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EMİLE DURKHEİM (1858-1917) 
 Comte’dan sonra Avrupa’da en çok etki yapan Fransız

sosyologudur. 15 Nisan 1858’de Epinal’de doğmuş ve 15
Kasım 1917’de ölmüştür. Bordeaux Edebiyat
Fakültesi’nde uzun yıllar pedagoji dersleri okutmuştur.
Daha sonra Paris Edebiyat Fakültesi’ne geçmiş ve
burada ölümüne kadar pedagoji ve sosyoloji
okutmuştur.



EMİLE DURKHEİM (1858-1917) 
 De la Division du Travail Social (Toplumsal İş Bölümü

Üzerine, 1893), Regles de la Methode sociologigue
(Sosyoloji Metodu-nun Kuralları, 1894), Le Suicide
(İntihar, 1897), Les Formes Elementaires de la vie
Religieuse (Din Hayatının İlkel Şekilleri, 1912) meşhur
eserleridir.



EMİLE DURKHEİM (1858-1917) 
 Bir bilimin bağımsız olması için konusunun olması

yeterli değildir; kendine özgü metodunun da
geliştirilmiş olması gerekir. Sosyolojinin metodunu
tedvin eden ve karara bağlayan Emile Durkheim’dir.
Diğer bir ifade ile,

 DURKHEİM SOSYOLOJİNİN GERÇEK KURUCU
BABASIDIR.

 Aynı zamanda onu
 DİN SOSYOLOJİSİNİN kurucuları arasında

görüyoruz.



EMİLE DURKHEİM (1858-1917) 
 Durkheim’le sosyolojinin yeni bir dönemi başlar. Bu

dönemde sosyolojinin diğer bilimlere, özellikle sosyal
bilimlere nazaran ilgi alanına giren konu ve metotların
daha belirgin bir duruma geldiğini görmekteyiz.
Durkheim’in kendinden öncekilerden farklı tarafı
sosyolojinin konusunu meydana getiren sosyal olayın
özelliklerini tespit etmesi; sosyal olayın psişik ve
maddi olaylardan farklı özelliklerini bize vermiş
olmasıdır.



EMİLE DURKHEİM (1858-1917) 
 Durkheim de bütün sosyolojizm okulu taraftarları gibi “kolektif 

şu-ur ferdi şuurdan büsbütün ayrı bir tür meydana getirir” 
noktasında direnerek Sosyoloji Metodunun Kuralları’nda (1895) 
“toplum, fertlerin bir toplamı değil bir bileşimidir” ve “sosyal 
hayatın açıklamasını psikolojik hayatta değil gene sosyal hayatta 
aramak gerekir” der. O kolektif şuuru ferdi şuurdan ayıran iki 
nesnel nitelik ileri sürer. Bunlardan biri dışlık, biri de baskıdır. 
Daha açık söylemek gerekirse Durkheim’e göre sosyal olaylar din, 
ahlak, hukuk, mantık gibi türlü biçimlere bürünerek ferdi 
şuurlara dıştan gelirler ve kendilerini istese de istemese de ferde 
zorla kabul ettirirler. İşte bu iki nitelik yani dışlık ve baskı, sosyal 
olayları psikolojik olaylardan ayırır. Böylece Durkheim ferdi 
şuurdan ayrı olarak bir “toplum şuuru”nun varlığını kabul eder.2 



EMİLE DURKHEİM (1858-1917) 
 TOPLUMSAL İŞBÖLÜMÜ ADLI ESERİNDE 2 TÜR

DAYANIŞMADAN SÖZ EDER.
1-MEKANİK DAYANIŞMA: TOPLUMSAL

BENZEŞMEYE DAYALI DAYANIŞMA TİPİ Kİ BU
DAYANIŞMA CEMAAT TİPİ TOPLUMLARDA YANİ
KIRSAL KESİM TOPLUMUNDA GÖRÜLÜR.

2-ORGANİK DAYANIŞMA: İŞ-BÖLÜMÜNE DAYALI
DAYANIŞMA TİPİ Kİ CEMİYET TİPİ
TOPLUMLARDA YANİ ŞEHİR TOPLUMLARINDA
GÖRÜLÜR.



