤›ms›zl›¤› art›kça toplumla olan ba¤lar› da güçlenmektedir.
Bireyin toplumla olan ba¤lar›, iflbölümü olgusu temelinde aç›klanmaktad›r. Yani
Durkheim iflbölümüne ba¤l› olarak geliflen toplumsal dayan›flma olgusunu analiz
etmektedir. Çünkü onun için toplumsal düzen ve dayan›flma bir toplumun iflleyebilmesi için oldukça önemlidir. Toplumdaki düzen ve dayan›flman›n kayna¤› ise
iflbölümü ve uzmanlaflmad›r.
Durkheim’e göre iflbölümü, “farkl› ama bir bütün içindeki faaliyetleri yerine
getiren kifli ya da gruplar› koordine etmeyi sa¤layan, istikrarl› bir düzenlemeyi anlat›r.” Tan›mdan da anlafl›laca¤› gibi iflbölümü bir toplum içinde düzenlemeyi ve istikrar› sa¤layan bir iflleve sahiptir. Ona göre, iflbölümünün gerçek ifllevi “iki ya da
daha fazla insan aras›ndaki bir dayan›flma duygusu yaratmakt›r” (Swingewood,
1998, s.140). Onun için, toplumdaki iflbölümü görevler veya sorumluluklarda belli ölçüde uzmanlaflmay› gerektirdi¤i için maddî nitelikte bir toplumsal olgudur (Ritzer, 1992). Durkheim, toplumsal evrimi iflbölümü olgusu temelinde aç›klamaktad›r. Toplumlar›n evrimsel süreci içinde iflbölümüne ba¤l› olarak geliflen ideal tipte
iki tür toplumsal yap›dan söz etmektedir: Birincisi mekanik dayan›flmac›, ikincisi ise organik dayan›flmac› toplum tipidir. ‹flbölümünde meydana gelen de¤iflimler toplumsal yap›da oldukça kapsaml› de¤iflikliklere ve sonuçlara neden olmaktad›r. Ortaya ç›kan bu sonuçlar, asl›nda mekanik ve organik dayan›flma aras›ndaki farkl›l›klar› ifade etmektedir.
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Mekanik Dayan›flmac› Toplum
Durkheim’a göre mekanik dayan›flma benzeflmeye dayal›, iflbölümünün oldukça s›n›rl› oldu¤u ve farkl›laflman›n olmad›¤› daha çok sanayi öncesi toplumlarda görülmektedir. ‹nsanlar, maddi toplumsal bir olgu olarak iflbölümünün geliflmedi¤i geleneksel
toplumlarda daha çok genel konumlarda yer al›r. Yani geleneksel bir toplumda kiflinin elinden her iflin gelmesi gerekir. Örne¤in, geleneksel toplumda annelik veya ev
kad›nl›¤› modern toplumla karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok daha az uzmanlaflm›fl bir iflleve sahiptir. Cinsiyete dayal› iflbölümü çerçevesinde avc›l›k yapan erkek (baba) ile haneyi
yöneten kad›n›n (anne) uzmanlaflm›fl ifllevi (anne) modern toplumdaki kadar farkl›laflmam›flt›r ve pratik olarak bu toplumlar kendilerine yetebilmektedir (Ritzer, 1992).
Mekanik dayan›flman›n oldu¤u toplumda bireyler, birbirlerinden çok farkl›laflmam›fllard›r. Bu toplulu¤un bireyleri ayn› duygular› hissettikleri, ayn› de¤erlere sahip olduklar› ve ayn› kutsal inanc› paylaflt›klar› için birbirlerine benzemektedirler.
Bireyler farkl›laflmad›¤› için de bu tipteki toplumsal yap›lar kendi içinde tutarl›d›rlar (Aron, 2006, s. 296). ‹nsanlar› birbirine ba¤layan fley, tümünün benzer etkinliklerde bulunmas› ve benzer sorumluluklara sahip olmalar›d›r. Bundan dolay›, mekanik dayan›flmaya ba¤l› toplumlarda bireysel eylem, kendili¤inden kolektif kimli¤e bürünmektedir. Bu toplumlarda genellikle kolektif (ortak) bilinç egemendir.
Durkheim’e göre, kolektif bilinç bir toplumda yaflayan bireylerin ortak inanç ve
duygular›na tekabül eder. Bu kavram toplumun ahlâki bir temelde kavranmas›n›
sa¤lamaktad›r. Mekanik dayan›flmaya ba¤l› toplumlarda kolektif bilinç tüm toplumu ve bu toplum içinde yer alan bütün üyeleri kapsamaktad›r. Bu kolektif bilincin içeri¤i önemli ölçüde dinsel karakterdedir ve dinsel fikirler bütün toplumu kuflatm›flt›r (Ritzer, 1992; Swingewood, 1998, s.140-141; Aron, 2006, s.298). Toplumda oluflan ortak bilinci tehdit eden bir davran›fl toplum, taraf›ndan cezaland›r›lmaktad›r.

Mekanik dayan›flma
benzeflmeye dayal›,
iflbölümünün oldukça s›n›rl›
oldu¤u ve farkl›laflman›n
olmad›¤› toplumlar için
kullan›lmaktad›r. Organik
dayan›flma ise farkl›laflmaya
dayal›, iflbölümünün ve
toplumsal farkl›laflman›n
yo¤un oldu¤u toplumlar için
kullan›lmaktad›r.

