
des Religiösen Erlebens, Leipzig 1921; W. 
Gruehn. Religionspsychologie, Leipzig 1926; 
E. T. Clark, The Psychology of Religious Awa· 
kening, New York 1929; V. Grönbaek, Om Bes· 
kiveisen of Religioese Opleuelser, Kopenhagen 
1935; P. E. Johnson, Psychology of Religion, 
New York 1945; G. Berguer, Traite de la psycho· 
iogie de la religion, Lausanne 1946; G. W. All
port, The lndividual and His Religion, New York 
1950; L. W. Grensted, The Psycho/ogy of Re li· 
gion, Oxford 1952; Bedi Ziya Egemen, Din Psi· 
kolojisi, Ankara 1952; W. H. Clark, The Psycho· 
logy of Religion, New York 1958; W. W. Meissner. 
Annotated Bibliography in Religion and Psycho· 
logy, New York 1961; G. S. Spinks, Psychology 
and Religion, Bostan 1965; P. W. Pruyser. A 
Dynamic Psychology of Religion, New York 
1968; a.mlf., The Psychology of Religion, His· 
tarical and lnterpretatiue Readings {ed . O. 
Strunk). Nashville 1971; A. Vergote. Psycholo· 
gie Religieuse, Bruxelles 1969; a.mlf., The Re· 
ligious Man, Dublin 1969; a.mlf., Religion, foi, 
incroyance, Bruxelles 1983; Psychology and 
Religion {ed. L. B. Brown), Harmondsworth 
1973; W. E. Oates, The Psychology of Religion, 
Waco 1973; D. Capps v.dğr.. Psychology of 
Religion, Detroit 1976; Current Perspectiues 
in the Psychology of Religion {ed. H. N. Ma
lony), Michighan 1977; Neda Armaner, Din Psi· 
kolojisine Giriş /, Ankara 1980; A. Godin, 
Psychologie des experiences religieuses, Pa· 
ris 1981 ; D. C. Bateson- W. L. Ventis, The Re· 
ligious Experience: A Social Psychological 
Perspectiue, Oxford 1982; Kerim Yavuz, Çocuk· 
ta Dinf Duygu ue Düşüncenin Gelişmesi (7· 
12 Yaş), Ankara 1987; a.mlf., "Din Psikolojisi
nin Araştırma Alanları", EAÜİFD, sy. 5 (I 982), 
s. 87 ·1 08; a.mlf., "Din Psikolojisinde Metod 
Meselesi ve Yeni Gelişmeler", ae., sy. 7 ( 1986), 
s. 153·185; a.mlf., "Günümüzde Din Psikolo
jisi", a.e., sy. 8 (1988), s . 253-263; Mahmud Os
man Necati, el-~ur' an ue 'iimü'n·nefs, Beyrut 
1987; D. M. Wulff, Psychology of Religion, C/as· 
sic and Contemporary Views, New York 1991, 
s. 5-40; James W. Heisig, "Psychology of Re
ligion", ER, XII, 57-66. 

~ KERİM YAVUZ 

D) Din Sosyolojisi. Sosyolojik metot, 
düşünce ve yaklaşımların dini alana uy
gulanması ile ortaya çıkan din sosyoloji
si dinlerin inanç sistemlerini, ibadet şe
killerini, müesseselerini, içtimai teza
hürlerini, bunların zamanla hangi sos
yal şartlara bağlı olarak değişme gös
terdiklerini, değişme şekillerini, sosyal 
sınıflarta ilişkilerini, dini grup ve cema
atleri, çeşitli dini ahlak türlerini incele
yen bir bilim dalı olarak XX. yüzyılın baş
larında bağımsızlığını kazanmıştır. Din 
sosyolojisi, muhteva itibariyle bütün din
leri inceleyerek genel sonuçlara vanyar
sa "genel din sosyolojisi", sadece bir din 
veya mezheple ilgileniyorsa "özel din 
sosyolojisi" adını alır. Ancak genel ve 
sistematik bir dinler sosyolojisinin ola
bileceği savunulmakla birlikte sadece 
bir dini veya mezhebi konu _edinen din 

sosyolojileri de vardır. İşte bu çerçevede 
İslam dünyasında İslam sosyolojisi adıy
la yeni bir disiplin doğmuştur. 

Din sosyolojisinin konusu ilim adam
larınca farklı şekillerde değerlendirilmek

tedir. Fransız sosyologu E. Durkheim ve 
onu takip edenler, dinin mahiyetini or
taya koymak maksadıyla "ilkel" diye ni
telendirdikleri dinleri en saf ve yalın ha
liyle ele alarak tarihi ve etnolojik malze
meler yardımıyla tahliller yapmışlardır. 
Din sosyolojisinin kurucusu olarak kabul 
edilen M. Weber, E. Troeltsch, W. Sorn
bart ise bu bilim dalının din-toplum iliş
kilerini ve karşılıklı tesirlerini konu edin
ınesi gerektiğini savunurlar. Bunlara gö
re bütün faktörler fonksiyonel olarak 
birbirine bağlı olduğu için dinin ekono
mik hayata tesirleri olduğu gibi ekono
mik faktörlerin de dini hayata tesirleri 
vardır. Din sosyolojisi dinin mahiyetini 
araştırmak yerine dini sosyal davranışın 
belli bir tarzı olarak ele almalı ve bu açı
dan onun etkilerini ve şartlarını incele
melidir. 

