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GEORG SIMMEL (1858-1918)

Sosyolojinin bağımsız bir sosyal bilim dalı olarak ortaya çıkmasında büyük rolü 
olan Georg Simmel, Berlin’de dünyaya geldi. Humboldt Üniversitesinde tarih ve 
felsefe okuyup 1881’de Kant’ın felsefesi üzerine doktora tezini yazdı. Uzun yıllar 
Berlin’de kadrosuz öğretim görevleri üstlendi ve ancak ömrünün son döneminde 
Strazburg Üniversitesinde tam-zamanlı kadro bulabildi. Buna rağmen, çağının 
en önemli entelektüellerinden biri olarak Berlin’de muazzam bir saygı gördü, 

pek çok onursal unvanla takdir edildi. Bireyin şehir yaşamındaki konumu 
ve şehirdeki çelişkilerin ortaya çıkardığı sosyal sorunlar üzerine yoğunlaşan 

çalışmaları, kapitalizm, bireyselcilik, moda, felsefe tarihi, kültürel incelemeler 
gibi alanlara dair esaslı etkiler uyandırdı. 1910 yılında Ferdinand Tönnies ve Max 
Weber’le birlikte Alman Sosyoloji Derneğini kuran Simmel’in düşünceleri başta 
Max Scheler ve Walter Benjamin gelmek üzere pek çok Alman sosyolog ve kültür 

kuramcısına yeni yollar açmıştır. Toplumsal Farklılaşma (1890), Tarih Felsefesinin 
Sorunları (1892), Sosyolojik Estetik (1896), Paranın Felsefesi (1900), Metropol ve Tinsel 

Hayat (1903), Moda Felsefesi (1905), Sosyoloji (1908), Felsefi Kültür (1911), Kültür 
Kavramı ve Trajedisi Üzerine (1911), Goethe (1913), Kültürel Formların Değişimi (1916), 
Rembrandt: Sanat Üzerine Felsefi Bir Deneme (1917), Hayat Üzerine Görüşler (1918), 

Modern Kültürde Çatışma (1918), Simmel’in ilgi alanının genişliğini gösteren 
eserlerinden bazılarıdır.

EMRE GÜLER

1986, Adana doğumlu olan Emre Güler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih 

bölümünde yüksek lisans yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Enstitüsünde doktora çalışmalarını sürdüren Güler, Almanya’nın Johannes 

Gutenberg Üniversitesi ve Hollanda’nın Leiden Üniversitesinde misafir öğrenci 
olarak bulundu. Emre Güler, İngilizceden  Tomasso di Carpegna Falconieri’nin 
Kendini Fransa Kralı Sanan Adam’ının (İthaki, 2015) yanı sıra Almancadan Ferdi-
nand Tönnies’in Cemaat ve Cemiyet (VBKY, 2019), László F. Földényi’nin Yaşayan 

Ölümün Mekânları (VBKY, 2020), Philipp Schönthaler’in Yöneticinin Genç Bir Yazar 
Olarak Portresi (VBKY, 2020) ve Johann Gottfried Herder’in  Shakespeare Üzerine 

(Beyoğlu Kitabevi, 2021) adlı eserlerini çevirmiştir.
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sımmel, schopenhauer ve nıetzsche: 
hıristiyanlık-sonrası 

alman felsefi kültürü üzerine 

hasan aksakal*

“Simmel genellikle kültür filozofu olarak tanımlanır. Ona 
tinin, bireyciliğin ya da toplumun filozofu da denebilir. 
Bununla birlikte, tüm bu sıfatlar yetersiz ve tek-taraflıdır ve 
onun çalışmasının kapsamını bile karşılamaya kifayet etmez.”
Siegfried Kracauer, “Georg Simmel”, The Mass Ornament: 
Weimar Essays (içinde), s. 225.

“Tıpkı Schopenhauer’in yaşamın olumsuzlanmasını bir 
mutlak değer olarak kabul etmesi gibi, Nietzsche de yalnızca 
bir tek şeyi tanır: Yaşamı.”
Georg Simmel, Schopenhauer ve Nietzsche, s. 203.
 

* İZÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi.
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Alman sosyoloji geleneğinin kurucularından Georg Simmel, on 
dokuzuncu yüzyılın sonundaki felsefi ve toplumsal tartışmalar-
da öne çıkan neo-Kantçı yaklaşımın en özgün entelektüellerin-
den biridir. İlk yazılarından itibaren toplumun ve toplumsal-
laşmanın doğasını anlamaya çalışan Simmel, anti-pozitivist bir 
yaklaşımla, modern kültürde birey, bireysellik, yabancı, yaban-
cılaşma ve sosyal parçalanmaya ilişkin incelikli analizler kaleme 
aldı. Simmel’in entelektüel camiadaki yıldızı, “Berlin’in yüzyı-
lın dönümünde ve sonrasında bir kentten metropole dönüşme-
siyle” eşzamanlı olarak parladı.1 Bugünün dünyasının sorularına 
yüz yıl önceden verdiği kapsamlı cevaplarla Simmel’in kültür 
yorumları, metropol yaşamı üzerine gözlemleri, kapitalist iliş-
ki biçimleri üzerine değerlendirmeleri, onu kent sosyolojisinin, 
sembolik etkileşimciliğin, duygular sosyolojisinin ve toplumsal 
ağ kuramının kurucu sosyologu konumuna taşıdı. 25 ciltlik kül-
liyatının ve 300 civarında makalesinin yeniden yorumlanması 
vesilesiyle Simmel’in fikirleri güncelliğini küreselleşerek koru-
makta ve sosyal teoriden psikolojiye, kültürel incelemelerden 
felsefeye, sanat eleştirisinden edebiyat sosyolojisine dek farklı 
dallardan araştırmacılara günün koşullarına göre tazelenen yeni 
çalışma konuları vermektedir.2

1. Simmel’in oğluna yazdığı bir mektupta geçen bu ifadeleri aktaran Alex Callinicos, 
Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, çev. Yasemin Tezgiden, İstanbul: İletişim Yayınları, 
5. baskı, 2011, s.280.
2. David Frisby, Georg Simmel (gözden geçirilmiş baskı), Londra, New York: Routledge, 
2002, s. xiv.
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I

Georg Simmel, 1 Mart 1858’de, asimile olmuş bir Yahudi ailenin 
yedi çocuğunun en küçüğü olarak Berlin’de doğdu. Babası Eduard 
Simmel (1810-1874), resmiyette Katolikliğe intisap etmiş varlıklı 
bir işadamıydı ve çikolata-şekerleme sektöründe önde gelen fir-
malardan birinin başındaydı. Annesi Flora Bodstein (1818-1897), 
Lutherci Protestanlığı benimsemiş bir Yahudi aileden geliyordu. 
Georg, Protestan olarak vaftiz edildi. Babası, Georg 16 yaşınday-
ken öldü ve geride büyük bir miras kaldı. Maddi hırsları pek de 
bulunmayan Georg Simmel, Berlin’deki Humboldt Üniversite-
sinde felsefe ve tarih okudu. Doktorasını 1881’de Kant’ın madde 
felsefesi üzerine “Das Wesen der Materie nach Kants Physischer 
Monadologie” (Kant’ın Fiziksel Monadolojisine Göre Maddenin 
Doğası) başlıklı teziyle tamamladı.

1885’te Simmel, Berlin Üniversitesinde felsefe, etik, man-
tık, karamsarlık, sanat, psikoloji ve sosyoloji dersleri veren bir 
privatdozent oldu. Bu, kadrolu değil, öğrenci harçlarından topla-
nan para üzerinden çok mütevazı bir ücret verilen “dışarıdan ho-
calık” anlamına geliyordu. Simmel’in dersleri sadece üniversite 
içinde popüler olmakla kalmadı, aynı zamanda Berlin’in entelek-
tüel elitini de cezbetmeye başladı.3 Akademik kadro başvurula-
rı Max Weber, Heinrich Rickert, Edmund Husserl gibi muteber 
dostları tarafından desteklense de, Simmel –hem Kulturkampf yü-
zünden sert tartışmaların gölgesinde tedirgin bir eşikte bekleyen 
üniversitelerin hem de kamuoyunda giderek büyüyen antisemi-
tizmin görmezden gelinemez etkilerinin altında iş aramakta oldu-
ğu için– uzun yıllar boyunca tam-zamanlı akademisyen olamadı. 

