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DURKHEiM SOSYOLOJiSiNDE
DiNiN TARiHSEL VE GUNCEL OLANAKLARI
i~tar

Gozaydm' & Nazh Okten Giilsoy"

Ozet: Bu yazlda. ozellikle Durkheim'm 1912 Yliinda yaymlanan Les Formes
Elcmentaires de la Vie ReUgieuse (Dini Hayatm ilksel Bi~imleri) adlt eserinden
hareketIe sosyolojisindeki din, hukuk, ahlak kurgulamalan tizerine odaklamlmakta
ve dti~tincesinin tarihsel-gtincel olanaklan tartl~llmatadlr.
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Why to Read Durkheim Today?
Abstract: This article focuses on understandings of religion, law, and ethics in
Durkheim thought, especially in regards with his work entitled Les Formes
ELementaires de La Vie ReUgieuse (The Elementary Forms of Religion), and
historical/contemporary opportunities stemming from his approach to read related
fields are sought and debated.
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Durkheim'm dogumunun 150. Ylh nedeniyle 2008 Ylhnda Franslz KUltUr
Bakanhgl tarafmdan yapIlan ulusal kutlamalar sonrasmda eserlerinin bir dizi
yeniden baslml da gen;;ekle~ti. Kutlamalar ~er~evesinde yalmzca Fransa'da
degil, Almanya, ingiltere, Brezilya, italya gibi Ulkelerde de yapdan bilimsel
toplanhlar ve yaymlara, sosyoloji disiplininin kurucusunun eserlerinin yeniden
baslml e~lik etti. <;eviri sorunlan, ozellikle bu ol~ekteki teoriklkuramsal
~ah~malann belli bir dilde ahmlanmasl sUrecinde her daim bir kaygl unsuru
olmu~tur. Sadece gUnUmtiz dUnyasmda bilimsel bilgi tiretiminin bUyUk
~ogunlugunu kaplayan ingilizce'de 1 degil, Durkheim'm anadili Franslzca'da da
bu yeniden baslmlann niteligi tartl~mah bir hal alml~ goztikmektedir.
Durkheim'm kullandlgl eski Yunanca terimlerin yanh~ yazIlml~ olmasl,
kullamlan biyografilerin yetersizligi, italik kullammmdaki kan~lkhklar, dip not
yanh~lan, ele~tiri1erin ba~hca nedenleri arasmda bulunmaktadlr. 2 Ttirk~e' de
yaymlanml~ olan ~e~itli eserleri arasmdan, bu yazlmlzda odaklanml~ oldugumuz
eseri, Franslzca aslmdan degil, ingilizce'sinden ~evrilmi~ ve Dini Hayatm jlkel
Bic,;imleri adlyla yaYlmlanml~tIr3. Bu ~eviri, sosyolojinin klasik eserlerinin
Ttirk~ede okunabilmesi a~lsmdan onemli bir katkl olu~turmaktaysa da
terminoloji a~lSIndan bazl sorunlar i~ermektedir. Bunlardan biri ve bizim
a~lIruzdan en onemlisi, eserin ba~hgmda yer alan Franslzca elementaire,
ingilizce elementary kelimesinin Ttirk~e'ye ilkel olarak ~evrilmesidir. Franslzca
ve ingilizce primitive kelimesinin kar~lhgl olan ilkel kelimesi yerine, ozellikle
eserin i~eriginde yer alan tartl~ma goz on Un de bulunduruldugunda, bizce ilksel
Eserlerinin ikisi Durkheim iizerine olan (Emile Durkheim and the Re.fimnation I!f Sociology, 1988;
Durkheim and Postmodern Culture, 1992) Amerikah sosyolog Stjepan Gabriel Mestrovic, Sociological
Analysis dergisine yazdlgl bir kitap ele~tirisinde, ~ah~malanm ele aldlgl yazarlarm yani Robert Alun
Jones ve Steven Fenton'm (bu arada, onun ederine katklda bulunan Robert Rainer ile Ian Hamnett'm da)
Durkheim'm en temel kavramlanm yanh~ anlamalan sonucu dli~linlir hakkmda yersiz iddialarda
buluncluklanm ileri slirmektedir. Sorun Franslzcadaki kavramlarm ingilizceye yanh~ aktanlmasmdan
kaynaklanmaktadlf; omegin Franslzca contrainte sozciigliniin ingilizce kar~lhgl ele~tirdigi yazarlar
tarafmdan hatah olarak constraint olarak kabul edilmektedir. Anomie bu yazarlar tarafmdan sanki bir
kuralslzhk (normlessness) ya da klSltlaYlcl ~artlan/kontrolii kaldlrma (de-regulation) hali gibi
algllanmaktadlf; oysa MeStroviC'e gore Durkheim asia (vurgu Mestrovic'e aittir) bu anlamlardaki
kavramlan kullanmaml~tlr. ingilizcede dahi yeni olan nOTIIllessness ve de-regulation sozciikleri
Durkheim doneminde mevcut degildir. Durkheim anomie'ye sanclh bir dereglement hali olmaYI atfeder;
bu Franslzca sozciik de gayn ahlakilik ve aClhzdlrap anlaml ta~lr, olsa olsa intizamsIZilk/kan~lkhk
(ingilizce derangement) olarak ~evrilebilir. DolaYlslyla Durkheim Mestrovic'e gore status quo'yu
savunmamakta, bilakis .mldlrmaktadlr (vurgu Mestrovic'e aittir). Mestrovic, Durkheim'm FranslzcaYI
kullammmm, bir hahamlar siilalesinden gelmesinin ve felsefi gayelerinin ara~tlflnacllarca goz ardl
edilmesinin devam ettigi stirece abesmi~cesine gorlilmesinin stirecegini ifade eder; oysa ger~ekten de
biiylesine bir algi lizticlidlir, zira Durkheim'm dli~iincesi ~ok daha derinliklidir. (bkz. Stjepan G.
MeStrovic, "Emile Durkheim: An Introduction to Four Major Works by Robert Alun Jones. Beverly Hills,
CA: Sage Publications, 1986, 165 pp. 16.95; 8.95 (paper). Durkheim and Modem Sociology by Steven
Fenton (with Robert Rainer and Ian Hamnett). Cambridge: Cambridge University Pres, 1984, vi+276 pp.
10.95", Sociological Analysis, 49 (autumn 1988) 3, 312-314.)
Dominique Merlie, "Annee Durkheim: 2008," Revue Phi/osophique, no 2/2009, s.217-229
Emile Durkheim, Dini Hayatlll ilkel Bieimleri, <;ev. Fuat Aydm, istanbul: Ata~ Yaymlan, 2005.
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kelimesinin kullamlmasl ~ok daha dogru olacaktIr. \=linkli Durkheim, dini neden
zamanki adlandlrmayla- ilkel topluluklan ele alarak inceledigini a~lklarken,
bu topluluklann dinsel hayatm ilksel, yani ba~langl~taki daha basit bi~imlerini
ya~adlklan onermesinden hareket eder. Durkheim, eserin giri~inde, bir dinsel
sisterni ilkel olarak adlandlrabilmenin ko~ullanm ortaya koyarken, ilkel
ifadesini kullanmak konusundaki tereddlitlinli ortaya koymakla birlikte henliz
bu ifadenin yerini alabilecek daha iyi bir ifadenin varolmadlgml belirtir. Bu
anlamda, ilkel kelimesi, bizi bu belirleyici nlianstan mahrum ktlmaktadlr4 .
-0