Kolektif bilinç bir toplumda
oluflan ortak inanç ve
duygulard›r.
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Durkheim’e göre, mekanik dayan›flmaya dayal› toplumlarda cezaland›r›c› hukuk olarak tan›mlad›¤› yapt›r›mlar uygulanmaktad›r. Bu toplumlarda ortak de¤er
sistemine karfl› yap›lan bir davran›fl, toplum üyeleri için oldukça önemlidir. Çünkü
mekanik dayan›flmac› toplumlarda insanlar birbirlerine büyük oranda benzemekte
ve ortak bir ahlâka da ayn› düzeyde sahip ç›kmaktad›rlar. Toplumun ortak ahlâk›na derinden ba¤l› olunan bu toplumlarda, bu ortak ahlâka karfl› yap›lm›fl suça karfl› da ortak duygular beslenmektedir. Di¤er bir deyiflle, toplumun ortak/genel ahlâk sistemine karfl› suç oldu¤u düflünülen davran›fl fliddetle cezaland›r›lmaktad›r.
Örne¤in, Tanr›ya veya tanr›lara karfl› yap›lan bir sayg›s›zl›k ve suç kiflinin dilinin
kesilmesi ile cezaland›r›l›r. Toplum üyeleri ahlâk sistemine kuvvetle ba¤l› olduklar› için, bu ahlâk sistemine karfl› ifllenen suç da a¤›r cezayla cezaland›r›lmaktad›r.
Mekanik dayan›flmaya dayal› toplumlarda cezaland›r›c› hukukun düzenlenmesi
büyük oranda kitlelerin elindedir (Ritzer, 1992).

Organik Dayan›flmac› Toplum
Organik dayan›flma Durkheim taraf›ndan farkl›laflmaya dayal›, iflbölümünün ve
toplumsal farkl›laflman›n yo¤un oldu¤u toplumlar için kullan›lm›flt›r. Durkheim’e
göre, organik dayan›flma kavram› farkl› parçalar aras›ndaki iliflkilerin birleflti¤i,
farkl›laflm›fl ve uzmanlaflm›fl ifllevlerden oluflan bir sistemi ifade etmektedir. Birey
kendisini oluflturan parçalara ba¤l› oldu¤u için topluma ba¤l›d›r. Organik dayan›flma modern toplumlarda görülmektedir. Bu toplumlar›n sanayisi geliflmifltir ve nüfus oran› da oldukça yüksektir. Mekanik dayan›flmada görülen toplumsal benzerlik arac›l›¤›yla sa¤lanan dayan›flman›n yerini, organik dayan›flmada farkl›laflmayla
sa¤lanan dayan›flma alm›flt›r. Bu toplumlarda bireyler art›k benzer de¤ildirler. Bireyler farkl›laflt›¤› ve birbirlerine benzemedi¤i için toplumda konsensus oluflmaktad›r (Swingewood, 1998, s. 141; Aron, 2006, s. 296).
Organik dayan›flman›n temel özelli¤inin geliflmifl iflbölümü oldu¤unu ifade etmifltik. Organik dayan›flman›n görüldü¤ü modern toplumlarda yaflayan bireyler,
mekanik dayan›flman›n belirgin oldu¤u geleneksel toplumlardan farkl› olarak; uzmanlaflman›n yo¤un oldu¤u yerleri iflgal ederler. ‹flbölümüne ba¤l› olarak uzmanlaflman›n geliflmesi bireylerin s›n›rl› görev ve sorumluluklara sahip olmas›na neden
olmaktad›r. Örne¤in, organik dayan›flmac› toplumlarda yani modern toplumlarda
kad›nlar›n anne ve ev kad›n› olarak yapt›klar› ifller toplumun di¤er kurumlar› taraf›ndan üstlenilebilmektedir. Okul öncesi anaokullar›, çocuklar›n bak›m ve e¤itim
ifllerini yerine getirmektedir. Bu toplumlarda ev hizmetleri ve emek tasarrufu sa¤layan çamafl›r, bulafl›k makinesi, mikro-dalga f›r›nlar, yemek servisleri gibi araçlar
geliflmifltir (Ritzer, 1992).
Organik dayan›flmal› toplumlarda birli¤i sa¤layan insanlar, aras›ndaki farkl›l›klard›r ve insanlar farkl› görev ve sorumluluklara sahiptir. Modern toplumda insanlar daha çok s›n›rl› say›da görevler yüklendiklerinden yaflamlar›n› devam ettirmek
için toplumda di¤er insanlara muhtaçt›rlar. Yani, insanlar modern dünyada yaflamlar›n› sürdürmek için kendi yapt›klar›n›n d›fl›nda baflka türlü hizmetlere ihtiyaç
duymaktad›rlar. Örne¤in, geleneksel toplumda bir aile kendi kendine yetebilirken
modern toplumda aile varl›¤›n› sürdürmek için bakkala, f›r›nc›ya, kasaba, ö¤retmene, polis gibi birçok uzmanlaflm›fl hizmetlere muhtaçt›r. Organik dayan›flmac› toplumlarda bütünlük, insanlar›n uzmanlaflmas› ve di¤er uzmanl›k hizmetlerine ihtiyaç duyulmas›yla sa¤lan›r. Durkheim’e göre, uzmanlaflma sadece bireylerin uzmanlaflmas› temelinde ele al›nmaz. Ayn› zamanda gruplar›n, yap›lar›n ve kurumlar›n uzmanlaflmas› da önemlidir. Organik dayan›flmaya ba¤l› toplumlarda farkl›laflma, insanlar›n iflbirli¤i yapmalar›n› sa¤lamaktad›r (Ritzer, 1992).
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Durkheim sosyolojisinde yer alan temel kavramlar› tan›mlayabilmek.