Din sosyolojisinin konusu dinin toplum
la ilişkileri ve karşılıklı etkileşim tarzları 
olarak gösterilmesine rağmen bu disip
linin klasiklerinde daha çok dinin toplu
ma olan etkileri üzerinde durulmuştur. 
Bununla beraber Weber ve onu takip 
edenlerin gayretleriyle din sosyolojisi, 
Durkheim ekolünün yaptığı gibi etnoloji 
verilerine dayanan bir iptidai dinler araş
tırması olmaktan çıkmış, inançların ge
çirdiği değişmeleri ve bunların hangi sos
yal şartlara bağlı olduğunu, günlük ha
yata ne oranda yansıdığını, şehir, köy 
veya çeşitli sosyal gruplarda hayata yan
sıma şekillerini incelemeye yönelmiştir. 
1960'1ı yıllardan sonra gerek uygulama
ya ağırlık veren Amerika'daki, gerekse 
teoriyi öne alan Avrupa'daki çalışmalar
da dinin ve özellikle Hıristiyanlığın mo
dern dünyaya intibakı, sekülarizm, çağ 

daşlaşma, ihtida, irtidat, klasik ve mo
dern dini gruplar, Hıristiyanlık'ta ve bil
hassa İslam· da fundamantalizm, gele
neksel ve sivil din, din ve muhtelif dini 
organizasyonlarda kadının eski ve ye
ni durumu, din ve aile, dini farklılaşma, 
dini bütünleşme, din ve gelişme, çeşitli 
dini ahlak türleri gibi konular din sos
yolojisinin başlıca meselelerini oluştur
muştur. 

Genel sosyolojinin bir dalı olarak or
taya çıkan din sosyolojisi kelam, din psi
kolojisi, din fenomenolojisi ve dinler ta
rihini tamamlayan ve bunlarla iş birliği 

yapan bir disiplindir. Diğer taraftan hu-
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kuk ve siyaset biliminin konusu olan dev
let, ekonomi, kültür ve siyasetle din ara
sındaki ilişkilerden dolayı din sosyolojisi 
bu tür sosyal bilimlerle de yakından il
gilidir. Din sosyolojisinin değişik bilim 
dallarıyla yakın ilişki içinde bulunması 
ve geniş bir çalışma alanına sahip olma
sı. araştırmalarda din ve ilahiyat bilim
lerinin metotları yanında genel sosyalo
jide kullanılan metotları da takip etme
sini zorunlu hale getirmiştir. Bunlar ge
nel olarak vasıflama ve gözlem şeklin
deki metotlardır. 

Din sosyolojisi, XX. yüzyılın başında ba
ğımsızlığını kazanmış genç bir bilim da
lı olmakla birlikte eski çağlardan beri 
din, dini inançlar, ibadetler, dini kurum
lar ve bunların sosyal hayata tesirleriyle 
cemiyetin bunlara etkileri gibi konular 
üzerinde de düşünülmüş ve çalışmalar 
yapılmıştır. Mukaddes kitapların peygam
berler tarihiyle ilgili izahları bu konu
nun ilk vesikaları sayılır. Eski Yunan dü
şüncesinde din sosyolojisine dair önemli 
bilgilere rastlanmaktadır. Eflatun'u (m.ö. 
34 7) fikirlerinden dolayı ilk din sosyolo
g u olarak görenler vardır. Eflatun fel
sefe, ahlak ve siyaset sisteminin teme
line dini koymak istemiş, Devlet ve Ka
nunlar adlı eserlerinde din ve din in top
lum hayatındaki öneminden söz etmiş
tir. Aristo (m .ö . 322) din hakkındaki gö
rüşlerini daha çok metafizik ve psikolo
jik temellere dayandırmıştır. 

İslam düşünce tarihinde sistematik 
tarzda ve belirli bir disiplin içinde olma
sa da tefsir, hadis, fıkıh, İslam tarihi ve 
İslam felsefesi gibi değişik ilimlerde din 
sosyolojisi konularıyla ilgili birtakım de
ğerlendirme ve yorumlar mevcuttur. is
lam felsefesinin önde gelen simaların
dan Farabi (ö 339/ 950), din ve toplum
la ilgili fikirlerine özellikle es-Siyasetü'l
medeniyye, TaJ:ısilü's - sa c ade, el-Me
dinetü'l-faiıla, Kitabü'l-Mille ve Fu
şı11ü '1- medeni adlı eserlerinde yer ver
miştir. Din sosyolojisinin önemli mese
lelerinden olan din- devlet konusunu iş
lediği birinci ve üçüncü eserlerinde gö
rüşlerini genelde ulühiyyet ve nübüwet 
nazariyesi çerçevesinde işleyen Farabi 
siyasi otoriteyi temsil eden hükümdarı, 
fazilet ve hikmeti şahsında toplamış bir 
kişi olarak nübüwet hırkası giymiş bir 
Eflatun şeklinde göstererek peygamber
liğin ve dinin toplum hayatındaki öne
mini ortaya koymaya çalışmıştır. 

Gazzali de ( ö 5051 ı ı ı ı) din sosyalo
j isinin üzerinde durduğu din- devlet. din
toplum, din- hukuk. din- iktisat ve din-
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ahlak meseleleriyle ilgili görüşlerini daha 
ziyade İl).yd,ü cuJUmi'd-din, Naşil}.a
tü'l-müluk, Kimyd,ü's-sacdde, el-İlf.
üşdd fi'l- i cü]f.iid gibi eserlerinde orta
ya koymuştur. Din-devlet münasebet
lerindeki karşılıklı bağımlılığı bir teşbihle 
anlatan Gazzalfye göre bunlar ikiz kar
deş gibidirler; din insan cemiyetinin te
meli ise hükümdar da (yani devlet) bu 
temelin koruyucusudur. Böylece Gazza
li devlet düşüncesinin oluşumuyla ilgili 
temellendirmesinde olsun, din ve devle
tin lüzumu konusunda olsun selefieri
nin ideal toplum anlayışlarından ayrılıp 
sosyal realiteden, gerçek toplumdan ha
reketle görüşlerini serdetmiş , cemiyetin 
dini- sosyal realitesine dayanınayı esas 
alarak tecrübi din sosyolojisine ışık tut
muştur. Hayatı boyunca yaptığı çalışma 

ların ana hedefi, tevhid inancı ve pey
gamberin risaleti etrafında bütün müs
lümanları birleştirmek ve i sıarn cemaati
nin bütünleşmesini sağlamak olan Gaz
zali bu maksat la fanatizm. taklit ve mez
hep taassubu ile ısrarla mücadele et
miştir. Eserlerinde Ehl-i sünnet dışın

daki mezhepler yanında çeşitli tarikat, 
fırka ve dini gruplar hakkında bilgiler 
vermiş, böylece din sosyolojisinin önem
li bir konusunda kendisinden sonra ge
lenlere rehberlik yapmıştır. 