Dinin llkselligi
Dinsel Hayat'm daha ~ok antropolojide temel bir eser saYlldlgl, sosyolojideyse
uzun slire ihmal edilmi~ oldugu one slirlilmli~tlir5. Jeffrey Alexander ve Philip
Smith, Durkheim'm din konusundaki gorli~lerine ve ~ah~malanna yonelik
ilgide bir artl~ gozlemlendigini one slirdlikleri degerlendirme yazlSlnda,
Parsons'un 1937'de yaymladlgl The Structure of Social Action6 (Toplumsal
Eylemin YaplSl) adh eserinde Dinsel Rayat'l i~levci bir gozle yeniden
okumasmdan soma en onemlisi, Edward Shils'in 1956 Ylhnda kurban, karizma
ve toplu ayin konusundaki klasikle~mi~ denemelerinin olu~turdugu donlim
noktasldlr7 . Ancak yine de Dinsel Rayat'm Amerikan sosyolojisinde merkezi
bir role oturmaSI i~in seksenli yIl!ann ortasml beklemek gerektigini belirtirler.
Franslzca'da ise din konusundaki ~ah~malar a~lSlndan onemli bir yeri olan
Archives de sciences sociales des religions dergisinin 1990 Ylhnda Relire
Durkheim (Durkheim'l yeniden okumak) konulu ozel saylSl, bu tlirden bir
yeniden canlanmanm zirvesini ula~masma i~aret etmektedir.
Franslz sosyolog Pierre Bourdieu'ye gore, yaplsa1cl antropoloji, Durkheim'm
bu ~ah~masma ~ok ~ey bon;ludur. Bourdieu ozellikle Claude Levi-Strauss'un
Yaban Diiqiince'sinin "totemci smlflandlrmalann mantIgI" boliimlinlin bu
etkinin 1~lgl aItmda okunmasl gerektigini iddia eder, dinsel alamn yapls1 ve

YaZlmlzda kullandlglmlz biillimler bu ~eviriden degil, eserin ashndan almdlgl i~in eser, yazl boyunca
Dinsel Hayat olarak amlacakttr.
Philip Smith, Jeffrey C. Alexander, "Durkheim's Religious Revival", The American Journal of Sociology,
Vol. 102, No.2, 1996, pp. 585-592
Talcott Parsons, The Structure of Social Action. New York: The Free Press of Glencoe, 1961 [1937].
Edward Shils, and Michael Young, "The Meaning of Coronation" in Edward Shils, Center and Periphery.
Essays in Macrosociology, Chicago and London: University of Chicago Press, 1975, pp.135-152 [ilk
baslm: Sociological Review, Vol.!, No.2, 1956, pp. 63-82.]
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hakkmdaki makalesinde8 Durkheim'm din sosyolojisini, bilgi
sosyolojisinin bir boyutu olarak gordilgilnil one silrer. Buna gore Durkheim,
simgesel bie;imlerin bir sosyolojisi olarak kar~lmlza e;lkan "bilginin sosyolojik
bir teorisi"nde Kante;l bir "apriorizm"in "pozitif' ve "ampirik" temellerini
bulmaya e;ah~maktadlr. Zaman, mekan, nedensellik gibi baZl temel
kategorilerimizin, din tarafmdan ~ekil1endirildigine i~aret eden Durkheim, bu
fikri Mauss'la birlikte yazdlgl De quelques formes de classification contribution a ['etude des representations collectives isimli makalede9 zihinsel
i~leyi~in toplumsal kokenlerini ortaya koymasmdan itibaren geli~tirmi~tir. Bir
toplum ie;in ortak bir anlam dilnyasl yaratan kolektif temsillerin olu~masl
ae;1S1ndan din, bir ileti~im araCI gorevi gorilr.
Emile Durkheim, 1893-1897 yIllan arasmda sosyolojisinin klasikleri arasmda
sayllan dort eserinden ile;ilnil yaymlar. 1912 Ylhnda yaymlanan Les Formes
Elementaires de la Vie Religieuse bu dortlemenin sonuncu kitabl olarak kabul
edilir. 1896'da kurdugu L'Annee Sociologique'de aile, sue;, ensest gibi e;e~itli
konularda onlarca makale kaleme alacakttr. Dil~ilncesinin antropolojiyle ili~kisi
bu noktada berrakla~lr. Ona gore sosyoloji, ozerk bir bilim olma iddiasml
ta~lyabilmek ie;in ilkel topluluklan ele almak zorundadu. insan, psikoloji ile
biyoloji arasmda slkl~tmlml~ bireysel varolu~unun e;ok otesinde, toplumsal
varolu~uyla anla~Ilacaksa, bu ~artt1r.
Durkheim'm din olgusunu dogrudan ele aldlgl ilgili yazIlanmn ba~langlcl, 1897
yllmda Annee Sociologique dergisinin ikinci saYlsmda yaymladlgl "De la
Definition des Phenomenes Religieux" adh makalesidir. 1903 Ylhnda
yaymladlgl "Sur Ie Totemisme" ve "Un Cours sur les Origines de la Vie
Religieuse" (1907) bunu izler. Bu yazIlardaki din tammlan daha ziyade
zorunluluk kavraml ilzerinde durur; daha sonraki yazIlannda merkezi hale
gelecek olan kutsal/dilnyevi aynml henilz bir e;lkl~ noktasl olu~turmaz.
Durkheim e;ah~malannda dinin merkezi bir konuma yerle~mesinden soz ederken
"dinin toplumsal hayatta oynadlgl e;ok onemli ral konusunda net bir his
kazanmam 1895'i bulur ve bu da William Robertson Smith ve ekolilniln
e;ah~malanm okuyarak oldu,,10 ifadesini kullamr. William Robertson Smith,