Mekanik dayan›flmaya dayal› toplumlarda güçlü olan kolektif (ortak) bilinç,
organik dayan›flmal› toplumlarda daha az önemlidir. Bireyler aras›nda yaflanan
farkl›laflma artt›kça kifliler kendi özel seçimlerine göre inanma, isteme ve davran›fl
gelifltirme konusunda özgürleflmektedir. Durkheim’e göre, birey kolektif bilincin
k›skac›ndan kurtulmufltur ve bireyselli¤ini ve kiflili¤ini daha rahat ortaya koymaktad›r (Swingewood, 1998). Modern toplumda insanlar›n daha çok birliktelik içinde
olmalar›n›n nedeni kolektif bilinç de¤ildir. Çünkü bu toplumlarda insanlar› bir arada tutan fley, ortak inanç ve duygulardan çok, bireylerin birbirlerine olan ihtiyaçlar›d›r. Di¤er bir de¤iflle, iflbölümü sonucu birbirlerine yükledikleri ve birbirlerinden bekledikleri ifllevsel ihtiyaçlar› onlar› daha çok bir arada tutmaktad›r.
Organik dayan›flmal› toplumlarda uygulanan hukuk onar›c› veya iade edici
hukuktur. Bu toplumlarda birey, ortak ve genel olarak kabul edilmifl ahlâki de¤erlere karfl› bir suç iflleme durumunda fliddetle cezaland›r›lmaz. Bireyden beklenen toplumun hukuk kurallar›na uymas› ve davran›fllar› ile zarar verdi¤i kiflilere
karfl› iflledi¤i suçun zarar›n› karfl›lamas›d›r. Yani verdi¤i zarar›n tazmin edilmesi istenir. Ölüm cezas› olmas›na ra¤men yayg›n olarak uygulanan hukuk iade edici hukuktur. Organik dayan›flmal› toplumlarda mekanik dayan›flmal› toplumlarda görülen ortak ahlâki de¤erler s›n›rl› oldu¤u için, ifllenen suça duygusal bir tepki verilmesi beklenmez. ‹fllenen suça karfl› iade edici hukukun uygulanmas›ndan toplumun güvenlik güçleri, mahkemeler toplumun uzman birimleri sorumludur. Artan
iflbölümü ve uzmanlaflma, toplumun hukuk sisteminin iflleyifli ile tutarl›l›k içindedir (Ritzer, 1992). Peki, mekanik dayan›flmadan organik dayan›flmaya geçifli sa¤layan nedensel faktör nedir? Durkheim’e göre, bu geçifli sa¤layan faktör maddi bir
toplumsal olgu olan dinamik yo¤unluktur.
B‹LG‹ NOTU: Durkheim sapma ve suçluluk tart›flmas›nda, al›fl›lagelmifl olan
tarzdan kökten bir flekilde ayr›l›r. Ço¤u suç araflt›rmac›s› suçu patolojik bir fenomen olarak ele al›rken ve suçlunun akl›ndaki psikolojik sebepleri araflt›r›rken, Durkheim suçu ortaya ç›k›fl› aç›s›ndan normal olarak, hatta sonuçlar›
aç›s›ndan da olumlu toplumsal ifllevlere sahip olarak ele ald›. Hiçbir toplum,
bireyleri kendi kurallar›na tam olarak uymaya zorlayamayaca¤› için suç
normaldi. Ayr›ca e¤er bu zorlama gerçeklefltirilebilirse, o zaman toplum, bireylerin toplumsal katk›lar› aç›s›ndan hiçbir kaçama¤a izin verilmeyecek kadar bask›c› olacakt›r. E¤er toplum esnek kalacaksa ve de¤iflim ve yeni uyarlanmalara aç›k olacaksa, toplumun kurallar›ndan da sapma olacakt›r. E¤er
toplum esnek kalacaksa ve de¤iflim ve yeni uyarlanmalara aç›k olacaksa, toplumun kurallar›ndan sapma da gereklidir. “Suçun var oldu¤u yerde, kolektif
duygular yeterli ölçüde yeni bir biçim alabilen bir esnekli¤e sahiptir ve suç bazen bunlar›n ald›¤› yeni biçimin belirlenmesine de yard›mc› olur. Bunun ne
kadar olaca¤›, asl›nda, gelecekteki ahlaki düzeyin yaln›zca bir tahminidirne olaca¤›na do¤ru bir ad›md›r” (Durkheim, 1950, s.71). Ancak suçun bu
tür do¤rudan sonuçlar›na ek olarak, dolayl› ve daha az önemsiz olmayan ifllevlerini de tan›mlad›. Durkheim’e göre bir suç eylemi, kural›n çi¤nenmesine
karfl› kolektif duygunun artmas›yla topluluk içerisinde olumsuz yapt›r›mlar›
ortaya ç›kar›r. Bundan dolay›, ortak refah hakk›ndaki kural koyucu uzlafl›m›n güçlenmesi fleklinde öngörülemeyen bir sonucu vard›r. Suç dürüst vicdanlar› bir araya getirir ve bunlar› güçlendirir” (Durkheim, 1956, s.103 )
Kaynak: Coser, L.A. (2008) Sosyolojik Düflüncenin Ustalar›: Tarihsel ve
Toplumsal Ba¤lamlar›ndaki Fikirler. Çevirenler: H.Hülür, S.Toker ve ‹.
Mazman. Ankara: De Ki Bas›m Yay›m Ltd. fiti.
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Dinamik Yo¤unluk
Dinamik yo¤unluk, bir
toplumdaki insan say›s›n›n
ve insanlar aras› etkileflim
miktar›n› ifade etmektedir.