EMİLE DURKHEİM (1858-1917) 
 İNTİHAR ADLI ESERİNDE DÖRT TİP İNTİHARDAN SÖZ

EDER.
 1-BENCİL İNTİHAR:BEKARLARIN, YALNIZLARIN,

PROTESTANLARIN YANİ AŞIRI SOYAL SERBESTİ İÇİNDE
OLAN SOSYAL DESTEKTEN YOKSUN OLANLARIN
İNTİHARI.

 2-ELCİL İNTİHAR:EVLİLERİN, KATOLİKLERİN YANİ AŞIRI
SOSYAL BASKI YAŞAYANLARIN İNTİHARI.

 3-ANOMİK İNTİHAR: SOSYAL VE EKONOMİK KRİZ
DÖNEMLERİNDE ORTAYA ÇIKAN İNTİHARLAR-İFLAS
EDEN BİR İŞADAMININ İNTİHARI GİBİ.

 4-ÖZGECİL(KADERCİ): KENDİNİ TOPLUM İÇİN FEDA
EDENLERİN İNTİHARI JAPON KAMİKAZE PİLOTLARI
GİBİ.



EMİLE DURKHEİM (1858-1917) 
 BUNUN DIŞINDA KOLLEKTİF BİLİNÇ

KAVRAMINDAN YANİ TOPLUMSAL ŞUUR
KAVRAMINDAN İLKKEZ DURKHEİM SÖZ
ETMİŞTİR.



EMİLE DURKHEİM (1858-1917) 
 O bir toplumsal olay ve olgunun araştırılmasında 

uygulanacak temel prensipleri şöyle sıralar: 
 Bir toplumsal olgu ele alınırken peşin hükümlerden 

kopmalı ve olgu mutlaka tanımlanmalıdır. 
 Toplumsal olgular toplumun sürekliliğinin 

sağlanması açısından sahip oldukları işlevlere göre 
normal ve patolojik olgular olarak ikiye ayrılır. 

 Bir toplumsal olgunun nedenleri yine başka 
toplumsal olgularda aranmalı ve nedensel olarak 
açıklanmalıdır. 

 Toplumsal olgular topumun ihtiyaçlarının 
karşılanması açısından sahip oldukları işlevler 
açısından da araştırılmalıdır. 



MAX WEBER (1864-1920) 
 Weber’in eserleri önemli ve çeşitlidir: İlim teorisi ile ilgili

görüşlerini İlim Teorisine Ait Toplu Makaleler (Gesammmelte
Aufsatze zur Wissenschaftslehre, 1922), Almanya ve Avrupa’nın
siyasi, iktisadi ve sosyal meseleleri ile ilgili eserleri Toplu Siyasi
Yazılar (Gesammelte Politische Schriften, 1921), Sosyal ve İktisadi
Tarihe Ait Toplu Makaleler (Gesammmelte Aufsatze zur Sozial
und Wirtschaftsgeschichte, 1923; Gesammmelte Aufsatze zur
Religionssoziologie, 1920-1921) ve genel sosyoloji-ye ait
sistematiğini İktisat ve Toplum (Wirtschaft und Geselllschaft,
1921-1922) adlı eserlerinden elde etmek mümkündür. Ancak
onun ününü dünyaya duyuran Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin
Ruhu (Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus)
adlı çalışması olmuştur.



MAX WEBER (1864-1920) 
 Weber terminolojisinde sosyoloji, sosyal davranışın anlaşılır

bilimi-dir. Bu nedenle onun sosyal davranıştan ne anladığını,
anlayışçı (verstehen) metodunu ve sosyal davranışın
tipleştirilmesi ile elde edilen sosyal yapıların ne olduklarını
açıklamak gerekir. Weber’e göre dört tür davranış vardır.Bunlar:

 Amaçla ilişkili akılcı davranış (sınavı kazanmak için
çalışmak gibi.)

 Değerle ilişkili akılcı davranış(Ramazanlarda oruç
tutmak gibi.)

 Duygu veya heyecanla ilgili davranış(Milli maçları
trübinde en önde izlemek gibi)

 Geleneksel davranış(bayramlarda büyüklerin ellerini
öpmek gibi)



MAX WEBER (1864-1920) 
 Weber sosyolojisi bu dört davranış şekline dayanır. 