10

Pierre Bourdieu, "Genese et structure du champ religieux", Revue.fi'ancai.l'e de soci%gie, Vol. 12, No.3,
1971, pp.295 -334.
Emile Durkheim, Marcel Mauss, "De quelques formes de classification - contribution a l'etude des
representations collectives," Annee sociologique, Vol. 6,1901-1902
Emile Durkheim, Les Formes ELhnentaire.\· de La Vie Religieu.\·e, PUP, 2001, s. 232-233
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1846-1894 yllian arasmda ya~aml~ bir iskoC; oryantalist, c;ah~malan Eski Ahit
lizerine yogunla~ffil~ bir ilahiyat profesorli ve Kalvenci anlaYl~l benimsemi~
olan (Prespiteryen) iskoc;ya Ozgilr Kilisesinde (Free Church of Scotland)
rahiptir. Encyclopt:edia Britannica'nm 9. baslsma dinle ilgili konularda onemli
katktlarda bulunan Smith, 1875'te bu ansiklopediye yazdlgl "incil" ba~hkh
maddeye gosterilen tepkiler nedeniyle, bagh oldugu kilise blinyesinde yaptlan
yargIlama neticesinde 1881' de Aberdeen Free Church College' daki gorevinden
uzakla~tmhr. Bunun lizerine Arapc;a okutmam olarak goreve ba~ladlgt
Cambridge Dniversitesi'nde zamanla Christ College blinyesinde profesorlilge
yilkselir. Smith, tepkilere neden olan Encyclopt:edia Britannica maddelerinde
dinsel konulara incil'in (ashnda kutsal addedilen tilm arkaik metinlerin) lafzml
mutlak gerc;eklik olarak almayan bir yakla~lma sahiptir. En onemli eseri
addedilen, eski c;aglardaki Yahudi dinsel ya~affil ilzerine 1889 tarihIi Religion of
the Semites (Semitiklerin Dini) adh eseri dinsel gorlingli analizinde sosyolojik
yontemlerin kullamlmasmm onclisli saYlhr.
Durkheim, din konusunda gerc;ek anlamda fikir yliriltmeye ba~lamasmm miladl
olarak 1895 ytlmda William R. Smith'in c;ah~malanyla kar~tla~maslm belirtse
de Toplumsal i.yboliimii'nde dinin eski toplumlarda ya~ayan insanlar ic;in bir tilr
matris olu~turdugunu saptaml~ bulunmaktadlr. Weber modemle~meyi nastl
'dlinyamn bilyilbozumuna ugramasl" ~eklinde tammlarsa, Durkheim da
modemlik oncesini, toplumsal olarak ilretilen her ~eyin, yani bilimin, sanatm,
bilginin, dinsel temelli olmasmm sagladlgl homojenlikle tammlar. Mekanik
dayam~ma dil~lincesinde toplumsal bag bireylerin kolektif bilince referansla
benzerlikleri sayesinde kurulur. Organik dayam~manm c;e~itlenen i~bOllimilyle
karma~lkla~ml~ toplumsal yaplsmda ise toplumsal bag, bireylerin birbirlerinin
hizmetine sunduklarl farkh ozellikler sayesinde, birbirlerine ihtiyac; duyduklarl
ic;in kurulur. Bu anlamda dilnyevile~me silreci, dinsel olanm yukarlda
belirttigimiz bula~lcl ozelligini smlrlamak ve dindl~l bir ahlak olu~turmak
sorunlarml da beraberinde getir,r Education Morale, bu tilrden bir ahlakm
olu~turulmasl slirecini sorgu
J u
arada hukuk ve iktisat alanlarmm
ozerkle~mesine paralel olarak ozerkle~en bilimsel alan da dlinyaYl bilme ve
anlama bic;imlerinin dindl~lla~masml, dolaylSlyla toplumsalla~manm giderek
daha temel bir parc;aSl olan egitimin de dinsel unsurlarmdan ayn~masml
saglayacak ~ekilde geli~me halindedir. Dindl~tla~ma silrecini aC;lklayan bir diger
etken de Durkheim'm ozellikle tartl~tIgl bireyle~me meselesidir; kolektif
bilincin evriminin gerileme halinde oldugu, Toplumsal i.ybOliimii'nden bu yana
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dile getirdigi bir gozlem olmu~tur. Kolektif olamn gerilemesi, bu anlamda
elbette dinsel olanlll da gerilemesini beraberinde getirecektir.
1893 Ylhnda yaYlllladlgl Toplumsal j~bOliimii adh eserinde dinin, ozellikle
mekanik dayam~manlll hakim oldugu toplumlarda, bir kolektif bilincin
olu~turulmasl yoluyla, blitlinle~tirici etkisine dikkat ~eker. Buna gore organik
dayam~mamn karma~lkla~an bireyci yapIsI, yeni ahlaki bi~imleri de beraberinde
getirir. 1897 yIllllda yaYlllladlgl jntihar'da din unsuru, farklI dinlere mensup
bireylerin intihar oranlanm tartl~masl slraslllda devreye girer. Katoliklerde
intihar orammn Protestanlardan daha dli~lik olmaslm, egoist intihara egilimi
azaltan bir dizi toplumsal pratigin (glinah ~lkarma, kilise hiyerar~isi vb.)
