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Modem sosyolojinin kuruculan arasmda yer alan Georg Simmel (18581918), hayli iiretken bir sosyolog olmasma kar§m, belki slradl§lhgmdan belki
sistematik olmaYI§mdan olsa gerek, aym doneme mensup kimi sosyologlar gibi
yok fazla Uzerinde durulmaml§tlr. <;:ah§malan geni§ bir alana yay!llr,
mikrososyoloji dUzleminde yer alIr, toplumsal hayatl ve modem toplumu bazl
gosterge-kavramlardan hareketle analiz etmeye yah§lr. Amerika'da etkili
olmasmm nedenlerinden birisi bu olsa gerektir. Nitekim, Amerikan sosyolojisi
de mikrososyolojik egilimin en baskm bir §ekilde yerle§tigi sosyolojidir. Genel
sosyoloji degil hayatm biyimlerilformlan ile toplumla§ma biyimleri/fonnlanm
merkeze alan formel sosyoloji yapmaYI yegler. BUtUniin ayrmtllardan da
gorUlebilecegini iddia eder ve temel ilgilerini sana! ve kUltUr, para, kapitalizm,
kent, a§k, cinsiyet, grup gibi hayatm degi§ik biyimlerinden seyer. <;:ah§ma
alanlan, yonelimleri ve y6ntemiyle Simmel'in aslmda hayatm sosyolojisini
yaptlgl s6ylenebilir. 0, bizzat hayatm kendisini, onun akl§lm, akl§a yon veren
temel kategori ve faktOrieri sorunsalla§tlrml§ ve bu sorunlann Uzerine egilmi§tir.
Sosyolojiyi hayatm akl§ma tamk klima amacmdadlr; ya§anan hayatm sosyolojik
yorumunu geryekle§tinneyi denemektedir.

Modern Kiiltiirde (:atl§ma, Simmel'in sosyolojik yalI§ma alanlanm
temsil eden Uy onemli denemesini iyeren bir kitap. "Modem Kiiltilrde <;:atl§ma",
"Metropol ve Tinsel Hayat", "Moda Felsefesi" adh denemelerde Simmel, belli
kavram ve gostergeler etrafmda modem hayatl/insam tartl§maktadlr.
Denemelerin yamnda kitapta yer bulan, Simmel iizerine bir yok yah§ma
geryekle§tinni§ olan David Frisby' e ait "Georg Simmel: Modemitenin ilk
Sosyologu" ba§hkh yazl da Simmel'in giri§imini anlamada onemli ipuylan
vennektedir.
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Frisby'e gore, bir modemite 90zUmiemesi yapan Simmel, modemitenin
ozlinlin bilimsel teknolojik yagm gorkemli tantanasmda bulundugunu iddia
eder. Yeni yagda bireyin iy gUvenliginin yerini modem hayatm hereli
mereinden, heyecanmdan dogan belirsiz bir gerilim, gizli bir huzursuzluk,
yaresizce bir tela~ alml~tlr. Bu huzursuzluk ise kendini en aylk biyimde
metropol hayatmda gostermektedir. Metropol'de Simmel'i ilgilendiren ~ey,
modernitenin hangi ozelliklerinin bu hayatta yattlgl meselesidir. Eger
modernitenin lirUnli olan modern hayatl toplumsal gUyler, tarihsel miras,
toplumsal ktilttir ve hayat kar~lsmda bireyin ozerkligini ve bireyselligini koruma
talebi dogrultusunda taillmlayaeaksak, ki Simmel boyle bakar moderniteye,
metropol hayatItam da aranan tamml vermektedir. Bireyselligin, yalmzhgm ve
belki huzursuzlugun derinlemesine ya~andlgl, teerUbe edildigi mekan olarak
metropol, modernitenin yatagldlr. Bundandlr ki; Simmel, (kimi yazllarda
Durkheim'la birlikte) modernitenin ilk sosyologu olarak degerlendirilir. Aeaba,
Simmel, modernitenin nirengi noktalannl ke~fetmi~ midir? Modemiteyi
kar~iladlgma inandlgl kavramiar/yapiiar ona istedigi bilgiyi saglaml~ mldlr? Ve
o payeyi, modemitenin sosyologu payesini almaYI hak etmi~ midir? Bu
sorulann cevaplan onun kimi kitaplannda ve a~aglda anacaglmlz yazIlarmda
bulunabilir.
"Modern KlilWrde <;:atI~ma" adh denemesinde, Simmel, 'hayat nasll
mlimkUn olur' temel sorusunun cevabml ara~tIrmaya giri~ir. Hayat-klilWryatI~ma kavramlanm analiz birimleri olarak seyer ve analizinin bu kavramlann
ili~kisi yeryevesinde geryekle~tirmeyi dener. HayatI varhgm ozli ~eklinde
tammlayarak, her bir form, gorUniim, degi~im, farkhla~maYI hayat ile
al'lklamaya, ili~kilendirmeye yah~lr. Toplumsal ili~kilerde rastlanan her
gorUnlim, hayatm ya bir kalp atl~l, bir tasvir edilme biyimi, yahut bir geli~me
evresidir. Hayat boyleee kendi hliklimranhgml ilan etmektedir. iysel tutarhhgl
ve kendine yeten anlamlyla bUWn tasavvur diinyamlz iyin slkl bir I'erl'eve ya da
ylrtilmaz bir iirtli olu~turan bilgi formlan; hayatm akl~1 tarafmdan, hayatm akl~1
i9inde yeniden anlam bulmakta ve belki 90ztilerek yeni bir katmana ge9mekte;
yani hayatm kuvvetleri ve yonelimleri tarafmdan ~ekillendirilmektedir.