3. Lewis A. Coser, Sosyolojik Düşüncenin Ustaları, çev. Himmet Hülür, Serhat Toker, İbra-
him Mazman, Ankara: De Ki Yayınları, 2010, s.182.
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Neyse ki ailesinden kalan büyük miras sayesinde maaşlı bir po-
zisyona ihtiyaç duymadan araştırmalarını sürdürebilecek imkânı 
vardı ve o da daha üretken bir hayat için bu yolu –bağımsız araş-
tırmacılığı– seçti.4 

Bu arada Über sociale Differenzierung  (Toplumsal Farklılaş-
ma Üzerine) adlı ilk önemli eserini verdiği 1890 yılında felsefeci 
Gertrud Kinel ile evlendi. Çiftin görkemli evi, burjuva âdetle-
rine uygun bir biçimde, kısa süre içinde, salon kültürüne sadık 
entelektüel toplantılar için bir mahfil haline geldi. Simmelle-
rin evine Alfred ve Max Weber kardeşler, Rainer Maria Rilke, 
Stefan George, Edmund Husserl gibi fikir ve sanat insanları ge-
lip giderken, bu etkileşimlerin besleyici etkisiyle Einleitung in 
die Moralwissenschaft  (Ahlak Bilimine Giriş, I-II, 1892-93) ve Die 
Probleme der Geschichtsphilosophie (Tarih-felsefesinin Meseleleri, 
1892) adlı eserlerini kaleme aldı. 

Bu başlangıcın arka planında Alman milli birliğinin sağ-
lanmasının, Bismarck siyasetinin ve yükselen sömürgeciliğin yeni 
emperyalist rekabete dönüşmesinin ortaya çıkardığı gergin at-
mosferin rolü büyüktü. İkinci Sanayi Devriminin, Kulturkampf’ın 
ve ekonomik depresyonun orta vadeli etkileri, hızlı şehirlileşme, 
herkesin işgücüne dönüşümü ve hayatın her alanının kapitalist-
leşmesi gibi başka pek çok büyük toplumsal mesele de Simmel’i 
kendisine çekiyordu. Hiç şüphesiz, Simmel’i kendine çeken geliş-
meler bu kadarla da sınırlı değildi. Britanya’da Victoria Çağının 
son döneminin çürüyen toplumsal ahlakından III. Cumhuriyet 
Fransa’sındaki kültürel yozlaşmaya, Almanya’nın da dâhil oldu-
ğu Orta ve Kuzey Avrupa’dan Amerika’ya yönelip yoğunlaşan 
göçlerden kültürel-tinsel alanda yükselen nihilizm, anarşizm ve 
pesimizme dek birçok konuya eşzamanlı olarak dikkat kesilen 

4. Coser, a.g.e., s. 182-183.
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Simmel, toplumun gündelik tartışmaları arasında etnik milli-
yetçiliğin, antisemitizmin, antikapitalizmin ve Siyonizmin geli-
şimine de şahitlik etti. Bunlara Alman sosyalizmi, II. Wilhelm’in 
uzlaşmaz tutumu, burjuva sanatının tıkanışı ve bilimsel gelişme-
lerin baş döndürücü hızı da katıldığında, yüzyıl dönümündeki 
zihinsel kırılma –ve sosyolojiye duyulan ihtiyaç– daha iyi anla-
şılacaktır. Nitekim bu kırılma döneminin ürünlerinin toplandığı 
ve ekonomik, kültürel, siyasal devrim dalgalarıyla dolu 1900-1910 
arasında, Georg Simmel olağanüstü üretken bir dönem geçirdi. 

Philosophie des Geldes (Paranın Felsefesi, 1900) Simmel’in en 
önemli ve öncü metinlerinden biriydi. Marx’ın kapitalizm analiz-
lerinde yer bulamayan bir dolu mikroskobik detay bu çalışmayla 
görünürlük kazanıyordu. Onu Die Großstädte und das Geistesle-
ben (Metropol ve Zihinsel Yaşam, 1903) takip etti. Bu çalışma da 
Ferdinand Tönnies’in Cemaat ve Cemiyet’inin şehir yaşamında ‘bi-
reyselleşen toplum’unu revize ediyordu. Bu iki çalışma, diğer pek 
çok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de yazarın en temel metinleri 
olarak kabul görmüştür. 