varhglyla a~lklar. Yine bazl dinlerin altruist intihar tlirline yatklllhgl arttlrmasl,
genel anlamda dinin etkisinin azalmasl, bu konudaki diger gozlemleri araslllda
yer ahr.
Bu ko~ullardan birincisi basit bir toplumsal dlizenlemenin varlIgldlr, ikincisi
daha onceki bir dine referansla anla~Ilmak durumunda olmamasldu. Bir
anlamda tarihdl~l bir tammlama soz konusudur. Onceki toplumsal deneyimlerin
olu~turdugu birikimin, bu toplumlarda olmadlgl
varsayIlmaktadlr. Bu
topluluklan inceleyen sosyologun, bir tarih~iden ya da etnologdan farkim ortaya
koyarken, ilgisinin nedenini, insanm dinsel dogasl dedigi ~eyin a~lklamasllla
yonelik bir arayl~ olarak tammlar. Burada siyasal bir kaygllllll devreye girdigini
gorUrUz. Daha ikinci paragrafta, A vustralyall yerlilerin kaba inam~lanyla
Hlristiyanhgl kar~Ila~tlrmanlll, aym batIl inan~lara sahip olmasl ve hatta aym
hatalan ta~lmasl sonucuna varacagl i~in bu yonteme sistematik bir dinsizlik
gozUyle bakilacagllldan endi~esini dile getirir. Durkheim adeta, sosyolojinin
bugUn hala ara~tIrma ve kar~Ila~tlrma nesneleriyle ilgili olarak yenemedigi
onyargllardan birine kar~l savunma hazlrlamaktadlr. Durkheim'a ozellikle
doksanh Yillardan sonra etnik-merkezcilik ele~tirileri yoneltilmi~tir. Bu
ele~tiriler ku~kusuz bilim dilinin ktiltlirel olarak tarafl!, Avrupa-merkezci
dU~Unce kal!planndan anndmlmasl slirecinde onemli bir i~leve sahiptir; ancak 0
donemin dU~lince yaplsl i~inde degerlendirildiginde neredeyse "normal"
yakla~lmlardan olu~an dU~Unce kahplan soz konusudur. Kaldl ki omegin
Durkheim' a bu ele~tirileri yoneltenlerden biri olan Gianfranco Poggi, Oxford
Universitesi YaYllllan gibi ciddi bir yaYlllevinden ~lkan, sosyolog hakkllldaki
kapsamh ~ah~maslllda bile ders notlannlll TUrkiye'de basIlmasllldan soz
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ederken "of all places in Turkey"!! gibi bir ifade kullanabilmektedir. DolaYlslyla
bu sUrecin uzun ve zor olaeaglOl one sUrmek yanh~ olmayaeaktIr. Bu noktada
yapmamlz gereken, belli bir ele~tirel mesafeyi korumakla birlikte, bu eserlerin
sosyal bilimlerin kurulu~ donemine ait slklOtIlan is;erdigini akIlda tutmaktIr.
Durkheim, yine bu. kurulu~ sanellanmn devamlOda, sosyologun konumunu,
siyasal olarak dine kar~l sava~ as;anlarla ayn~t1rmak is;in ba~vurdugu
saVl as;lklarken, temel olarak, herhangi bir dinin, toplumsal ~eylerin dogaslOa
kar~lhk gelmeseydi varhglOl sUrdUremeyeeeginin aItlOl s;izer. Bir yandan dinleri
toplumsal analizin bakI~ as;lS1 aItlOda e~itlerken diger yandan da kaS;lOIlmaz
olarak bir hiyerar~inin kendisini dayattlglOl hatIrlatIr. ilkel olan ve olmayan
dinin aynmlanndan biri de duyular ve imgelerden s;ok kavramlara dayah bir
orgUtlenmedir.
Durkheim, biyolojiye ve felsefeye referansIa, tek htiereli eanhlan anlamamn, en
basit ya~am formlan olmalan itibariyle ta~ldlgl onemi, herhangi bir toplumsal
olgunun anla~Ilmasl as;lS1ndan, aIdlgl en basit biS;imi ineelemenin de ta~ldlglm
vurgular. "ilkel" bir anlamda modem insanlO tarih oneesidir. Evriminin bir
yerinde modem insana donti~mesi beklenir. Bu inans; sistemlerinin kimilerinin
zaman is;inde zenginle~erek varhklanm sUrdtirmeleri, kimilerinin de
yoksulla~arak kUs;Ulmeleri, sosyolojinin s;ozebileeegi muammalardan biridir
Durkheim is;in. Bazl temel temsillerin bis;imi degi~ebilir ama nesnel anlam1 ve
i~levi btitUn toplumlarda aymdlr. Durkheim dini, toplumsal olaylann en ilkeli
olarak tammlarken, kolektif hayatlO tUm tezahtirlerine, hukuk, ahlak, sanat,
siyasal bis;imler gibi ttim bis;imlerine kaynakhk ettigini kasteder. Din de toplum
gibi bireylere nUfuz eder. Kimi yazarlar, bu noktada Freud'la paralellige dikkat
s;ekerler: onun ki~isel hayatlO bilins;dl~l kaynaklanm aramaSl gibi, Durkheim da,
toplumsal hayatlO bilins;dl~l kaynaklannlO pe~indedir.12
Stephen Lukes, Dinsel Hayat'lO tamamlOa yaytlan varsaYlmlan ~u ~ekilde
slralar 13 :
1) Nedensel: eo~ku halindeki grupta bireyler kendilerinden geS;er ve duyularla
bilinen dtinyanlO Otesinde bir dtinya algIlarlar; inam~lan, ayin pratikleri ve hatta
II

