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öz

Din sosyolojisinin problemleri iki başlık altında ele alınacaktır: metodolojik 
problemler ve sistematik problemler. Metodolojik problemler çerçevesinde 
bazı dikotomilere yer verilecektir. Sistematik problemler çerçevesinde ise bazı 
yerli telif din sosyolojisi kitapları ile İngiliz din sosyologu Grace Davie’nin ve 
Ünver Günay’ın yaklaşımları ele alınacaktır. Makale bir sonuç ve bibliografya 
ile son bulacaktır.
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abstract

Problems of Sociology of Religion

Problems of sociology of religion will be delt with two headings. One is 
methodological problems and the second systematic problems. Whitin 
the framework of methodological problems will be examined some basic 
dichotomies. Whitin the framework of systematic poroblems will be examined 
some Turkish sociology of religion books’, Grace Davie’s and Ünver Günay’s 
approaches to the topic. The article will be concluded with conclusion and 
bibliography.
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Giriş
Din sosyolojisi günümüzde kendisine özgü konusu ve metodolojisiyle birlikte 
bağımsız bir bilim olarak temayüz etmiş bulunmaktadır. Din sosyolojisi genel 
sosyolojiden birtakım metodolojik ve problematik sorunları devralmıştır. Din 
sosyolojisinin problemlerini metodolojik ve sistematik problemler olarak iki kı-
sımda ele almak mümkündür.

A. Din Sosyolojisinin Metodolojik Problemleri
Temel Sosyolojik Dikotomiler kitabında1 sosyolojide rastlanan yirmi üç kadar di-
kotomiden bahsedilir. Bu dikotomiler aynı zamanda din sosyolojisinin de temel 
metodolojik problemleridir. Din Sosyolojisinde temel olarak alacağımız ilke; di-
kotomilerde orta yolu takip etmek, iki zıtlıktan yararlanarak daha geçerli bir 
orta yol ortaya koymaktır.

Dikotomi; ikilem, açmaz ve problem gibi manalara gelir: akıl/iman; Tanrı 
sitesi/Dünya alanı; Vahyi kanun/beşeri kanun; gerçek/yanılgı; gerçek/yanlış; 
iyi/kötü; metaforik anlam/gerçek anlam, kutsal/din dışı gibi. Şimdi bazı meto-
dolojik dikotomiler üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmak istiyoruz.

1. Metin-Bağlam Dikotomisi
Dinler kitabi olanlar ve olmayanlar diye de taksim edilebilir. Belli bir kutsal kita-
bı veya peygamberinin öğretilerinin yazıya geçirildiği dinler kitabi dinler olarak 
adlandırılır. Bu kapsamda kutsal metinlerin yorumunda içerisine doğduğu bağ-
lamın da çok büyük bir önemi vardır. Daha sonra gelen kuşaklar kutsal metin-
lerdeen anlam çıkarmak istiyorlarsa eğer metinlee bağlam arasından bir anlam 
çıkarmayla karşı karşıyadırlar. Zaten insan bilimlerinin metodu olan anlama da 
büyük ölçüde bir metin ve davranış ile bağlamı arasındaki ilişkilerden devşiril-
mektedir.2

Kutsal mesajlar metin merkezlidir. Metinlerde geçen ilkelere müminlerin 
ne kadar uyduğu önemlidir. Yani ‘Dindarın ne kadar dindar olduğu’,dolayısıyla 
söz konusu ‘Dindarlar kutsal metne ne kadar bağlıdır?’ sorularının cevabı aran-
maktadır. 

Kurucu metinler olarak geçen kutsal metinlere ve oradaki normlara bağlı 
kalma meselesi önemlidir. 

Muhammed Arkoun, dini metinlerin üç şekilde yorumlanabileceği tasnifini 
yapmaktadır: 1-Literatist, 2-Rasyonalist, 3-İmajinatif (hayalci veya mitolojik)3

1-Literatist, Metni lafzi (bir anlatıyı, öyküyü veya efsane niteliğindeki hi-
kayeyi, söylentiyi olduğu gibi, yazıldığı ve anlatıldığı gibi, yargılamadan, olduğu 
gibi kabul etmek) yorumlamaya literatist yorumlama denir. 
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Dini metinlerin yorumlanması yani hermenötik önemli bir sosyolojik so-
rundur. 