Gazzali İ!J.yd'ü culumi'd-dfn'de iman, 
ibadet ve öteki dini yaşayış ve davranış 
biçimler inin belli başlı kategorilerine te
mas ederken dini tecrübenin teorik ve 
pratik anlatımlarına, çalışma, helal ve 
haram kazançlar . alışveriş, faiz vb. ko
nulara eğilerek dini, iktisadi, ahlaki yak
laşırn lara yer vermiş olmakla modern 
din sosyolojisinin hazırlanmasına önem
li katkılarda bulunmuştur. Ayrıca Gaz
zali, diğer İslam bilginleri gibi tarihi me
todu benimsemekle birlikte görüşlerini 
çeşitli tarihi ve an'anevi misallerle tak
viye ederken Hz. Peygamber'in sünneti
ni, ashap ve t abiinin adet ve uygulama
larını ön plana çıkarmak suretiyle bir 
bakıma İslam sosyolojisine örnek teşkil 
edecek bir yol takip etmiştir. 

İs lam dünyasında dini gruplar mese
lesini ele alan bir başka kişi Şehristani'
dir (ö 548 / 1153). el-Milel ve'n -nil}.al 
adlı eserinde muhtelif İslam fırkaları ve 
inançları yanında çeşitli dinler ve felse
fi ekaller hakkında bilgi vermiş, fırka
lar ve mezhepler arasında mukayeseler 
yapmıştır. Onun bu çalışması hem din
ler tarihi, kelam, mezhepler tarihi, İslam 
felsefesi gibi dini ve akli ilimler hem de 
din sosyolojisi için önemli bir kaynaktır. 
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Din sosyolojisinde önde gelen isimler
den biri de meşhur Mu]f.addime'sinde 
din sosyolojisiyle ilgili değerlendirmelere 

yer veren İbn Haldün'dur (ö 808/ 1406). 
Ona göre insan türü için birlik (ictima) ve 
toplu yaşama zaruridir. Aksi takdirde 
insanların varlığı ve onlar vasıtasıyla Al
lah'ın alemi marnur ve insanları kendi
sine halife kılma yolundaki iradesi tam 
olarak gerçekleşmiş olmaz. Hükümdar
lığı insan için tabii bir özellik ve siyase
tin icabı olarak gören İbn Haldun, hü
kümdarlığın nübüwetle irtibatını kuran 
filozofları (Farabi gibi) tenkit ederek ba
rışın bir peygamber vasıtasıyla şer'i esas
lar dahilinde temin edilebileceği gibi, gay
ri müslim bir hükümdar ve din dışında 
tesbit edilen esaslarla da sağlanabile

ceğini belirtir. Yine ona göre büyük dev
letler ancak din asabiyetiyle kurulabilir 
ve yaşatı labilir. 

İbn Haldun, halkın zamanla siyasi oto
riteye itaati Allah'ın değiştirilemez, ak
si düşünülemez bir fermanı gibi telakki 
etmesiyle bir tür halk itikadının meyda
na geldiğini belirterek bunun toplumla
rın siyasi hayatına yansımasını ve sultan 
karizmasının oluşumunu açıklarken ade
ta Weber'e önderlik etmektedir. Ona gö
re devleti elde bulunduranların idareleri 
sağiarniaşıp istikrar kazanınca bu istik
rar birkaç nesil boyu babadan oğula in
tikal eder; bu intikal süreci insanların 
hanedanlara gönüllü itaatlerini kolaylaş

tırır, hatta giderek teslimiyet gösterme
nin dini bir emir olduğuna inanmalarına 
vesile olur. Böylece halk hanedanlar için 
savaşırken Allah için savaştığını düşünür. 

Neticede devletin devamı için nesep asa
biyetinin yerini dini asabiyet alır. İbn Hal
dün, ketarn kitaplarında itikada dair ko
nulara imarnet meselesinin de eklenme
sini böyle bir gelişmenin sonucu olarak 
gösterir (Mukaddime, I, 480-481). 

İbn Haldun, coğrafi şartlara bağlı ola
rak gördüğü refah ve bolluğun bedenin 
çeşitli halleriyle din ve ibadet üzerinde 
etkisi olduğunu belirterek iktisadi ve 
coğrafi unsurtarla dini yaşayış arasın
daki ilişkiye t emas eder. Ona göre sı 

kıntı ve darlık içinde yaşayanlar zengin
lere ve refah içinde yaşayanlara oranla 
daha iyi bir ahlaka ve dini yaşayışa sa
hiptirler, ibadete daha düşkündürler. 

Bunun için şehirde ve kasabalarda din
dar insanlar daha azdır (a.g.e., I, 346-347, 
420-421). Günümüzde sanayileşmiş ve 
şehirleşmiş ülkelerde ekonomik kalkın
ma ile birlikte dindarlığın zayıftadığı tes
bit edilmiştir. İbn Haldün'un dinin sos-

yal önemi ile din- cemiyet ilişkilerini mü
şahede ve tecrübeye dayanarak ele al
masına bakarak onun bugünün modern 
tecrübi din sosyolojisinin hazırlayıcısı ol
duğu söylenebilir. 