12

13

Bu ifadeyi "ba~ka yer kalmaml~ gibi" ~eklinde Tiirk~ele~tirile~tirebiliriz. Gianfranco Poggi, Durkheim.
Oxford: Oxford Uni versity Press, 2000.
Robert N. Bellah, "Morale, religion et societe dans l'oeuvre de Durkheim", Archives des Sciences
Sociaies des religions, janvier-mars !969.
Steven Lukes, Emile Durkheim, His Lire and Work: A Historical and Critical Study, Harmondsworth:
Penguin Books, 1988, p.462
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kategorileri toplumsal yapllar tarafmdan
glic;ler saptamr(mana)

~ekillendirilir;

kolektif kokenli

2) Yorumsal: din, toplumsal gerc;eklikleri gerek bili~sel anlamda (toplumun
kendi kendisini tammasma, bilmesine yarayan mitsel bir sosyoloji olarak) gerek
ifade anlammda (toplumsal gerc;eklikleri ifade eden, simgeleyen ve dramatize
ederek) temsil eden ozel bir toplumsal temsil ttirtidtir.
3) j#evsel: buna kar~m dinin toplum tizerinde, birey tizerinde etkileri vardlr.
Bunlan ayinler ve topiantiiar yoluyla bireyin ve toplumun ruhunu yeniden
olu~turarak; ozellikle de ku~aklar arasmda duygulann ve dti~tincelerin iIetimi,
ileti~imi ic;in bir sistem ~eklinde i~ gorerek yapar.
Durkheim, ttim dinsel gortingtilerde ortak olarak bulunan ve kurucu
saYllabilecek unsurlan slralayarak i~e ba~lar. ikinci olarak, varolan din
tammlannda slk kullamlan iki kavram tizerinde durur: Dogatistti (surnaturel) ve
ruhani (spirituel) 14. Durkheim'a gore 0 zamana dek yaygm ~ekilde kullamlan
bu iki kavram dini aC;lklamak konusunda yetersiz kahr. iIkel topluluklarda
dogatistti anlaYl~mm olmadlgml, pozitif bilimlerin tirtinU olan doga-dogatistti
aynmmm bu anlamda anakronik oldugunu belirtir.
Durkheim, ttim topluluklarda kar~lmlza C;lktlgml belirttigi kutsal-dUnyevi
aynmml "insan dU~tincesinin tarihinde bu denli derinden farkltla~ml~, bu denli
birbirine ZIt iki kategori yoktur,,15 ~eklinde ifade eder. Kutsal, kolektif olan her
~eydir; dUnyevi bireyseldir ve insamn kendi duyulanyla, deneyimleriyle
varabilecegi gerc;ekliktir. DUnyevinin tamml11m olumsuzlugunu vurgular:
kutsah tehdit eden onu kirletip bozan bir ozelligi vardlr; gec;irgenlige izin
vermeyecek bir bic;imde aynlmak istemelerinin nedeni budur. Rahipler,
~amanlar gibi bazl figUrler, ikisi arasl11da gidip gelebilirler; ancak slradan
insanlar ic;in de kimi durumlarda mUmkUn olan bu gidi~ geli~in belli ko~ullan
vardlr. Bu pratikleri ornegin Islamiyet aC;lS1ndan dti~UndUgUmtizde, namaz
oncesi abdest almak bu anlamda kutsah dUnyevinin kirinden korur. Mekansal
orgtitlenme aC;lsmdan da belirleyici olan bu aynml11 gUnUmUzde kamusal
alanlann tamml aC;lsmdan da sonuc;lar ic;erdigini hattrlatmak gerekir.

14

ibid. 40

15

Durkheim, Les Formes tlemellfaires de La Vie Religieuse, s. 45 (yeviri bize ait)
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kutsal-dtinyevi aynmma ele~tiriler de
getirilmi~tirl6 Durkheim'm tamimnda kutsal olanla dtinyevi olam birbirinden
aYlran kopu~u saglayan -ki bu dinsel hayat denen ~eyin varhk nedeni olarak
dti~tintilebilir- ~ogu kez "olumsuz tapmmalardlr" (cultes negatifs); bunlar bir
dizi yasak tizerine kuruludurlar. c;aglan ve toplumlan a~arak dayatllan ortak
yasaklar, beslenme (her ttirlti oru~), dtinya hayattyla ili~ki (inziva) ya da
zenginligi slmrlama (sadaka, fitre-zekat) gibi yollarla gtindelik hayatt askiya
ahr. 17 Durkheim riyazeti 18 "olumsuz tapmma hipertrofisi" olarak tammlar.
Bunlar, dtinyevi olana kar~l slmrlan belirginle~tiren deneyimlerdir. Kutsal olam
tUm dUnyaYl kaplamak isteyen bir tUr bula~lclhkl9 (contagiositej ozelligiyle
tammlar. A~kmhk (transcendance) bu istilaya kar~l bir gtivencedir.
Durkheim'm

mutlakla~ttrdlgl

Bu a~kmhgm niteligi ve tanum konusundaki mutabakatm onemi, gunumuz
toplumlanmn ozellikle inan~ ozgtirltigti ve hukuki me~ruiyet eksenli
tartl~malannda ortaya ~lkmaktadlr.
Bu toplumlarda ya~ayan go~men
topluluklarm inan~lan geregi zorunlu olan pratiklerin, varolan hukuki
dUzenlemelerle ~att~ttgl durumlarda ortaya ~lkan sorunu bir a~kmhk sorunu
olarak tammlayabiliriz. Aym ~ekilde gtintimtiz Ttirkiye'sinde kamusal alan ve
dinse! pratikler konusundaki tartl~ma, benzer bir soruna i~aret etmektedir.
Durkheim' a gore din, temel dogmalanm, en aglr cezalarla korur. Dinsel
toplulugun siyasal toplumlarla bir oldugu durumlarda bu cezalann, devlet adma,
kimi zaman da devlet tarafmdan verildigini vurgular20 . Toplumun donti~timtiyle,
yani mekanik dayam~madan organik dayam~maya ge~i~le birlikte devlet, dinse!
me~ruiyetler alanmdan c;ekilir. Ancak elbette sadece yasaklar araclhglyla
tammlanan bir dtinyadan soz etmez. Dinsel gtic;ler ve insan arasmdaki olumlu ve
kar~1l1kll ili~kileri dtizenleyen bayramlar ve kurumlar gibi mekanizmalar
mevcuttur. Bunlar, toplulugun temsillerini tazelemenin, Durkheim'm ~iirse!
deyi~iyle "onlan dinsel hayatm kaynagma batmp genc;le~tirmenin"21 yollarldlr.
Eserin ti~tincti hDltimti dini sosyolojik bir nesne olarak in~a etmenin ko~ullanm
belirlemesi aC;1S1ndan onem ta~lr. Bu tammlamada din, kendinde anla~llamaz;
16