Bu kavram, bir toplumdaki insan say›s›n› ve insanlar aras› etkileflim miktar›n› ifade etmektedir. ‹nsanlar›n say›lar›ndaki ve kendi aralar›ndaki etkileflimin art›fl›, mekanik dayan›flmadan organik dayan›flmaya do¤ru giden bir de¤iflimi sa¤lamaktad›r.
Ancak burada önemli olan nokta, bu iki faktörün birleflmesi sonucunda insanlar›n
k›t kaynaklar üzerinde rekabete ve mücadeleye girmesidir. Ona göre, kaynaklar›n
k›t olmas› durumunda bireylerin, gruplar›n, ailelerin ve kabilelerin birbirleriyle çat›flmaya girme olas›l›¤› yükselecektir. ‹flbölümünün artmas› ve buna ba¤l› olarak
kaynaklar›n artmas› daha fazla say›da insan›n bar›fl içinde yaflamas›n› sa¤layacakt›r. Durkhem’e göre, iflbölümünün ortaya ç›kmas›, toplumda çat›flmadan çok bar›flç› bir birlikteli¤in olmas›na neden olmaktad›r (Ritzer, 1992).

Anomi

Anomi toplumsal geçifl
dönemlerinde normlar›n
olmad›¤› ya da görece
normsuzluk durumunu ifade
eden bir kavramd›r.

Durkheim, mekanik dayan›flmadan organik dayan›flmaya geçifli aç›klarken ayn› zamanda maddi toplumsal olgular›n toplumun maddi-olmayan toplumsal olgular
üzerinde nas›l bir etkisi oldu¤unu da analiz etmektedir. Ona göre ahlâk maddi-olmayan bir toplumsal olgudur ve problemlerin ço¤u ortak ahlâk›n zay›flamas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Toplumsal geçifl süreçlerinde var olan kurallar›n bireyler üzerindeki ba¤lay›c›l›klar› çözülmektedir. Ayr›ca yeni kurallar›n eski kurallar kadar kabul görmemesi durumunda Durkheim, normsuzluk veya kaidesizlik olarak tan›mlad›¤› tehlikeli bir durumun ortaya ç›kaca¤›ndan da söz etmektedir. Bu durum
Durkheim’in yaz›lar› içinde anomi kavram›yla ifade edilmektedir. Anomi toplumsal geçifl dönemlerinde normlar›n olmad›¤› ya da görece normsuzluk durumunu
ifade eden bir kavramd›r. Bireyler yeni dönemde neyin uygun ve kabul edilebilir
bir davran›fl olup olmad›¤›n› bilmedikleri için anomiyle yüz yüze gelmektedirler.
Anominin toplumsal yaflam içinde görülen en önemli patolojik durumlardan biri
ise intihar olgusudur (Ritzer, 1992; Bilgin, 2009, s.59).
DURKHEIM VE MODERN‹TEN‹N DO⁄UfiU: Durkheim modern dünyay›,
Weber gibi, büyüsü bozulmufl bir fley olarak görmez; daha ziyade, toplumsal
dayan›flman›n yarat›lmas›nda paylafl›lan, kutsal inançlar›n merkezili¤ini
vurgular. Durkheim için, toplum bir organizma gibi ifller, de¤iflti¤inde yeniden denge haline dönme e¤ilimindedir. Ancak bu süreç otomatik olarak islemez. ‹nsanlar›n toplumsal davran›fllar› onlar›n inand›r›c› ve cazip bulmalar› gereken kurallar ve inançlara itaatlerine dayan›r. Toplumsal kurallar insanlara anlam ve istikrar sa¤lar; etkili olmalar› için bu kurallara kutsal bir
özün atfedilmesi gerekir. Toplum, de¤erlerine sayg› gösterilmesi ve periyodik
olarak canl› tutulmas› gereken kutsal, ahlâkî bir evrendir. Ritüeller ve seremoniler, modern organik dayan›flman›n iflbölümünde ve profesyonel ve mesleki
gruplar içinde kök sald›¤› toplumsal hayat› canl› tutma araçlar›d›r. Organik
dayan›flma insanlar›n içinde yaflad›klar› temel gruplar›n yarat›lmas›na demokratik ve rasyonel kat›l›mlar›na dayanmal›d›r. Aktif kat›l›m›n yoklu¤u insanlar›n toplumsal hayat›n ahlâkî faydalar›n› paylaflmad›klar› anomi ve
bencilli¤in karakterize etti¤i anlams›z bir toplumsal varolufla yol açabilir.
Kaynak: Kenneth Tucker,(1998) Jr., Anthony Giddens and Modern Social
Theory, Sage Publications, Çeviren: Ümit Tatl›can. s.14-33.

4. Ünite - Klasik Sosyolojide Temel Yaklafl›mlar-II: Emile Durkheim

N

99

‹NT‹HAR OLGUSU
A M A Ç

5

Durkheim’›n inceledi¤i intihar tiplerini karfl›laflt›rabilmek.