İslam düşünce tarihinde ayrıca tefsir. 
hadis, fıkıh, kelam, tasawuf, İslam tari
hi ve medeniyeti gibi İslami ilimler ala
nında yapılan çalışmalarda da din sos
yolojisinin tarihçesi yönünden oldukça 
önemli bilgilere rastlanır. Günümüzde 
oluşturulmaya çalışılan İslam sosyoloji
si bu temel klasikiere dayanma gayreti 
içindedir. 

Din sosyolojisinin kuruluşu, sosyolojinin 
bağımsız bir ilim dalı olarak doğmasın
da rol oynayan A. Comte, E. Durkheim 
ve M. Weber gibi tanınmış bilginierin ça
lışmaları sayesinde olmuştur. Comte, me
tafizik yaklaşırnlara tepki şeklinde or
taya çıkan pozitivist ve evrimci görüşle

rin etkisinde kalmış ve insanlığın gelişi 

mini üç merhalede inceleyerek ilk mer
haleye "teolojik hal" adını vermişti r. İkin
ci ve üçüncü merhaleyi temsil eden me
tafizik ve pozitif dönemlerde de dinin 
önemli bir sosyal faktör olarak varlığını 

koruyacağını belirten Comte, vahye da
yalı dinlerin geçerliliklerini yitirdikleri
ni iddia ederek pozitif gerçekiere daya
nan, sevgiyi, düzeni ve ilerlemeyi temel 
hedef olarak kabul eden bir insanlık di
ninin kurulmasını önermiştir. 

Durkheim, Les Formes elementaires 
de la vie religieuse (Paris 1912) adlı ese
rinde dinle ilgili görüşleri ni açıklamıştır. 

Ona göre felsefe, ilimler, ahlak, hukuk, 
kısaca sosyal düzen dinden doğmuştur. 

La Suicide (Paris 1897) adlı eserinde de 
dinin ahlaki ve manevi kuwetini. intihar
larda dini inançların oynadığı rolü orta
ya koymuştur. Bununla beraber tesbit
lerini ilahi ve evrensel diniere değil nis
beten sınırlı bir cemaate ait totemizme 
ve Uzakdoğu dinlerine istinat ettirdiği 
için onun din sosyolojisi, etnolojik veri
lere dayanan bir iptidai dinler sosyoloji
si özelliği göstermektedir. 

Gerçek anlamda din sosyolojisinin ku
rucusu kabul edilen M. Weber, Protes
tan Ahldkı ve Kapitalizmin Ruhu baş
lığıyla Türkçe'ye çeviriten (tre. Zeynep 
Arıoba, istanbul 1985) Die Protestanüsch 
ethik und der Geist des Kapitalismus 
(1904) adlı eserinde ve 1904 'ten sonra 
yayımlanan makalelerinde din, toplum 
ve iktisat konularına ağırlık vermiştir. 

Bu makaleler daha sonra Gesammelte 
Aufsaetze Zur Religionssoziologie (I-lll, 
Tübingen 1922-1923) adlı eserde toptan-



mıştır. Denemelerinde Konfüçyanizm, Ta
oizm, Hinduizm, Yahudilik ve Hıristiyan
lığı inceleyen Weber çalışmalarında İsla
miyet' e yeteri kadar yer vermemiştir. 
Onun din sosyolojisiyle ilgili çalışmaların
da esas mesele, dinlerin doğruluğu veya 
yanlışlığı değil birbirinden farklı tarihi 
şartlarda ortaya çıkan dinlerin günlük ha
yattaki yani siyasi. idari, ekonomik ve ah
laki davranışlar üzerindeki tesiridir. Bu
nunla birlikte tek yönlü bir yaklaşım ta
raftarı olmayan Weber, sosyal yapının 
dini hayatın şekillenmesinde oldukça 
önemli tesirleri bulunduğunu ileri sür
müştür. Böylece dini bir değişken olarak 
kabul edip sosyal ve ekonomik hayat üze
rine tesirini anlamayı ve tesbit etmeyi 
ilmi bir zaruret şeklinde görmüştür. 

Gelişmeye uygun olup olmama bakı
mından dinleri, insanın dünyaya uyumu
nu kolaylaştıran dinlerle kurtuluş vaad 
eden dinler diye ikiye ayıran Weber, adı 
geçen eserinde dini yaşayan sosyal biçi
miyle ele alarak ekonomik düzenle ilgi
sini incelemiştir. Sosyal değişim ve geli
şirnde dinin oynadığı rol üzerinde du
ran Weber, Protestanlığın kapitalizmin 
oluşumunda ve toplumun örgütlenme
sinde icra ettiği fonksiyonları ortaya koy
muştur. Ona göre Protestan ahlakının 
Avrupa'da yarattığı yeni değerler ve iş 

ahlakı kapitalist birikimi hızlandırmış, 

disiplinli iş ve meslek adamını şekillen
dirmiştir. 

Weber'in araştırmalarının eksiklikleri
ni E. Troeltsch tamamlamıştır. Bütün 
çalışmalarını Hıristiyanlığın tarihi sosyo
lojisine hasreden Troeltsch, Ortodoks 
olanlar ve olmayanlar arasındaki inanç 
zıtlıklarının ötesinde Hıristiyanlığın iç 
farklılıklarını pozitif bir plan çerçevesin
de işlemiş, Weberci anlamda son dere
ce başarılı sosyolojik tipler ortaya koy
muş ve böylece özel din sosyolojisinin 
bir örneğini sergilemiştir. 