17
18

19

20
21

F-2

Pickering, bunlar arasmda G. Belot, A. Goldenweiser ve J. Goody'yi sayar. W.S.F. Pickering, Durkheim's
SoioLogy of Religion: Themes and Theories, Routledge & Kegan Paul, 1984, s.145.
ibid. 458.
Ascetism kelimesinin kar~lhgl olarak tercih ettigimiz bu kelimenin IDK kar~lhgl "nefsin isteklerini
klfma"dlr.
Durkheim, Les Formes Eltimentaires de La Vie Religieuse, s. 462
ibid.s.16
ibid. s.335.
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pan;alan birbirinden aynlamaz bir blittinden olu~ur. Durkheim bunu, "din, az ya
da ~ok karma~lk bir mitler, dogmalar ve Wrenler sistemidir. Bir blittin, ancak
kendisini bi~imlendiren par~alarla ili~kili olarak tammlamr.,,22 ~eklinde ifade
eder. Oncelik, blitlinli oIu~turan par~aIann yani dinin dl~avurumlannm
ara~tlfllmasmdadlr. Din, toplumlann kendi kendilerinin bilincine varmalannm
bir ~ek1idir, dolaYlslyla dinin vahiy i~eriginden ziyade toplumsal i~erigiyle
anla~Ilmasl ve ara~tlfllmaSl anlamlldir.
Bu anlamda Avustralya yerlilerinin gorunur ba~kahklan, farkhhklan,
uzak11k1arl araclhglyla insan tlirlinlin olu~turdugu toplumsal yapdara dair bir
ortak11gm izini slirer. Antropolojik verileri a~lsmdan ele~tirilmi~ olmas123 ,
Dinsel Hayat'm dinsel olgulan anlamak i~in buglin de bir ba~vuru kaynagl
olabilme ozelligini slirdlirmesi ger~egini degi~tirmemektedir. Durkheim'm
kamtlamaya ~ah~tIgl, bir dini din yapan ttim temel ozelliklerin Avustralya
totemizminde mevcut bulunmasldlr. Bu da, kutsal olanm, toplumsal varolu~un
i~inden tliremesi ve bireysel bilin~ler lizerindeki etkisinin ortaya konulmasma
hizmet edecektir. Dinsel kategorilerin toplumsal kokenlerinin sergilenmesi, aym
zamanda daha sonra felsefenin ve bilimlerin ba~vuracagl bilme kategorilerinin
dinsel kokenlerine de i~aret edecektir. Bu gorli~ler, daha sonra ahlaki egitim ve
laik bir ahlak anlaYl~l konusundaki ~ah~malanna da l~lk tutacaktlr.
Durkheim'm yeti~tigi donemi goz onlinde bulundurursak, Tlirkiye Cumhuriyeti
a~lSlndan da model oIu~turdugu slk slk belirtilen 3. Cumhuriyet'in etkisini
hatIrda tutmaIll1Z gerekir. 1875, kraliyet yanhIan ve cumhuriyet~iler arasmdaki
mlicadelenin sonuna i~aret eder. Bu anlamda, bu donem, Kilise'den baglmslz bir
egitim modelinin olu~masl a~lSlndan da onemlidir. Donemin Milli Egitim
Bakam Jules Ferry'nin 1879-1889 yIllan arasmda ~lkardlg1 yasalar, zorunlu,
laik ve licretsiz bir ilkokul egitiminin temellerini atarken, pozitif bilimler
kaynak11 bir ulusal ruh olu~turmaYl hedeflemi~tir. Durkheim, bu donemin
tartl~malan i~inde etkin bir rol oynaIll1~tIr24. Camile Tarot, sosyoloji ve din
bilimleri arasmdaki etkile~im ve geli~imi tartl~tIgl eserinde Durkheim'm din

22
23

24

ibid.s. 47.
Bu konuda tizellikle antropolog Evans-Pritchard'Jn \(ah~maSl, eserdeki kuramlann deneysel saglamadan
yoksun olrnalan iizerinde durur. E. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion. Oxford University
Press, 1971, s.91
Jean-Claude Filloux, "Emile Durkheim, penseur de I'education," Perspectives: revue trimestrielle
d'Mucation comparee, Paris: UNESCO Bureau interuational d'education, vol. XXIII, nO 1-2, 1993,
pp.30S-322.
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konusunda bir orta yol arayl~l i~inde oldugunu vurgular25 . Bu bakt~ a~lSlna gore
sosyolog, ttim ger~egin dinden ibaret oldugunu iddia edenlerle, dinin sadece bir
yamlsama oldugunu iddia edenler arasmda yeni bir yakla~lm geli~tirmeye
~ah~maktadlr.

Hukukun BaglaYIClhgl
<;ah~malanm

ve geli~imi konulan lizerinde
yogunla~tlrml~ ara~ttrmactlann, aym zamanda arkaik donemin hukuk
anlaYl~mm ara~tmlmasllla da yonelmeleri rastlanttsal saytlamaz; Durkheim'm
Dinsel Ya~'amzn flksel Biqimleri bunun en belirgin omeklerindendir. Ancak
Durkheim dinsel-hukuksal gorlingtiler arasllldaki ili~kiler hakkmda
belirlemelerde bulunmaya Toplumsal jsbO!iimii'nde ba~lar. Durkheim a~lSlndan
dinsel dli~lincenin kaynaglllda kolektif ruhsal durum yer almakta ve ortakla~a
duygular bireye, ki~isel olanlanndan ~ok daha etkili ve gizemli gortinmektedir.
Boylece, kolektif bilincin lirlinli konumundaki imgesel listtin gliclin, "zorlaYlcl
bu geleneksel kurallan" da koymu~ oldugu varsaytlmakta ve bunlara aykm
davrall1~lar aglT bi~imde cezalandmlmaktadlr; oysa buglin su~ olarak
nitelendirdigimiz bir~ok eylem ise, benzer bir tepkiyle kar~tlanmamaktadlr.
Klsaca arkaik donem hukukunun ttimliyle ceza hukuku gorlintimlinde oldugu
soylenebilir.26 Burada belirleyici olan, cezalandmna ama~h bu kurallarm
tlimlinlin ashnda dinsel nitelikte olu~udur?7 Toplumsal nitelikli oldugu i~in din,
bireysel ama~lan hep goz ardl ettigi gibi, birey lizerinde her an bask!
uygulanmakta, slirekli olarak bireyden bir ~eyler istenmekte, k!saca durmakslzlll
bir "ozveri ve vazge~i~" beklenmektedir; buna kar~tllk birey, ki~isel dogasllla
aykm olsa bile bu emirlere boyun egmekte ve listtin glice sayglSlll1 iyice
gosterebilmek i~in kurbanlar kesmekte, adaklar adamaktadlr. 28 Hukuksah
toplumsal tasarlmlar i~inde alan Durkheim, bu tasanmlarlll niteliklerini sosyal
olgu kavrarrn uzanttslllda inceler. 29 Durkheim'a gore hukuk kurallarl, asllllda,
Toplumsal jsbo!iimii'nde a~lkladlgl toplumsal dayam~manm simgesi
konumundadu30 ; ba~ka bir deyi~le bu kurallar, ylirlirltikte bulunduklarl
25
26