‹ntihar, kiflisel bir eylem oldu¤u için aç›klamas› da psikolojik nedenlere dayan›larak yap›lmaktayd›. Durkheim’a göre ise kiflisel eylemlerden biri olan intihar, sosyolojik aç›klamadan çok psikolojik bir aç›klamaya uygun gibi görünse de asl›nda
sosyolojik bir olgudur. Durkheim, intihar› özellikle toplumsal birlik problemi ile
iliflkili bir toplumsal olgu olarak görür. Bu nedenle de onu toplumu bir arada tutan toplumsal ba¤lar ile iliflkili olarak ele al›r. Bu bak›mdan Durkheim’›n intihar olgusunu ele al›fl›n› birey ve toplum aras›nda uygun denge aray›fl› ve bu dengeyi bozabilecek tehditlerin belirlenmesi olarak düflünebiliriz.
‹ntihar olgusunu Durkheim’in di¤er toplumsal olgular› ele al›fl›na benzer flekilde ele al›rsak, bir toplumda belirli say›daki intihar oran›n› normal, belirli bir düzeyin üzerindeki intihar oran›n› ise patolojik olarak de¤erlendirebiliriz (Aron, 2006).
Bu durumda ça¤dafl toplumda intihar oranlar›n›n artmas›n› da patolojik olarak de¤erlendirebiliriz. Nitekim Durkheim de ça¤dafl toplumda intihar oranlar›n›n artmas›n› patolojik olarak de¤erlendirmekte ya da intihar oranlar›ndaki art›fl›n ça¤dafl
toplumdaki baz› patolojik özellikleri ortaya koydu¤unu vurgulamaktad›r (Aron,
2006). Ça¤dafl toplumun; nüfus yo¤unlu¤u, toplumsal farkl›laflma, bireycilik, organik dayan›flma ve benzeri özelliklere sahip oldu¤unu hat›rlayal›m. Durkheim’a göre, mekanik dayan›flman›n egemen oldu¤u toplum bireyselli¤i bo¤arken, organik
dayan›flma koflullar›nda birey fikri toplumu tehdit etmeye bafllamaktad›r. Durkheim, bireycili¤in de belirli bir ölçüye kadar ‘do¤al’ ve normal oldu¤unu kabul etmekte fakat onun patolojik biçimlerine karfl› ç›kmaktad›r. Durkheim’e göre, intihar toplumsal dayan›flman›n çok yüksek veya düflük oldu¤u yerlerde ba¤›ml›l›k
ve özerklik iliflkisindeki dengesizli¤in bir sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Ona
göre, intihar toplumsal ba¤lara, bu ba¤lar›n varl›¤› veya yoklu¤una, güçlü ve zay›f
olmas›na göre de¤iflmektedir (Swingewood, 1998, s.148; Cuff ve di¤., 2006).
‹ntihar olgusunu ampirik olarak araflt›ran Durkheim, kendi yöntemi çerçevesinde önce intihar›n tan›m›n› yapar. Ona göre “ölen kifli taraf›ndan ölümle sonuçlanaca¤› bilinerek yap›lan olumlu ya da olumsuz bir hareketin do¤rudan ya da dolayl› sonucu olan her ölüm olay›na intihar denir”. Toplumsal bir olgu olarak intihar›n nedenini istatistiksel olarak di¤er toplumsal olgularda arar. Ancak bunu yapmadan önce, intihar› toplumsal olmayan nedenlerle aç›klayan yaklafl›mlar› elefltirel olarak analiz etmektedir. Ak›l hastal›¤›, sarhoflluk, ›rk, soyaçekim, iklimsel koflullar, taklit gibi toplumsal olmayan nedenlerle intihar aras›nda bir iliflki olup olmad›¤›n› sorgular. Örne¤in, ak›l hastal›¤› ile intihar aras›ndaki iliflkiye bakt›¤›nda
anlaml› bir iliflkiye rastlamam›flt›r. Ak› hastalar› aras›nda kad›nlar›n oran› erkeklere
göre daha yüksek ç›km›flt›r. Oysa intihar edenler aras›nda erkeklerin oran› kad›nlara göre daha yüksektir. Ayn› flekilde ak›l hastal›¤› di¤er dinsel gruplara göre Yahudiler aras›nda daha yüksek ç›km›flt›r. Fakat intihar e¤ilimi Yahudiler aras›nda daha düflük ç›kmaktad›r (K›z›lçelik, 1994, s.198-199). Durkheim’e göre baz› bireysel
intiharlar taklit sonucu gerçekleflebilirken, genel olarak taklit intihar etme e¤ilimi
üzerinde oldukça s›n›rl› bir etkiye sahiptir. E¤er taklit etkili bir faktör olsayd› ona
göre, yüksek intihar oran›na sahip bir ülkeye s›n›r komflusu olan di¤er ülkede de
intihar e¤iliminin yüksek olmas› gerekirdi (Ritzer, 1992).