Sistematik ve tarihi din sosyolojisinin 
ilk denemesi, Weber'in öğrencisi olan J. 
Wach tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu 
konudaki ilk çalışması olan Einführung 
in die Religionssoziologie (Tübingen 
I 93 I). din sosyolojisine giriş mahiyetin
de bir eser olup bunu Sociology of Re
ligion (Chicago 1944 IDi n Sosyolojisi, tre. 
Ünver Günay, Kayseri 1 9901) takip etmiş
tir. Mukayeseli ve kavrayıcı bir din sos
yolojisini savunan Wach, metot bakımın
dan çok defa Weber'e bağlı kalarak din 
adamları tipolojisi oluşturmuş, dini dü
şünce ve telakkilerin sosyal fonksiyonları
na işaret etmiş, dini cemiyetle açıklamak 

için sosyal olayları zorlamaksızın din- ce
miyet ilişkisini araştırmış, bu amaçla ar
kaik- ilkel dinleri en küçük ayrıntıları ile 
sosyolojik araştırmaya açmıştır. 

Soziologie der Religion (Bonn ı947) 

adlı eserin müellifi Güstav Mensching 
bütün dinlerin ve cemaatlerin sosyolojik 
analizini yapmış, bu arada dinin toplum 
içinde kendine has bir varlığı ve dina
mizmi olduğunu özellikle vurgulamıştır. 

XX. yüzyılda din sosyolojisi alanında 
etkili olan isimlerden Gabriel Le Bras. 
aslen hukuk tarihçisi olmakla birlikte 
din sosyolojisinin bir gözlem ve nicelleş
tirme alanı haline gelmesini sağlamış 
ve, "Tanrılar kadar onlara tapanlara da 
dikkat edelim" diyerek sosyologların dik
katini inançlara ve onların dini davranış
lara olan etkisine çekmiş, bu maksatla 
mukayese metodunu kullanarak yaptığı 
çalışmaları Etudes de sociologie reli
gieuse (1-11, Paris ı 955 - ı 956) adlı bir eser
de toplamıştır. 

Batılı sosyologların genellikle dine ilahi 
bir hakikat olarak değil daha çok sosyal 
bir fenomen olarak baktıklarını önemle 
belirtmek gerekir. Dolayısıyla onlara gö
re bir dinin hak veya batı! yahut tahri
fe uğramış olması pek önemli değildir; 
önemli olan, dinin toplumun dinamizmine 
olan katkısı ve toplumu disipline etme
deki rolüdür. 

Din sosyolojisiyle ilgili teorik ve uygu
lamalı çalışmalar Belçika, Hollanda, İtal
ya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri 
ve Japonya'da da yaygınlaşmıştır. Son 
zamanlarda müstakil din sosyolojisi, Ka
toliklik ve Protestanlık sosyolojisi kongre
leri ve sempozyumları düzenlenmeye 
başlanmıştır. Çeşitli ülkelerde sosyolog
larca yapılan araştırmalar, kongre ve 
sempozyumlarda sunulan tebliğler muh
telif periyodiklerde yayımlanmıştır. Müs
takil din sosyolojisi dergilerinden halen 
yayınını sürdürenler Social compass, 
Archives de sciences sociales des re
ligions (önceleri Archives de sociologie 
des religions). Religioni e Societa, Jour
nal for the Scientific Study of Religion, 
Sociological Analysis (1965 ' e kadar Ame· 
rican Catholic Sociological Review), Re
view of Religious Research ve Scien
ces religieuses gibi periyodiklerdir. 

İsli'im Sosyolojisi. Batılı sosyologlar ge
nellikle kendi sosyal ihtiyaç ve problem
lerini. sosyal yapılarını göz önüne alarak 
çalışmalar yapmakta ve bunlara daya
narak birtakım genel değerlendirmeler
de bulunmaktadırlar. Batılılar'ın çalışma
ları ve düşünceleri Batılı olmayan top-
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lurnların mahalli özelliklerine uzak ve 
çok defa ters düşmekle kalmamış, aynı 
zamanda geliştirdikleri sosyolojik naza
riyeler bu toplumların içinde bulunduk
ları durumu açıklamakta yetersiz kal
mıştır. Bu sebeple müslüman toplum
lardaki din ve cemiyet ilişkilerini kendi
ne konu edinen bir İslam sosyolojisinin 
ortaya çıkması yönünde Batı ülkelerin
de ve İslam dünyasında bir dizi çalışma 
yapılmıştır. Batı'da Yahudilik, Hıristiyan
lık, Uzakdoğu dinleri ve ilkel dinler hak
kında pek çok sosyolojik çalışma yapıl
masına karşılık yakın zamanlara kadar 
İslamiyet'i araştırma konusu yapan sos
yolojik incelemeler yoktu. Louis Massig
non, Annee sociologique'in ikinci seri
sindeki yazılarında konu ile ilgilenmeye 
başlamış ve onu daha sonra Reuben Levy 
(lntroduction to the Sociology of Islam, 
1933; The Social Structure of Islam, Cam
bridge 1 957), H. A. R. Gibb (Modern Trends 
in Islam, Chicago ı 94 7; /slamic Society 
and the Wes~ ı-ıı, Harold Bowen'la birlik
te, London ı 950- ı 957). A. Bel (La Religion 
musulmane en Berberie, esquisse d'his· 
toire et sociologie religieuse, Paris ı 938), 

J. Chellod ("Pour une sociologie de l'Is
lam", Revue d'histoire et de philosophie 
religieuse, XL / 4, ı 960; Introduction a la 
sociologie de /'Islam, Paris ı 958), Mont
gomery Watt (Islam and Integration of 
Society, London ı 96 ı). Louis Gardet (La 
Cite m us ulman, vie social et politique, Pa
ris ı 970; L 'Islam, religion et communaute, 
Paris 1978). C. A. O. Van Nieuwenhuijze 
(Sociology of the Middle East, Leiden ı971), 
John Espozito (Islam and Development; 
Religion and Socio · political Change, Syra
cuse ı 980) ve Bryan Turner (W eber and 
Islam, London ı 97 4) gibi sosyologların 
çalışmaları takip etmiştir. 