27
28
29

30

dinsel

dli~lincenin

olu~umu

Camile Tarot, Du Durkheim a Mauss Invention du Symbolique, Paris: La Decouverte, 1999, s. 195.
Emile Durkheim, De la division du travail sodal, 7. ed., Paris: Presses universitaires de France Vend6me,
Impr. des P.O.F, 1960, s.108.
ibid, s.l 10
ibid s 60
Sos~ai olguya i1i~kin bkz. Emile Durkheim, Les regles de la methode sodologique, Paris: Flammarion,
1999, s.3vd.
Durkheim, De la division du travail social, s.28.
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toplumun bir gostereni olarak, 0 toplumda geger1i olan duygulan, dU~tinceleri,
hukuka genel yakla~lm bi9imini ve sonu9ta 0 toplumda varolan dayam~manm
tUrtinU gostermektedirler. Hukukun "toplumsal hayatm aynasl"m olu~turdugu
ozdeyi~i, bu gergekligi de kapsammda bulundurmaktadlr. Klsaca hukuk kurah,
sosyal dayam~maYl da gosterdigine gore, kurahn yapttnmma bakllarak,
dayam~manm niteligi de saptanabilir3 !; 9UnkU hukuk kurallan, ya
cezalandlrmaYl ya da verilmi~ zarann Odenmesini (bozulan bir ili~kinin veya
durumun onanlmasml ongormekte ve mekanik dayam~manm gegerli bulundugu
toplumlann hukuku cezalandtncl, organik dayam~mamn var oldugu
toplumlarmki ise Odetici (tazmin ettirici) bir kimlikle kar~lmlza 91kmaktadu.
Durkheim'm belirlemesine gore su9, toplumun normal tUm bireylerini (0
toplumla tUmtiyle bUtUnle~mi~ birey anlammda) ortakla~a sahip olduklan
duygulan yaralayan eylemin adldlr; ancak su9, kolektif tUm duygulann degil,
kolektif bilin9 tarafmdan duyumsanan gU91ti ve onceden belirlenmi~ olanlanmn
incitilmesi durumunda varhk kazanmaktadlr32 . Arkakik donem a91smdan ise bu
duygular (ve dayam~ma); kutsal inan91ara ortakla~a ve yogun bir baghhk
bi9iminde somut1a~maktadlr; bu dogrultuda kutsal nesneler, i~lemler, ki~iler,
ceza araclhglyla korunan en yUce degerler konumuna yUkseltilmekte ve bunlar
da hukuk kurallan gibi, toplumsal dayam~manm simgeleri konumunda
bulunmaktadular. 33 Sonu9ta, bir toplumda, dayam~masll1m niteligi ne olursa
olsun, herhangi bir fiil su9 olarak nitelendirilmi~se, bu tUr fiile kar~1 toplumsal
bir tepkinin gosterilmesi gerektigi konusunda toplumsal bir uzla~ma olu~mu~
demektir. 34 Durkheim'a gore modem hukuk (ozellikle sozle~meler/bor9Iar,
ticaret, mUlkiyet/e~ya ve ceza hukuklan baglammda) modem toplumsal
dayam~manll1 belli niteliklerini ortaya koyar. Hukukun 9ag1ar i9inde geli~mesi
tizerine yaptlgl 9ah~ma neticesinde modern toplumlan birle~tirebilecek,
dolaYlslyla da tUm modern hukuklann manevi/ahlaki (moral) temeli/kaidesi
olmasl gereken, tek deger sisteminin her bir yurtta~ll1 ozerkligine ve insani
onuruna (human dignity) evrensel anlamda sayglh bir nitelikte olabilecegi
kamsma varmaktadlr. 35

31

32
33
34
35

ibid, s.32-34
ibid, s.43-47
ibid, s.48.
ibid, s.76-78.
Durkheim, "Individualism and the Intellectuals," W.S.F. Pickering (ed.), Durkheim on Religion: A
Selection Readings with Bibliographies, London: Routledge & Kegan Paul, 1975, pp.59-73; Roger
Cotterell, Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror (!l Social Theory, Hampshire: Ashgate,
2006, s.16-17.
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Ahlakm Bireyselligi

Durkheim'm tammlamasmda ahlak, ic;erigi itibariyla degil, dl~ slmrlanm
belirleyen kurallar araclhglyla belirlenir . "Btitlin ahlaki olgulann bir davram~
kuralmdan ibaret oldugunu soleyebiliriz,,36. Ahlaki edimler, bir dl~
ytikiimltiltikle belirlenir. Bu anlamda ahlak, bir grubun eseri olarak dti~tintiltir.
DolaylSlyla grubun ugradlgl degi~imlerle, ahlakm da degi~ime ugrayabilecegi
kabul edilir. "Her ahlakm kendisine has bir rasyonalitesi vardlr,m. Toplumsal
kurallann varhglyla tammlanan ahlaki olgulan aC;lklamak ic;in sadece yasaklann
yeterli olmadlgml hissederek, ahlaki olarak ozlenir, istenir bir ic;erigi
incelemenin de onemli oldugu kamsma varacakttr. Ahlaki olam anlamak ic;in
dinsel olam anlamaya muhtac; oldugumuz fikri, onu din konusundaki
c;ah~masma dogru iten nedenlerden biri olarak saytlabilir. Daha ileride bir tilr
dini duygu incelenmeden dinin anla~tlamayacagml soyleyecektir38
Ahlak, bireyi eyleme ittigi ic;in, hedefler ve amac;lar belirledigi lc;m insam
kendini a~an bir ~eye dogru c;eken bir gtic; ic;erir. Bu gticti ahlaki ideal
kavrarmyla aC;lklayan Durkheim, bireyin tutumlanyla ili~kisini, toplumun
bireyle ili~kisini, hatta kutsalm dtinyevi olanla ili~kisini bu c;erc;evede aC;lklar.
Birey ve toplum arasmda, egoist arzular ve ahlaki idealler arasmda, kutsal ve
dlinyevi olan arasmdaki kadar mesafe vardlr. Bu mesafe, bir anlamda tQplumsal,
ahlaki ve kutsal alanlann a~kmhk niteligini de olu~turur. Birey, bu a~kmhklar
dlizeyiyle temasa gec;mek ic;in kimi slmrlamalara maruz kalmak zorundadlr.
Toplumsalla~mamn ilgili a~amalan bunu saglayacakttr. Bu yalmzca bir
slmrlamalar sisterni degildir. Yukanda belirttigirniz duygusal dlizeyde de co~ku
kaynagldlr.
insanm ideal olam kavrama yeteneginin onu hayvandan aytran ~eylerden biri
oldugunu kabul eden Durkheim, ideali gizemli bir yetenek olarak degil,
toplumsalm lizerine eklenen bir ~ey olarak kabul eder. Topluluk hayatt, belli bir
yogunluga eri~tiginde psi~ik etkinligin ko~ullanm degi~tirerek dinsel dti~linceyi
doguran bir co~kunluk39 (effervescence; koplirme) halinin ortaya C;lktIgml
belirtir. Buna gore kI~klrrm~ durumdaki hayati enerjiler, tutkular, duygulammlar
ic;indeki insan kendisini tamyamaz ve donti~tligunli hisseder. Bu izlenimleri
36
37
38
39