‹ntihar, toplumsal
dayan›flman›n çok yüksek
veya düflük oldu¤u yerlerde
ba¤›ml›l›k ve özerklik
iliflkisindeki dengesizli¤in
bir sonucu olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Ölen kifli
taraf›ndan, ölümle
sonuçlanaca¤› bilinerek
yap›lan olumlu ya da
olumsuz bir hareketin
do¤rudan ya da dolayl›
sonucu olan her ölüm
olay›na intihar denir.
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Kolektif temsiller kolektif
bilincin özel durumlar›n›
ifade etmektedir. Modern
toplumda kolektif temsiller
olarak aile, meslek, e¤itim,
devlet ve din gibi kurumlar›n
norm ve de¤erlerini
düflünebiliriz.
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Durkheim yapt›¤› araflt›rmalar sonucunda, farkl› toplumsal gruplar›n farkl› intihar oranlar›na sahip olduklar›n› ortaya ç›kar›r. Di¤er bir deyiflle, Katolikler ve Yahudilere göre Protestanlar aras›nda, evlilere göre bekâr erkekler aras›nda, köydekilere göre kentte yaflayanlar aras›nda daha s›k intihar giriflimine rastlanmaktad›r.
Sonuç, olarak farkl› toplumsal koflullara sahip gruplar aras›nda intihar oranlar›
farkl›laflmaktad›r. Bireylerin toplumla iliflkileri, toplumsal destek türü intihar e¤ilimini farkl› biçimlerde etkilemektedir (Cuff ve di¤., 2006). Bütün bunlar intihar›n
toplumsal nedenlere ba¤l› bir olgu oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Peki, Durkheim’e göre intihar ve intihar oranlar›ndaki farkl›l›klar› hangi toplumsal olgular etkilemektedir? Durkheim’in tespit etti¤i iki tür toplumsal olgu oldu¤unu hat›rlayal›m: Maddi ve maddi olmayan toplumsal olgular. Ona göre, madditoplumsal bir olgu olarak dinamik yo¤unluk (nüfus art›fl› ve bireyler aras›ndaki
etkileflim) intihar üzerinde önemli bir etkiye sahip de¤ildir. Ancak maddi toplumsal olgular aras›ndaki farkl›l›klar maddi-olmayan toplumsal olgular üzerinde do¤rudan bir etkide bulunmakta ve bu da intihar e¤ilimini do¤rudan etkilemektedir.
Durkheim’›n kavramsal çerçevesi içinde özellikle kolektif bilinç, kolektif temsiller ve toplumsal e¤ilimler gibi maddi nitelikte olmayan toplumsal olgular, intihar üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler. Kolektif bilincin bir toplumun ortalama üyelerinin ortak inanç ve duygular› oldu¤unu hat›rlayal›m. Kolektif temsiller
ise, kolektif bilincin özel durumlar›n› ifade etmektedir. Modern toplumda kolektif
temsiller olarak aile, meslek, e¤itim, devlet ve din gibi kurumlar›n norm ve de¤erlerini düflünebiliriz. Kolektif bilinç daha kapsaml› iken kolektif temsiller bunun bir
alt tabakas›d›r. Toplumsal e¤ilimler de birey üzerinde etkiye sahip olan toplumsal olgulard›r. Belirli bir formdan yoksun, net olmayan toplumsal e¤ilimlere “kalabal›k içindeki tutkular, k›zg›nl›klar ve merhamet ile iliflkili hareketler” örnek olarak verilmektedir. Farkl› ortakl›klar farkl› kolektif bilince ve farkl› kolektif temsillere sahiptirler. Bunlar intihar e¤ilimleri üzerinde farkl›l›k yarat›c› toplumsal e¤ilimlere sahiptirler. Di¤er bir deyiflle, kolektif bilinçteki farkl›l›klar ya da de¤iflimler
toplumsal e¤ilimlerde farkl› de¤iflimlere neden olacakt›r. Bunlar da intihar e¤ilimleri aras›ndaki farkl›l›klara ve de¤iflimlere neden olacakt›r. Durkheim’e göre, intihar›n en önemli nedenlerinden biri kolektif bilincin modern toplumda bireyselleflme, farkl›laflma ve heterojenleflme gibi nedenlerle zay›flamas›d›r (Ritzer, 1992).
Durkheim, bireylerin toplumla olan bütünleflme düzeylerindeki afl›r›l›k ya da
yetersizlik durumu ile toplumun bireylerin davran›fllar›n› düzenleme düzeyindeki
afl›r›l›k ya da yetersizlik durumuna ba¤l› olarak ortaya ç›kan belirli intihar tipleri
belirler. Bu intihar tiplerini de;
• bencil,
• anomik,
• özgeci,
• kaderci olmak üzere dört gruba ay›r›r.
Bencil ve anomik intihar tipleri: Durkheim, bencil ve anomik intihar tiplerini genel olarak modern endüstriyel toplumlarda güçlü bir bütünleflme ve güçlü
düzenleyici normlar›n olmamas› ya da yetersiz olmas›, yani toplumsal ba¤lar›n zay›f olmas› durumu ile iliflkilendirir. Buna göre, modern endüstriyel toplumlarda bireylerin toplumla yetersiz bütünleflmeleri bencil tipte intiharlara, toplumun bireylerin davran›fllar›n› yeterince düzenleyememesi ise anomik tipte intiharlara yol
açabilmektedir. Daha aç›k bir ifadeyle bencil intihar tipine bireyin genel olarak
toplumla bütünleflemedi¤i toplumlarda ve gruplarda rastlanmaktad›r. Özellikle ko-