Fransa'da değişik bir metotla müslü
man toplumların problemlerini inceleyen 
Jacques Berque'in "Cent ving cinq ans de 
sociologie maghrebine" (Anna/es econo· 
mies, societes, civilisations, II / 3, ı 956). 

"Quelques problemes de l'Islam maghre
bin" (Archives de sociologie des religions, 
sy. 3, ı 957). Normes et valeurs dans 
l'lslam cantempomine (Paris 1966), 

Maghreb, histoire et societe (Al ger ı 97 4 ı 
adlı çalışmaları İslam sosyolojisinin doğ
masında önemli rol oynamıştır. Uzun za
man Mağrib'de sosyoloji dersleri veren 
ve Mısır'da Fransız Enstitüsü'nde pro
fesör olarak görev yapan Berque müs
lüman toplumları yakından tanıma. prob
lemlerini yerinde tesbit ve inceleme im
kanı bulmuştur. 
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Berque'in yaklaşımını bugün talebesi 
Jean- Paul Charnay sürdürmektedir. La 
Vie musulmane en Algerie (Paris 1965), 
Islamic Culture and Socio-Economic 
Change (Leiden 1971 ), Sociologie reli
gieuse de J'Islam (Paris 1977) adlı eser
lerin müellifi olan Charnay'in bütünüyle 
İslam sosyolojisine hasrediimiş bulunan 
son kitabı, Batı'da İslami konularda ya
pılan inceleme ve araştırmaların din sos
yolojisi açısından ilk sentezi sayılabilir. 

Eser özellikle genel din sosyolojisinin ba
kış açısını, amaç ve metotlarını müslü
man toplumların dinf-sosyal realiteleri 
ne uygulamanın özel metodik esaslarını 
tesbit için yazılmış bir deneme mahiye
tindedir. Charnay'e göre genel din sos
yolojisi daha çok Uzakdoğu dinleri, ilkel 
dinler ve hıristiyan toplumların inançla
rı, kültürleri üzerine kurulmuştur; böy
le bir temele dayanan din sosyolojisinin 
yaklaşımlarını, yukarıdakilerden olduk
ça farklı olan müslüman toplumların sos
yal realitelerini açıklamak için bunlara 
aynen uygulamak mümkün değildir. Çün
kü İslam inancı ve sistemiyle bu inanca 
ve sisteme uygun şekilde oluşmuş müs
lüman grup ve topluluklar kendilerine 
has dini- sosyal ve kültürel üniteler teş
kil etmişlerdir. Bu sebeple Vincent Mon
teil, Batı'daki sosyolojik yaklaşımların 

İslamiyet'in sosyal realitesini açıklamak
ta yetersiz olduğunu belirterek konunun 
çözümü maksadıyla esasen İslam'ın ken
di bünyesiyle uyumlu zihniyetini ve inanç 
sistemini araştırmak gerektiğine işaret 

etmektedir. Weber'in İslam'la ilgili gö
rüşlerini tenkitçi bir tarzda inceleyen 
Bryan S. Turner W eber and Islam 'da 
(London 1974 lMax Weber ve islam, tre. 
Yasin Aktay, Ankara 1991 ı). bir İslam sos
yolojisi meydana getirmek amacıyla çağ
daş nazari sonuçlarla bağlantılı olarak 
geniş bir sosyolojik çerçeve içinde İsla
miyet'in tarihini ve sosyal yapısını ay
dınlatacak İslam araştırmalarının gerek
liliği üzerinde ısrarla durmaktadır. 

Batılı ilim adamları, Centre Pour l'Etu
de des Problemes du Monde Musulman 
Contemporain adlı merkezin öncülüğün

de 11-14 Eylül 1961 tarihinde Brüksel'
de İslam sosyolojisi üzerine bir de tar
tışmalı toplantı düzenlemişlerdir. 

Batı ülkelerinde yapılan bu çalışmala 

rın yanında hemen hemen aynı dönem
de bazı müslüman sosyologlar hem me
tot hem de muhteva olarak İslam sos
yolojisini kurma çabaları içine girdiler. 
Mısırlı Ali Abdülvahid Vafl, sosyolojiyi 
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yerli kültürü savunmada bir araç şeklin
de görmüş ve Contribution d une theo
rie sociologique de l'esclavage (Paris 
1931), Hukü~u'l-insan fi'l-İslam (Ka
hire 1979). el-M er, e fi'l- İslam (Kah i re 
1979) gibi adlar taşıyan önemli eserler 
vermiştir. İbn HaldOn'un Mu~addime'si
nin tahkikli neşrini de yapan Vafi (1-JII, 
Kahire 1980), modern sosyolojiyi İslam 
kültürü içinde uygun bir zemine oturt
maya gayret etmiştir. Vafi'nin çalışma
ları Mısır'da İslam sosyolojisine dair bir
çok eserin yazılmasına öncülük etmiş
tir. Hasan es -Saatfnin cİlmü'l -ictimaci'l
HaldıJ.nf (Beyrut 1981). Abdülhadf el- Cev
herfnin Dirasat if cilmi'l-ictimaci'l - İs
lamf (Kahire 1983). Muhammed el-Be
hf'nin el-İslam if halli müşkilati'l-müc
teme cati'l- İslamiyYeti'l-mu eaşıra (Ka
hi re 1978). Salah M. Fewal'in el -Mukad
dime li'l- c ilmi '1- ictima ci'l- CArabf ~e 'I 
İslami (Kahire 1982), Zeyneb Rıdvan'ın 
en-Nazariyyetü'l-ictimaciyye fi'l-fik
ri'l- İslami (Kah i re 1982), Zeydan Abdül
baki'nin cİlmü'l-ictimaci'l-İslamf (Ka
hire 1984) ve Saniye M. Haşşab' ın cİlmü'l
ictima ci'l- İslami (Kahire 1987) adlı eser
leri bunlardan bazılarıdır. 