Bu arada, Paranın Felsefesi’nin getirdiği övgülerin hemen 
sonrasında, 1901’de, henüz 43 yaşındayken, Simmel’e onursal pro-
fesörlük anlamına gelen Ausserordentlicher Professor unvanı verildi. 
Yani fazla geniş bir ilgi alanına ve disiplinler-arası çalışmalar yap-
ması dolayısıyla gelenekçi üniversitelerde bir türlü tam-zamanlı 
kadro bulamayan ama sosyolojinin temellerini atan birkaç kişi-
den biri olarak alkışlanan Simmel, akademik dünyada kendisine 
büyük saygınlık ve tanınırlık kazandıran makale ve kitaplarıyla 
akademinin içinde değil, üstündeydi...

Simmel bu iki çok önemli sosyolojik metinden sonra fel-
sefenin büyük isimleri üzerine incelemeler de kaleme aldı: 
Kant  (1904), Kant und Goethe  (1906), Schopenhauer und Nietzsc-
he (1907). Bunlar da azımsanmayacak bir ilgi gördü. Simmel bu 
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dönemde Die Religion  (Din, 1906), Soziologie  (Sosyoloji, 1908) ve 
Philosophische Kultur  (Felsefi Kültür, 1911) gibi başka sosyolojik 
incelemelere de imza atarken, estetik ve felsefe ilişkisi üzerinden 
önce Goethe  (1913), sonra Rembrandt  (1916) ve ölümünden sonra 
yayınlanan Zur Philosophie der Kunst (Sanatın Felsefesi, 1922) gibi 
eserler vermeyi sürdürdü. Bütün bunlar ve müzikten gezi yazıları-
na, metafizikten modaya, din psikolojisinden edebiyat inceleme-
lerine uzanan onlarca makalesi, onun ne kadar çok-yönlü ve de-
rinlikli bir entelektüel kavrayışa sahip olduğunu göstermektedir. 

Yazdıklarının, kadrosuz hoca olarak Berlin Üniversitesinde 
derslerde anlattıklarının ve ev toplantılarında öne sürdüğü parlak 
tartışma konularının yanı sıra, Simmel 1909’da Ferdinand Tön-
nies, Werner Sombart, Max Weber ve diğerleriyle birlikte Alman 
Sosyoloji Derneğinin kurucuları arasında yer aldı ve ilk yönetim 
kurulunda görev yaparak sosyolojiyi kurumsallaştırma çabaların-
da aktif rol üstlendi.5 

Simmel, 1914’te, 56 yaşındayken, o zamanlar Alman İmpa-
ratorluğuna bağlı olan Strazburg Üniversitesinde tam-zamanlı 
profesörlük kadrosu aldıysa da, hem şehrin “fazlasıyla Fransız” 
havasını sevemedi hem de olabilecek felâketlerin en büyüğü ger-
çekleşerek yaz sonunda Dünya Savaşı patlak verdi. Akademik ha-
yat durduğu gibi, Strazburg Batı Cephesi için önemli bir çatışma 
bölgesine dönüştü. Simmel, daha sonra Heidelberg Üniversitesi-
ne geçiş yapmak için başvurduysa da sonuç alamadı ve resmiyette 
dört yıl daha –1918’deki ölümüne kadar– Strazburg Üniversitesin-
de kaldı. 1917’de Lebensanschauung (Hayat Görüşü) başlıklı kitabını 
tamamlayabilmek için sükûneti ve ferah havasıyla ünlü –sonraları 
Martin Heidegger ile daha da ünlenecek olan– Kara Orman bölge-

5. Bu girişimin ve ilk kongrenin hem hikâyesi hem de sunumları için, bkz. Sosyolojinin 
Öncüleri: Alman Sosyoloji Cemiyeti’nin İlk Kongresi (1910), çev. Özgüç Orhan, İstanbul: Der-
gâh Yayınları, 2021.
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sine çekildi. Kitap müteakip yıl yayınlandı. Bu arada Grundfragen 
der Soziologie  (Sosyolojinin Temel Meseleleri, 1917) adlı bir başka 
eseri daha savaş koşullarında kitaplaştı. Simmel bu dönemde, 
tedavisini gördüğü karaciğer kanserinden mustaripti ve 26 Eylül 
1918’de, savaşın bitiminden kısa bir süre önce, Strazburg’da öldü.