101

4. Ünite - Klasik Sosyolojide Temel Yaklafl›mlar-II: Emile Durkheim

lektif bilincin zay›flad›¤› modern endüstriyel toplumlarda bireylerin aile, din, siyasal grup ve benzeri ile olan bütünleflmeleri, yani k›sacas› toplumla olan ba¤lar› zay›flamaktad›r. Özetle Durkheim’e göre bencil intihar tipi bireyin toplumdan soyutlanm›fl olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Toplumdaki düzenleyici güçlerin bozulmas› ve toplumun ahlâkî yap›s›n›n birey üzerindeki gücünü kaybetmesi durumunda ise Durkheim’›n anomik dedi¤i intihar tipi ortaya ç›kabilmektedir. Anomik intihar oranlar› hem ekonomik durgunluk dönemlerinde hem de h›zl› ekonomik büyüme ve refah dönemlerinde artmaktad›r. Her iki durum da bir de¤iflim sürecini
anlatmaktad›r. Bu süreçte, köksüzlük ve normsuzluk anomik e¤ilimlerin oluflmas›na neden olarak intiharlar›n oluflmas›na neden olmaktad›r. ‹flas etmifl bir giriflimcinin intihar›n›, ekonomik durgunluk dönemine örnek olarak verebiliriz. Baflar› elde etmifl birinin intihar›, ekonomik büyüme ve refah dönemine örnek olarak vermek mümkündür. Çünkü, bu kifli baflar›s›n›n ard›ndan geçmiflini terk etmifl, yeni
topluluklara girmifl, ailesinden uzaklaflarak yaflam tarz›n› de¤ifltirmifl, kar›s›n› ve
çocuklar›n› terk etmifl olabilir (Ritzer, 1992; Caff ve di¤., 2006; Aron, 2006).
Özgeci ve kaderci ‹ntihar tipleri: Durkheim özgeci ve kaderci intihar tiplerini ise, esas olarak geleneksel toplumlardaki güçlü bütünleflme ve güçlü düzenleyici normlar ile yani, toplumsal bütünleflme ve toplumsal düzenlemelerdeki afl›r›l›k ile iliflkilendirir. Buna göre, geleneksel toplumlarda bireylerin toplumla afl›r› düzeyde bütünleflmeleri özgeci tipte intiharlara, toplumun bireylerin davran›fllar›n›
afl›r› düzeyde düzenlemesi ise kaderci tipte intiharlara yol açabilmektedir. Daha
aç›k bir ifade ile özgeci intihar, toplumsal bütünleflmenin fazla oldu¤u durumlarda
görülmektedir. Kiflilerin içinde bulunduklar› topluluk ba¤lar›n›n güçlü olmas› güçlü bir grup kimli¤inin yarat›lmas›na neden olabilir. Bu kimli¤in güçlü olmas› gruba olan ba¤›ml›l›¤› art›r›r ve bireylerin ba¤l› olduklar› gruptan daha az de¤erli olduklar› konusunda bir inanc›n oluflmas›n› sa¤lar. Böyle durumlarda bireyler ba¤l›
olduklar› gruba olan sayg› ve ortak de¤erlerin korunmas› ad›na kendilerini feda
ederek hayatlar›ndan vazgeçebilirler. Askerlerin rejimin onuru için intiharlar›, bir
toplulukta liderin ölümü üzerine tüm aile üyelerinin kendilerini kurban etmesi ve
intihar bombac›lar›n›n eylemleri, özgeci intihar türüne örnek olarak verilmektedir
(Ritzer, 1992; Caff ve di¤., 2006; Aron, 2006). Kaderci intihar tipinde ise, bireyler
grubun yo¤un bask›s› alt›nda yaflarlar ve kaderleri karfl›s›nda kendilerini tamamen
çaresiz hissederler. Durkheim bu intihar tipi üzerinde çok durmaz ve sadece bir
notunda söz eder. Bu notunda kaderci intihar biçiminin ortaya ç›k›fl›n› flöyle ifade
etmektedir: Bir grup içindeki bireyler hayatlar›n› kontrol edebilmek için gruptan
ayr›lma d›fl›nda yapabilecekleri hiçbir fley olmad›¤› duygusunu hissedecek düzeyde kendilerini ciddi bir k›s›tlama içinde bulurlar. Bu k›s›tl›l›k durumu Durkheim’e
göre kaderci tipte intiharlara yol açmaktad›r. Bu bak›mdan kaderci intihar bireyselli¤in bask› alt›nda tutuldu¤u toplumsal ba¤lar›n güçlülü¤ünü yans›tmaktad›r. Köleler aras›nda yaflanan intihar, kaderci intihar tipine örnek olarak verilmektedir (Ritzer, 1992; Caff ve di¤., 2006).
Durkheim’›n intihar tiplerine birer örnek vermeye çal›fl›n›z.

SIRA S‹ZDE

Bencil intihar, bireyin
toplumla bütünleflemedi¤i
gruplarda ve toplumlarda
görülür. Anomik intihar,
toplumun ahlâkî yap›s›n›n
birey üzerindeki gücünü
kaybetti¤i durumlarda
ortaya ç›kar. Özgeci intihar,
toplumsal bütünleflmenin
fazla oldu¤u durumlarda
görülmektedir. Kaderci
intihar tipinde bireyler
grubun yo¤un bask›s›
alt›nda yaflarlar ve kader
olarak alg›lad›klar› bu
durum karfl›s›nda kendilerini
tamamen çaresiz
hissederler.
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fiekil 4.1

Özgeci ‹ntihar
(Afl›r› Bütünleflme)

Durkheim’da
intihar tipleri
Kaynak: David Lee
ve Howard
Newby, The
Problems of
Sociology,
Hutchinson,
Londra, 1983.

Kaderci ‹ntihar
(Afl›r› Düzenleme)

Anomik ‹ntihar
(Yetersiz Düzenleme)

Bencil ‹ntihar
(Yetersiz Bütünleflme)

N

D‹N OLGUSU
AM AÇ

6

Dinin geliflimi önce kutsal›,
sonra kutsal olanla ilgili
inançlar›n örgütlenmesini ve
son olarak da, inançlara
ba¤l› olarak ortaya ç›kan
ayin ve uygulamalar›
gerektirir.

Totemizm çevredeki özel
fleylere -hayvanlara,
bitkilere, özel yerlere ve
nesnelere- tapmay› ve bu
fleylerin dinsel ayinlerde
kullan›lan temsillerini
yapmay› gerektirir.

Durkheim’›n din olgusuna bak›fl›n› aç›klayabilmek.