Durkheim, De la Division du Travail Sociale, s. 275.
Durkheim, Textes I Religion morale et anomie, Minuit, 1975, s.374.
Philippe Steiner, La sociologie de Durkheim, La decouverte, Paris, Reperes nO 154,2000, s.83.
Kayna~ma, kopiirme, ta~ma olarak da ~evrilebilecek olan effervescence kavralffi, toplulul1;u olu~turan
bireylerin.
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anlamlandlrmak l<;lll de etrafllldaki ~eylere istisnai gih;ler, slradan deneyim
nesnelerine sahip olmadlgl atfeder. Durkheim, dUnyevi hayatlll Uzerinde,
yalmzca dU~Uncesinde varolan ba~ka bir hayat koyulmaslyla olu~an ideali hem
dU~Unsel olmasl itibanyla hem ama<;lanmasl itibariyle tammlar.
Bu anlamda bir idealin olu~umu bilimin a<;lklayabilecegi bir stire<; olarak
tammlanmaz. Toplumsal hayatlll neredeyse dogal bir tirtintidtir. Durkheim
sosyolojisinde toplumun kendi bilincine varmaSllll toplumu olu~turan
unsurlardan biri olarak kar~lmlza <;lkar. Elbette <;atl~malar i<;eren bu stire<;te
<;atl~ma ger<;eklik ve ideal araslllda degil, farkh idealler araslllda bir <;atJ~madlr.
Bakl~llli

tarihsel materyalizmin basit bir versiyonundan aYlrmak i<;in
vurguladlgl ~ey, topluluk bilincinin tikel bilin<;lerin sui generis bir sentezi
oldugudur. Yani dogrudan maddi ko~ullar tarafllldan belirlenmezler; kendi
baglmslz alanlannda "birbirlerini <;agmr, iter, kayna~lr, boltintir, <;ogahrlar,,40

"Ahlaki bir vasathk ve ge<;i~ evresinden ge<;mekteyiz. Ge<;mi~in bUyUk ~eyleri,
babalanrruzl heyecanlandlran artlk bize aym ~evki vermiyor, ya artlk bilincine
bilincine varamayacaglmlz kadar ah~lldlk hale geldikleri i<;in ya da
halihazlrdaki beklentilerimize cevap vermedikleri i<;in ve tistelik bunlann yerine
ge<;ecek hi<;bir ~ey olmadl.,,41 Birka<; ctimle sonra "eski tannlar olUyor ve
yenileri hentiz dogmadl" derken, eserin sonu<; bOltimUnde de deginecegi
kaygIlan haber veriyor gibidir. Toplum, hayatllli yonlendirmek i<;in kendisine
yeni idealler koymazsa -ki bunun zor ve aClh bir sUre<; oldugunu da
belirtmekten geri durmaz-, inan<;lanm yenilemezse kar~l kar~lya kaldlgl
sorunlan <;ozebilmek i<;in gerekli ~evk ve co~kudan yoksun olacaktlr.. Bu
anlamda laik ahlak, tek ba~llla bir <;ozUm olu~turamaz.
Franslz sosyolog Jean Bauberot Durkheim'lll din sosyolojisi tizerine yapdan
<;ok saYlda yorumun, <;ah~tlgl donemin belli ozelliklerini dikkate almadlgllli
belirtir42. Bauberot'ya gore bir taraftan 1880li yIllarda yasa degi~iklikleriyle laik
egitirnin ba~lamasl, diger taraftan "kabul edilmi~ taplllmalar" (cuItes reconnus)
konusundaki yasal dtizenlemelerde degi~iklige gidilmesi, Durkheim'lll
<;ah~malanm anlama <;abaslllda akllda tutulmasl gereken tarihsel dontim
noktalarldlr. Bu a<;ldan genel bir III. Cumhuriyet etkisiyle a<;lklamak yetersiz

40

4.
42

Durkheim, Les Formes ELementaires de La Vie Religieuse, s.400.
ibid. s. 2.
Bauberot Jean, "Note sur Durkheim et la lai"cite," Archives de sciences sociaLes des religions, 35e Annee,
No. 69, Relire Durkheim, 1990, pp.151-l56.
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kalabilir. Bauberot, Durkheim'm bir yandan din ve de viet i~lerinin aynlmasl
Katolik Kilise'sinin dagltIlmasl (eclatement) yontinde gorti~ belirtirken diger
yandan da dinin kaybolmasl gerektigini soyleyenlerle polemik halinde olduguna
dikkat ~eker. Doneminin ko~ullan i~indeki dti~tinsel mlicadelesi, siyasal
anlamda da ~ekillenmektedir.
Donemin Fransa'sl i~in sorun, Katolik Kilisesi'nin bin yIldan fazla bir sUrede
kitleler tizerinde kurdugu hegemon yay a alternatif olu~turmakt!r. Glinlimtiz
dtinyasmda ~okktilttirlti modern demokrasilerde islamiyet ve kamusal alan
terimleriyle tartI~llan me~ruiyet sorununu benzer terimlerle dti~tinebiliriz.
Ba~ortti sorunu, karikattir krizi gibi meseleler ~atl~an me~ruiyetler alanmm
bugtinkti dtigtim noktalanm olu~turmaktadlr. Katolik Kilisesi'nin ktilttirel
hegemonyasml, Protestan, Yahudi, deist veya ateist yurtta~lanm kapsayacak
~ekiJde bran bir altematif olu~turduklan soylenebilecek Fransa gibi i.ilkeler,
somtirgecilik slrasmda ve sonrasmda olu~an ozellikle Mtisltiman go~men
ntifuslar kar~lSlnda yeni bir me~ruiyet kriziyle ba~a ~lkmaya ~ah~maktadlrlar.
ilkel/uygar ikiligi, A vustralya yerlilerinin uzak cografyasmdan Batl Avrupa
metropollerinin kalbine ta~mml~ durumdadlr. Bu anlamda, bu go~men
topluluklann dinleri konusunda bekledikleri ve giderek talep ettikleri saygl ya
da somut anlamda hukuki me~ruiyet alam, aym zamanda toplumsal
varolu~lannm tamnmasma yonelik bir beklenti olarak tall1mlanrm~tlr.
1980lerden bu yana dinsel hareketlerin, aidiyetlerin, ozellikle siyaset ve ki.ilttir
alanmda hak taleplerine kaynakhk etmesi, kimi kez "bastlfllml~m geri donti~ti"
terimleriyle, kimi kez somtirgecilik sonraSl kapitalist bat! dtinyasmm
hegemonyasma bir tepki olarak, kimi kez de dtinyaya yeni bir btiyti arayl~l
olarak a~lklanml~tIr. Her durumda toplumsalm dinsel i~erigini farkh bir a~ldan
da olsa geri kazanmasl, Durkheim'm eserini yeni bir gozle, yeniden okumaYl,
konuyla ilgilenen sosyaJ bilimciler a~lSlndan zorunlu blmaktadlr.