Faslı araştırmacı Mahmud İsmail Sos
yolocya'l - fikri'l-İslamf (1-lV, Kazabian
ka 1980) adlı eserinde, Batı'nın sosyolo
jik yaklaşım ve nazariyelerinin müslü
man toplumlardaki oluşumları açıkla

mada aciz ve yetersiz kaldığını ileri sü
rerek eserinde İslam toplumlarındaki 
sosyolojik düşünceyi incelemiştir. Pakis
tan'da Karaçi Üniversitesi'nde lisans dü
zeyinde İslam sosyolojisi dersleri veren 
Beşaret Ali "Qur'anic Sociology" (Voice 
of Islam, XVI lll Ağustos 1968]. s. 865-880) 
adlı makalesinde, bilgi sosyolojisini bir 
araç şeklinde kullanmak suretiyle ge
nelde laik ve parçalı karaktere sahip Ba
tı ve Amerikan sosyolojisine karşı çıka
rak çalışmasını İslam üzerine teksif et
miştir. Aynı yönde gayret gösteren bir 
başka müslüman sosyolog olan Ali Şerf
atf, İslam müesseselerini ve müslüman 
toplumların çağdaş meselelerini sosyo
lojik bir yaklaşımla incelemiştir. Ona gö
re sosyolojinin görevi İslam'ı anlamak ve 
bilmek olmalıdır. İlyas Ba -Yunus ile Fe
rf d Ahmed de ortak çalışmaları olan Is
lamic Sociology: An Introduction (Lon
don 1985) adlı eserlerinde İslami zemin
de sosyolojik araştırmanın temel ilkele
rini vermeye çalışmışlar; sosyolojinin ko
numu, alanı. müslümanların bu disipline 
katkıları ve İslam sosyolojisinin temel 
varsayımları üzerinde durmuşlardır. 

Türkiye'de din sosyolojisi alanında ilk 
çalışmalar Ziya Gökalp (ilm-i İctima Ders· 

leri, İstanbul 1329), daha sonra Necmed
din Sadık (ibtidai Cemiyetlerde Din Mües· 

sesesi, İstanbul 1335) ve Hilmi Ziya Ülken 
("Dini İctimaiyyat", Felsefe ve İctimaiyyat 

Mecmuası, sy. 4 listanbul 1927]. s. 264-271; 
sy. 5, İstanbul 1927, s. 321-332) tarafın
dan yapılmıştır. Ziya Gökalp, özellikle İs
lam Mecmuası 'nda yazdığı çeşitli ma
kalelerde dinin sosyal fonksiyonları üze
rinde durmuştur ("Dinin İçtimai Hizmet
leri", I, ll, JII, islam Mecmuası, sy. 34 !İs

tanbul 13 Ağustos 1331 ı; sy. 36 !İstanbul 
I O Eylül I 3311; sy 37 li stanbul 24 Eylül 
13 31]). Gökalp'in Cumhuriyet'ten sonra
ki çalışmalarmda din sosyal hayatın ve 
kültürün unsurlarından sadece biri ola
rak ferdin vicdanına hapsedilmiş, bazı 
ibadet ve dinf cemaatlerle kendini gös
teren bir kurum halini almıştır. Böylece 
İslamiyet sosyolojinin konusu olmaktan 
çıkmış, çalışmalar insanlığın ilk dini ve 
dinlerin tekamülü etrafında yoğunluk ka
zanmıştır. Hilmi Ziya Ülken'in Dinf Sos
yoloji (İstanbul 1943) adlı eseri de her
hangi bir yenilik taşımaz. Tek parti yö
netimi döneminde genel sosyoloji gibi 
din sosyolojisi de genç nesillere Cumhu
riyet ilkeleri doğrultusunda yeni kimlik 
kazandırma görevini üstlenmiştir. Ziya
eddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ül
ken'in birlikte hazırladıkları İbn Haldun 
(İstanbul 1940) adlı biyografik eserle din 
sosyolojisi çalışmalarının muhtevasında 
bazı değişmeler olmuştur. Sabri F. Ülge
ner, Weber'den mülhem tarihi perspek
tif içinde, ilk dönem Osmanlı toplumun
da hakim dinf zihniyet ve ahlaki telak
kilerin iktisadi çöküntünün arka planını 
teşkil ettiğine dair hususları ihtiva eden 
doktora çalışmasıyla onlara katılmıştır 

(iktisadi İnhitat Tarihimizin Ahlak ve Zih· 
niyet Meseleleri, İstanbul 1951, 1981). Ül
ken, Fındıkoğlu ve Ülgener'in çalışmala
rı, öteden beri devam eden d inf- içtimar 
yaklaşımda bir değişiklik meydana ge
tirmemekle beraber yeni kimlik aşılama 
görevine eşlik eden din sosyolojisini İs
lam'a yöneltınesi bakımından o günün 
şartlarında önemli çalışmalar sayılabilir. 

Mehmet Taplamacıoğlu Din Sosyalo
jisi (Ankara 1963) adlı eserinin son bölü
münü Türkiye'de din-devlet ilişkis ine 

ayırmış, "V aşiara Göre Dini Yaşayışın Şid
det ve Kesafeti Üzerine Bir Anket Dene
mesi" (AÜİFD, X 11962]) ve "Bazı İslam 
Bilginlerinin Toplum Görüşleri" (a.g.e., XII 
ll964ıl adlı makaleleriyle kendi toplumu
nun din sosyolojisine yönelmiştir. Bun-



dan başka değişik disiplinler çerçevesin
de de olsa din sosyolojisi alanında yeni 
araştırmalar yapılmış ve eserler yazılmış
tır. Şerif Mardin Din ve İdeoloji (Anka
ra 1969; istanbul 1983) adlı eserinde Cum
huriyet Türkiyesi'nin kültürel yapısında , 