Durkheim’e göre ,din de önemli bir toplumsal olgudur. Durkheim modern toplumlarda uzmanlaflma ve ideolojik nedenlerden dolay› dinin kaynaklar›n›n araflt›r›lmas›n›n imkâns›z oldu¤unu düflündü¤ü için, din olgusunu ilkel toplumlar ba¤lam›nda ele alm›flt›r. Ona göre dinin do¤as›, ilkel bir toplumda daha modern bir
toplumdakine göre çok daha kolay kavranabilecektir. Din üzerine ampirik verileri
Avustralya kabilesi Aruntalar üzerinden toplam›flt›r (Ritzer, 1992). Durkheim’in merak etti¤i soru fludur: ‹lkel (ve modern) dinin kayna¤› nedir?
Ona göre tüm dinlerin kayna¤› toplumdur. Her toplum (bireyler arac›l›¤›yla)
baz› olgular› kutsal baz›lar›n› ise kutsal olmayan olgular olarak tan›mlayarak dini yarat›r. Kutsal olan ve olmayan fleklindeki bu ayr›mda ise, dinin özünü toplumsal gerçekli¤in kutsal say›lan yanlar› (yani ayr› tutulan ve yasak say›lan) oluflturmaktad›r. Kutsal olan fleyleri yüceltmek sayg›, gizem ve korku gibi tutum ve davran›fllar› yarat›r. Kutsal olan ve olmayan ayr›m›, tüm dinlerde ortak iken, yüce bir
tanr›ya inanmak tüm dinlerin ortak olan bir özelli¤i de¤ildir. Örne¤in, Budizmin
birçok ö¤retisi kiflisel ve yüce bir tanr›ya inanmay› gerektirmez. Bu nedenle Durkheim’e göre san›ld›¤›n›n aksine din yüce bir tanr›ya inanmak de¤il, kutsal say›lan
fleylere inanmakt›r. Kutsal olmayan din d›fl› fleyler ise gündelik hayat›n ola¤an s›radan yanlar›n› içermektedir. Bununla birlikte toplumsal hayat›n baz› yönlerinin
kutsal olarak yüceltilmesi, dinin geliflimi için gerekli ancak yeterli bir koflul de¤ildir. Durkheim’e göre, dinin geliflimi önce kutsal›n belirlenmesini, sonra kutsal
olanla ilgili inançlar›n örgütlenmesini ve son olarak da, inançlara ba¤l› olarak
ortaya ç›kan ayin ve uygulamalar› gerektirir (Ritzer, 1992; Aron, 2006, s.321).
Durkheim, din hakk›ndaki fikirlerini Avustralyal› Arunta kabilesindeki totemizm üzerine yapt›¤› incelemelere dayand›rmaktad›r. Totemizm özellikle hayvanlar›n ve bitkilerin kutsal say›ld›¤› ve klan›n amblemleri olarak al›nd›¤› bir din sistemidir. Yani totemizm çevredeki özel fleylere - hayvanlara, bitkilere, özel yerlere
ve nesnelere - tapmay› ve bu fleylerin dinsel ayinlerde kullan›lan temsillerini yap-
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may› gerektirir. Ona göre totemizm en ilkel ve en basit din biçimidir ve kayna¤›
bitki veya hayvanlar de¤ildir. Bitki ve hayvanlar sadece bu kayna¤› temsil etmektedirler. Dolay›s›yla totemler, asl›nda maddi nitelikte olmayan toplumsal gücün
maddi nitelikteki temsilleri veya sembolleridir. Maddî-olmayan bu güç ise toplumun kolektif bilinci/vicdan›d›r. Durkheim’e göre, bireyler ölür, kuflaklar de¤iflir ve
onlar›n yerini baflka kuflaklar al›r. Ancak bu maddi-olmayan güç (kolektif bilinç)
canl› ve ayn› kal›r. Bu bak›mdan Durkheim’e göre, dinin kayna¤›n› kolektif bilinç
oluflturur ve bu kolektif bilincin kayna¤› ise toplumdur. Özetle Durkheim’e göre
dinin as›l kayna¤› toplumdur. Durkheim’in ampirik olarak inceledi¤i ilkel toplum
örne¤inde de dinin as›l kayna¤› kland›r, yani toplulu¤un kendisidir.
Özetle, totemizm kolektif bilincin/vicdan›n sembolik bir temsilidir ve bu kolektif bilincin kayna¤› toplumun kendisidir. Bu aç›klamadan din ve tanr› gibi kutsal
say›lan fleylerin kayna¤›n›n da toplum oldu¤u sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Yöntemine sad›k kalan Durkheim, dinin yaln›zca kayna¤›n› nedensel olarak aç›klamakla kalmaz ayn› zamanda onun ifllevlerini de belirler. Ona göre din oldukça önemli ifllevlere sahip olan bir toplumsal olgudur. Dinin temel ifllevlerinden biri toplumsal dayan›flmay› sa¤lamas› ve güçlendirmesidir. Toplumsal dayan›flma var oldu¤u
sürece din de varl›¤›n› sürdürecektir. Tarihsel süreç içinde dinin somut biçimleri
de¤iflmekle beraber özü ayn› kalacakt›r (Ritzer, 1992; Bozkurt, 2007).
Marx ve Durkheim’in din olgusuna bak›fllar›n› karfl›laflt›r›n›z.

SIRA S‹ZDE

3

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Marx ve Durkheim sosyoloji disiplininde ne tür bir öneme sahiptir?SIRA
S‹ZDE

SONUÇ

4

S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Sonuç olarak Durkheim, sosyolojinin çal›flma konusunu ve yöntemini belirlemeye
yönelik çal›flmalar› ile sosyolojinin ba¤›ms›z ve sayg›n bir sosyal bilim olarak kuD‹KKAT
S O Rile
U sosyolojiye,
rulmas›na ve geliflimine ön ayak olmufltur. Durkheim çal›flmalar›
onu di¤er bilimlerden ba¤›ms›zlaflt›racak ve önemini ortaya koyacak, güçlü bir
S‹ZDE sosyolojik
kavramsal ve kuramsal çerçeve kazand›rm›flt›r. Durkheim’in SIRA
özellikle
D‹KKAT
yöntemin ilkelerini belirleyen çal›flmas›n›n sosyolojinin geliflme tarihinde ayr› bir
öneme sahip oldu¤unu söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Bu çal›flmas›nda
Durkheim,
AMAÇLARIMIZ
SIRAolgulardan
S‹ZDE
toplumu nesneler gibi incelenebilmesi mümkün olan toplumsal
meydana gelen bir oluflum olarak tan›mlan›yordu. Bununla birlikte sosyolojinin çal›flma konusu olarak tan›mlad›¤› toplumsal olgular›n nesne gibi ele
gerekK ‹ al›nmalar›
T A P
AMAÇLARIMIZ
ti¤i yönündeki görüflü sosyal bilimlere uygun olmayan anti-hümanist bir nitelik tafl›d›¤› gerekçesi ile elefltirilmifltir. Durkheim’den sonra Weber’in çal›flmalar›nda ise,
sosyoloji gerek çal›flma konusu gerekse yöntemi ve kavramsalTKEçerçevesi
L‹E VT ‹ ZA Y OP N aç›s›ndan
do¤a bilimlerinden farkl› ve hümanist bir çizgide geliflmeye bafllam›flt›r.
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