Hayatm yaratici hareketi olan kiilttir ise, kanunlar, anayasalar, sanat
eserleri, bilim, teknoloj i gibi kategorileri il'ine alarak cisimle~ir, hayata
eklemlenerek ona form, igerik, ufuk ve dOzen kazandIrlr. Hayata eklemlenen
ktilWr aym zamanda hayatm farkh bir vel'hesi olarak gorlilebilecek yeni bir
dogumu gerl'ekle~tirir: ktiltlirel hayat. Bir hayat formu olarak ktiltlir, yahut bir
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hayatm siirekli akl~mm temsiliyeti olarak kiiltiirel hayat. S6z konusu yeni
boyutta ise 9aU~ma, kar~lthk kendisini iyice belli eder ve bunun sonucunda da
formlarm siirekli degi~mesine, yer degi~tirmesine tamk olunur. Simmel,
b6ylece, hayau nasll mUmkUn oldugunu ve nerelere evrildigini izah ederken,
9aU~mayl hayatm dinamizmi olarak belirler. Hayat, kesinlikle donukla~amayan
bir dogaya sahiptir, kUltiir hayata dinamik yam saglayan temel kategori olur.
Simmel, bir kent adaml ve kent deneyimini iliklerine kadar ya~aml~ biri
olma avantajlyla yazdlgl "Metropol ve Tinsel Hayat" denemesinde, bUyUk kent
(metropol) hayatmm katmanlanna, one 9lkardlklarma, donU~Umlerine ve kollan
arasmda kiih uyuttugu, kiih slklp slklp aClttlgl modem insana sunduklanna
dikkatleri geker. MetropolU; hlZ, ge~itlilik, farkhhk, karma~lkhk, blkkmhk,
ussalhk gibi kavramlarla a91klamaya 9ah~an Simmel, ilkin iki ayn dUnya, iki
ayn insan tipini temsil eden metropol-ta~ra kar~l!a~Urmasl yapar. Her iki
orgUtlenme ve birlikteligin hem anlam ve zihin dUnyasl itibariyle, hem de pratik
toplumsal hayatm iiretimleri itibariyle birbirinden 90k farkh olduklarml, sozii
edilen farkhhgm iki ayn dUnyaYI olu~turdugunu belirtmektedir. Buna gore,
kent; sokaktan her ge9i~te, iktisadi, mesleki, toplumsal hayatm hlzmda ve
ge~itliliginde ta~ra hayauyla derin bir kar~lthk olu~turmaktadlr. Ta~ra,
benze~me, bilinme, yUz yiize olma ve halta goz onUnde olma ile e~le~tiriIir.
Ta~ra, insam belirler ve 6zgiirlUgiinii elinden ahr; uymak zorunda kalacagl kimi
siirekli ritiieller olu~turur. Kent ise, insana ozgUrlUgii sunar, burada kendi
olmak, gizlenmek, caddelerde dola~llarak dahi gizlenmek mUmkiindiir.
Metropol, modern
insana yeni hasletler yiikleyip insanm
konumunuJdurumunu yeni ~artlar altmda belirlemektedir. Metropol insam yeni
bir tiptir ve kendine ait niteliklere sahip olmu~tur. Avucunda ya~adlgl ortam
(metropol ili~kileri) insana farkh durumlar dayatmakta ve onu belli bir yone
dogru itmektedir. Metropolde insan bir sayl gibi, digerlerinden farkl olmayan
bir oge gibi hesaba kaUhr ve nesnel olarak 0l9iilebilen i~leriyle tammlamr,
belirlenir, biIinir. Bu yUzden metropol insam etrafmdaki kimseleri saUcl,
mii~teri, hizmet9i gibi tamamen yapllan i~ler ve gorevler gergevesinde
tammlamaya yonelir. Artlk gegerli ol9Ut duygu degil US olmu~, tiim ili~kilerde
aranan nitelik ussalhklrasyonalite olmu~tur. Metropol insanmm sosyal
ili~kilerine yon veren temel ilke olarak beliren rasyonalite, tiim hayaU
bi9imlendirmeye ve modern insam yeni bir tip yapmaya giri~mektedir.
yol

Metropolii boylesine ~eklp ~eviren, yeni bir anlam diinyasl olu~turmasma
ana fakt6r ise paradlr. Metropol, para ekonomisinin merkezidir, 9iinkii

a~an
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kendisi i9in en uygun ortaml bulmu~tur. Paramn hesaba dayall dogasl, hayatm
ogeleri arasmdaki ili~kilere yeni bir boyut kazandmr. En korkun9 tesviyeci olan
para; her tiirlii nitel farkl fiyatl ne sorusuyla ifade eder, olanca kaYltslzlIgl ve
renksizligiyle biitiin degerlerin ortak paydasl haline gelir. $eylerin oziinii,
bireyselligini, ozgiil degerini, kar~lla~tmlamazhgml a~mdmr. Her~ey paramn
dur durak bilmeyen akmtIsmda e~it ozgiil aglrhkla yiizer.