halk arasında yaşayan ve müslümanla
rın kimliğini ve sosyal davranışlarını be
lirlemede önemli bir unsur olan "Volk İs
lam"ı araştırmıştır. Mümtaz Turhan ba
zı kitap ve makalelerinde toplumsal fark
lılaşma ve kültür değişmeleri çerçeve
sinde dinin durumunu ele almış, Nuret
tin Topçu ruhi ve ahlaki faktörleri ön 
plana çıkardığı eserlerinde toplumların 
oluşması ve gelişmesinde dini inanç ve 
yaşayışın önemini vurgulamış, özellikle 
İslam dininin yanlış yorumlanmasının 
Türk toplumunun çeşitli kesimlerinde 
ahlak bakımından meydana getirdiği sap
malar üzerinde durmuştur. Ali Fuat Baş
gil ve Osman Turan'ın din ve laiklik ko
nusundaki eserlerinde din sosyolojisinin 
önemli meselelerinden olan din- devlet 
ilişkisi incelenmiştir. Niyazi Serkes İs

lômcılık, Ulusçuluk, Sosyalizm (İstan
bul 1965) ve Türkiye'de Çağdaşlaşma 
(Ankara 1975; İstanbul 1978) adlı eserle
rinde Türk toplumunda fikir akımlarının 
ve çağdaşlaşma hareketlerinin dini- sos
yal ve tarihi arka planına inmeye gayret 
etmiştir. Ahmet Yücekök, Türkiye'de 
Örgütlenmiş Dinin Sosyo- Ekonomik 
Tabanı (Ankara 1971) adlı çalışmasında 
sanayileşme ile birlikte artış gösteren 
dernekleşmeyi inceleme konusu yapmış
tır. M. Rami Ayas ve Ünver Günay dok
tora ve doçentlik çalışmalarını Türk top
lumunun sosyal meselelerine tahsis ede
rek dini hayatı, sosyokültürel mirası, di
ni grupları ele almışlardır. Erol Güngör, 
Arniran Kurtkan Bilgiseven, Orhan Türk
doğan, Baykan Sezer. Ümit Meriç ve di
ğer bazı araştırmacıların da bu alanla 
ilgili çalışmaları bulunmaktadır. 

Son yıllarda sayıları giderek artan ila
hiyat fakültelerinde din sosyolojisi ana 
bilim dalının yer alması, din bilimleri 
ensitüsü ve sosyal bilimler enstitüsü gi
bi lisans üstü öğretim yapan kurumlar
da genel olarak din sosyolojisi ve özel
likle İslam sosyolojisi alanlarında yüksek 
lisans ve doktora programlarının açılma
sı, tez çalışmaları yaptırılması ümit ve
rici gelişmelerdir. 
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ed-DTN ve'd-DEVLE 

ed-DİN ve'd-DEVLE 
( aı_,..UI _, .:n..UI ) 

Hıristiyan iken ihtida eden 
Ali b. Rabben et-Taberi'nin 

(ö. 247 /86l'den sonra) 
Hz. Muhammed'in 

peygamberliğini ispat için 
yazdığı eser. 

_j 

Ünlü bir hekim ve Nestüri mezhebine 
mensup bir hıristiyan iken Abbasi Hali
fesi Mütevekkii-Aiellah'ın (847-861) teş
vikiyle yetmiş yaşında müslüman olan 
Ali b. Rabben et-Taberi, bundan son
ra İslamiyet'i savunmak ve Hıristiyan
lığı tenkit etmek maksadıyla iki eser 
kaleme almıştır. Bunlardan biri er-Red 
cale'n-naşarii, diğeri ise ed-Dfn ve'd
devle if işbiiti'n-nebiyyi MuJ:ıammed 
şallallahu caleyhi ve sellem 'dir. İkin
ci eser birincisinden hacim bakımından 
daha büyük, muhteva açısından daha 
önemlidir. Eser bir mukaddime, on bab 
ve kısa bir hatimeden oluşmaktadır. 

Müellif mukaddimede, Tevrat ve in
ciller'de Hz. Muhammed'in ismi ve nite
likleri yer aldığı halde yahudi ve hıristi
yanların bu gerçeği gizlediklerini ve kut
sal metinler üzerinde bazı tahrifatta bu
lunduklarını, amacının bu durumu açık
lığa kavuşturmak olduğunu söylemek
tedir. Kendisinden önce aynı konuda bir
çok müslüman müellifin kitap yazdığım. 
fakat bunlardan bazısının ifadesinin ye
tersiz ve üslübunun bozuk olduğunu, ba
zısının sadece müslümanlara hitap etti
ğini, bir kısmının da Tevrat ve İnciller'i 
layıkıyla tanımadan Yahudilik ve Hıristi
yanlığa karşı İslam'ı şiirle savunmaya 
kalkıştığını belirtir. Kendisinin ise bu üç 
dinin kutsal kitaplarını çok iyi bildiğini, 
hasımları tarafından İslam'a yöneltilen 
eleştirileri teker teker ele alarak bu ko
nudaki iddiaları çürüttüğünü, termino
loji ve üslüp bakımından okuyucunun 
anlayacağı bir yöntem uyguladığını. bu 
özelliklerinden ötürü eserinin emsalle
rinden daha başarılı olduğunu savunur. 
Reddiyeler tarihinde bu eserin önemi, 
Kitab-ı Mukaddes'i iyi bilen eski bir hı
ristiyan tarafından yazılmış olmasıdır. 

Ali b. Rabben, Kitab-ı Mukaddes'i Hz. 
Muhammed'in beşaretiyle ilgili İslami 
görüşü savunmak amacıyla kullanmış 

ve onun birçok pasajını bu açıdan tefsir 
etmiştir. Kutsal metin olarak mütercim 
Markos'un Süryanice tercümesinden fay-
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