Davranışlar fertten çıkıp fertler arası düzenli ve devamlı bir 
yapı kazanması ile sosyal ilişkiler ve bu sosyal ilişkilerin 
benzer taraflarının bir araya gelmesi ile de ideal tipler 
teşekkül eder. O ideal tip anlayışı doğrultusunda yönetimte
kullanılan otorite şe-killerini üç tipte fomüllendirir: 

 Geleneksel otorite(İngiltere Kraliçesi’nin otoritesi) 
 Karizmatik otorite(Peygamberlerin  otoritesi) 
 Rasyonel (yasal) otorite(seçimle iş başına gelenlerin 

otoritesi) tipleridir. 



MAX WEBER (1864-1920) 
 Protestan Ahlakı Weber’ e göre asketik ve püriten bir tavırdır.

Yani Ortaçağ Hıristiyan zahitliğinin yeni ve modern bir
yorumudur. Asketizm ve Püritenizm paraya karşı perhizkar bir
tavır sergileyerek kazandığını çarçur edip harcamak yerine
yeniden toplumun yararı için harcamak ve yeniden toplumsal
yatırıma dönüştürmek şeklinde açıklanabilecek bir tavırdır. O
Avrupa’nın 19.yy’daki hızlı gelişiminin ardında Protestanların bu
ahlaki üslupları olduğunu düşünür ve bu düşünceyle Protestan
Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kitabını kaleme alır. Marx’a
göre alt yapı yani üretim ilişkileri üst yapıyı yani kültürel
ilişkileri belirlerken yani belirleyici etken ekonomi iken,
Max Weber’ göre durum tam tersidir, üst yapı yani kültürel
ilişkiler yani dini ve ahlaki tavır alt yapıyı yani üretim
ilişkilerini belirler. Onun hala en önemli eseri Protestan
Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’dur.



WEBER’E YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER
 Bunu da ifade ettikten sonra Weber’e yönelik eleştirileri genel hatlarıyla şöyle sıralayabiliriz: 
 Weber tahlillerinde birçok batılı bilim adamı gibi Avrupa merkezli 
 (Euro santrik) düşünmüştür. 
 İktisatçı sosyolog Werner Sombart’a göre kapitalizmin gerçek öncüsü Protestanlık değil 

Yahudiliktir. 
 Yine Sombart’a göre kapitalizm büyük ölçüde şövalye ruhundan doğmuştur. 
 Kapitalizm’in doğuşundan önce Katolik mezhebi belli oranda faizli işlemlere zaten göz 

yummaya başlamıştı. 
 Kapitalist ekonominin gelişmesi kapsamında kapitalist ülkeler devlet olarak bir burjuvazi 

sınıfı yaratmak için vergi muafiyeti ve benzeri çeşitli teşvikler uygulamıştır. 
 Coğrafi keşiflerden sonra eski ticaret yolları değişmiş ve Avrupa sömürgeciliğe başlamıştır. 

Dolayısıyla kapitalizme sömürgecilik yol açmıştır. 
 Wach’a göre Weber din sosyolojisini sırf ekonomi-din ilişkilerine indirgemiştir. Halbuki din-

devlet ilişkileri daha ufuk açıcı yaklaşımlar sunabilirdi. 
 Weber İslam hakkındaki kanaatlerinde yalnızca dönemindeki müsteşriklerin tarafgir 

değerlendirmelerine dayanmıştır. Ayrıca İslam hakkındaki kanaatleri Weber’in ahilik gibi 
bir kurumun varlığından haberdar olmadığını bize gösteriyor. 

 Weber Din-Ekonomi ilişkilerindeki düşünceleri ile Marks’ın bir panzehiri değil 
tamamlayıcısı görüntüsü vermektedir. Zira neredeyse her ikisi de Ekonomi ve dini 
birbirlerine bağımlı iki değişken olarak almışlardır. 

 Weber ayrıca İslam’la ilgili eleştirilerinde İslam’ın ticaret ve tüccar sınıfına bakışına ve 
Kuran’ın ticaret söylemine yeterince dikkat etmemiştir. 