"Moda Felsefesi" denemesinde ise Simmel, hayatm akl~ma ili~kin
gozlemlerinden hareketle modern hayatm modern insana bi9tigi bir kaftan
(form) olarak modaYI analiz etmektedir. Nasll bir hayat formudur moda?
Simmel'e gore moda, dl~ goriiniimii feda edip umumun koleligine teslim ederek
i9sel ozgiirliigii biitiiniiyle saglama alma yolundaki 9abanm/hayatm
formlarmdan biridir. Modanm dogu~unda taklit giidiisiinii etken faktor olarak
goren Simmel, taklidi dii~iiniilmeden ortaya konmu~ bir dii~iince iiriinii ~eklinde
tammlar. Taklit, bireyi eyleminde yalmz olmadlgl duygusuyla rahatIatIr. Moda,
bu anlamda, verili bir durumun taklididir.
Moda, toplumsal gevrenin izleme/taklit etme, benzeme ve farkhla~ma
sahasldlr. Moda, i9sel olarak ozerklikten yoksun ve ba~ka bir yere dayanmaya
muhta9 olan, ama kendi benliginin farkma varmak i9in goze 9arpmaya, ilgi
gekmeye, biriciklige gereksinim duyan bireylerin asll faaliyet alamdlr. Moda, en
onemsiz bireyi bile, bir biitiinliigiin temsilcisi, birle~ik bir ruhun cisimle~mesi
haline getirerek one 9lkartlr. iki temel i~leviyle one 9lkar moda; hem belli bir
toplumsal gevreyi bir arada tutar, hem de 0 gevreyi digerlerine kapah hale
getirir. DolaYlslyla hem baglantllandlrma, hem de jarkhla$tlrma i~levlerini
ba~anyla yerine getirir. Para ekonomisi, moda siirecinin de ba~at akWriidiir.
Moda siirecine dahil olan birey, paramn tasallutu altma girmi~ demektir. <;:iinkii
moda gergekte paraYI arzulamakta ve insam tiiketim boyunduruguna iterek
kendi siirekliligini kazanmaktadlr. Belki modamn kendini siirekli yenilemesi
(hlzla moda olam ortadan kaldlrma ve yenisini ihdas etme refleksi), insam
kontrol altmda tutma arzusuna denk dii~mektedir.
Modern Kiiltiirde (:atl$ma'da Simmel, modern sosyolojinin a9lklamaYI
kendisine gorev bildigi modern toplumsal ili~kilere ayna tutmaya 9ah~maktadlr.
Bizzat ya~ayarak tecriibe ettigi hayatm temel dogasml, donii~iimlerini, insana
neyi sundugunu 9arplCI ifadelerle a9lklIga kavu~turmaYI denemektedir. 19.
yiiZYII ~artlarmda modern toplum ve modern insanm goriiniimiinii dikkatIere
sunan Simmel, okuyucuya aslmda onemli bir kar~Ila~tIrma imkam sunmaktadlr.
Milenyum 9agmda insanm konumunu sorgulamaya giri~en bir zihin, 19.
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yOzyIlla miithi§ benzerligi gormektedir. Modern hayatm insanl sabitledigi yerin
bir tOr/ii yerinden edilemedigi tespiti de yapllacaktIr. Modernizm slireci bir yok
form icad ederek hayatI elinde tutmaya yah§makta ve bu yabada odlin
vermeyecegini beyan etmektedir. Para, moda, maddi/popiiler kUltor, tiiketim
modernizmin §ahlandlgl alanlar §eklinde belirlenemez mi? Simmel, bunu tespit
eder etInesine ancak ylkl§ i§aret edilir mi, yahut ne yapllacagl, bu girdaptan
(eger oyleyse) nasll ylkllacagl soylenir mi? Bir serzeni§te bulundugu kesin,
ancak, serzeni§ ve sadece tespit insanm yarasma merhem olabilir mi?
DolaylSlyla analizleri hayli onemli olan Simmel'e katkl oJsun diye somut
oneriler, i§aretIer getirmek de yeni yUzyIlm sosyal bilimcilerine, aydmlanna
dii§mektedir. Insana ne olmaktadlr, insanm yitigi nedir ki, sersefil bir §ekiJde
ye§itli formlar arasmda gidip gelmekte ve bir tOrlii kendini bulamamaktadlr.
Insan, ba§ta modernizmle iirettikleri olmak iizere, kendi hayatma yon veren
faktOrler iizerinde yeniden dii§iinmek durumundadlr. Aksi halde pek yok
deneme insam serbest bolge olarak kuIlanmaYI siirdOrecektir. Simmel, en
azmdan akilmlza bunlarl getiriyor ve bir hatIriatmada bulunuyor.