II

Simmel’in entelektüel anlamda mirası öylesine büyüktü ve en-
telektüel dünyadaki mirasçıları birbirinden öylesine farklıydı ki, 
onun tek başına bir fakülte gibi çalışan disiplinler-ötesi vizyonu 
bütün yirminci yüzyıl boyunca Almanya’dan kıta-dışına, birbi-
rinden çok farklı, hatta birbirine zıt yerlere yayılıp saçıldı. Martin 
Heidegger ve Ernst Bloch, Karl Mannheim ve Robert Park, Max 
Scheler ve George Santayana ilk nesil Simmelciler olarak sayılabi-
lir.6 Elbette Frankfurt Okulunun önde gelen temsilcilerinden ya-
kın dönemdeki Zygmunt Bauman ve Anthony Giddens’a pek çok 
sosyolog ve kültürbilimci de Simmel’in zihin açıcı çalışmalarını 
birer uzmanlaşma alanı olarak seçip onun metinleriyle etkileşime 
girdi ve eserler verdi. Bu konudaki en ilginç isimlerden biri –bana 
kalırsa, Simmelcilerin en Simmelcisi– Walter Benjamin’di. Disip-
linleri aşan engin bilgilerine rağmen bir türlü kadro bulamamış 
olan bu iki Yahudi entelektüel de moderniteyi ve metropol yaşa-
mını resmeden birer empresyonistti. 

Simmel’in ele aldığı konulara çok-yönlü bakışı ve sosyal 
alanı kategorik ayrımlara değil, geçişkenliklere önem vererek göz-

6. David Frisby bu listeye Ernst Cassirer, Wilhelm Dilthey gibi diğer Yeni-Kantçılarla 
beraber, Arnold Gehlen, György Lukács, Siegfried Kracauer ve Jürgen Habermas gibi 
isimleri de ekler. Bkz. “Intoduction to the Texts”, Simmel on Culture, Selected Writings 
(içinde), der. David Frisby, Mike Featherstone, Londra: Sage Publication, 1997, s.23-24.
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leyip yorumlaması, onu, çok farklı tipteki insanların bir araya gel-
diği kapitalist şehir yaşamındaki “sosyalleşmelerin sosyolojisi”ni 
yapan kişi mertebesine ulaştırmıştır. Toplumsal yaşamda hem bi-
reylerin, hem grupların/yapıların ilişkiselliği, etkileşimi, uzlaşı ve 
çatışmayı açıklamaya çalışması Simmel’in eserlerinin en önemli 
yönlerinden biridir.

III

Simmel’in Schopenhauer ve Nietzsche üzerine değerlendirmeleri, 
modern felsefeye dönük açıklayıcı metinlerden biri değildir; aksi-
ne, bizatihi bir felsefe kitabıdır ve ele aldığı iki isimle eleştirel bir 
mesafeden tartışma geliştirir. Georges Palante tarafından 1907’de 
yazılan bir değerlendirmede de ifade edildiği gibi, Schopenhauer ve 
Nietzsche, bu türden tarihsel-eleştirel çalışmaların (veya entelek-
tüel biyografilerin) genellikle hareket ettiği çerçeveden çok daha 
geniş bir entelektüel zemin üzerinde şekillenmiştir. Yani Simmel 
için mesele, Schopenhauer ve Nietzsche’nin çalışmalarını incele-
mek değil, onları, parçası oldukları kültürün temel karşıtlıkları-
nı özetleyen iki büyük felsefi figür ve bu kültürün tipik örnekleri 
olarak ele almak; bu yolla modern kültürün bir bilançosunu çı-
karmaktır.7 

Bu doğrultuda, kitabın ilk bölümü Schopenhauer ve 
Nietzsche’nin hem bölünüp farklılaşmış hem de bütünleşip 
karmaşıklaşmış modern toplum karşısındaki pozisyonlarına 
ayrılmıştır. Karşılaştırmalı bir değerlendirmeyle bireylerin, ku-
rumların, yapıların tek tek toplamından başka bir şey, bir birlik 

7. Georges Palante, “Review of ‘Schopenhauer und Nietzsche ein vortragszyklus’ by Georg 
Simmel, Revue Philosophique, Yıl: 32, No: 64, Temmuz-Aralık 1907; marxist.org için İn-
gilizceye çev. Mitch Abidor.