Literatistler peygamber döneminde bir kelimeye hangi anlam verilmişse 
onu tutarlı görür. Anlama işini o devre göre yapar ve günümüze olduğu gibi 
taşır. Bu düşünce, eğer kelimeye ilk anlam verilmezse ‘anlamın buharlaşacağı’ 
iddiasıyla temel bir söyleme oturur. Burada objektif olarak kelimeye toplumun 
verdiği ilk anlam, kullanıldığı mana önemlidir. 

Zahiriler (İbni Hazm), Hanbeliler (Ahmet b. Hanbel, ki günümüz Selefiliğin 
babasıdır), Ehli Hadis (İbni Teymiyye, Selefiliğin ikinci babasıdır) ve Vahhabiler 
(Muahmmed b. Abdulvahhab) bu yorumun başlıca temsilcileridir.

Tefsir ilmimde rivayet tefsirleri bu kategoriye alınmaktadır.

2-Rasyonalist, Filozoflar, Kelamcılar (özellikle mutezile kelamcıları) dini 
metinleri akılla yorumlamışlardır. 

El Kindi, Farabi, İbn Sina, İhvanı Safa vb.

Fıkhi mezheplerden Ebu Hanife, Ashab-ı Rey olarak dini metinleri yorum-
larken aklı ön planda tutmuştur. 

Tefsir ilminde dirayet tefsirleri de bu kategoriye girmektedir.

3-İmajinatif (hayalci veya mitolojik), bir kelimenin ilk anlamı (sözlük an-
lam) değil de, kelimenin anlamları içinden 6./7. anlamlarının verilerek hayalci 
bir anlam ortaya çıkarmak suretiyle metne yaklaşan yorum yöntemidir. Kelime-
nin kullanıcının zihninde beliren anlama işaret etmesi ile oluşur. 

Bu yorumlama yöntemi tasavvuf merkezli kullanılmaktadır. Muhyiddin İbni 
Arabi bu ekolün en iyi kullanıcısıdır. Kur’an’ı yorumlama geleneğinde İşari tefsir 
kullanılmaktadır. Bu yorum yöntemini en iyi sufiler ve şia kullanmaktadır.

Önemli olan kelimenin ilk anlamı değildir, işaret ettiği diğer anlamları 
önemlidir. 

Kur’an’ın metni sabittir. “Kur’an-ı Kerim’in subuti kati, delaleti zannidir”, 
“Hadislerin ise, hem subutu hem de delaleti zannidir”. Kur’an-ı Kerim değişme-
den geldiği için subuti kati’dir. 

İşari tefsir: Müfessir, bulunduğu makamda içine doğan ilhâm ve işâretler-
le âyetleri mânâlandırmaya çalışır. Kalblerine doğan bilgiyi kapalı bir üslûp ile 
remiz ve işâret yoluyla ifade ederler. Yaptıkları tefsîrlere de tefsîr değil, işaret 
adını verirler. Bunun için tasavvufî tefsîre "işarî tefsîr" adı verilir. Diğer bir ifade 
ile bu tefsîr, ilk anda akla gelmeyen, fakat tefekkürle, âyetin işaretinden kalbe 
doğan mânâları ihtiva eder.

Kutsal metinler kurucu metinlerdir, bu sebeple yaklaşım tarzları çok çeşit-
lidir. Sosyologlar dindarın dini davranışını açıklamaya çalışırken kutsal kitaptan 
kaynağını bulmak zorundadır. Sosyolog tümdengelim ve tümevarım metodu-
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nu kullanmak zorundadır. Dini hayat incelemelerinde yazılı metinleri bulunan 
dinlerde yani kitabi dinlerde muhataplarının okuma bilmesini istemekte hat-
ta şart koşmaktadır. İbadetlerde kutsal kitaptan metinler okumak zorundadır. 
Namaz kılan müslümanın mutlaka fatiha suresini bilmesi, ‘Fatihasız namaz 
olmaz.’[Hadis], zammı süre okunması gibi.

Bir bütün olarak ilahiyatçılar ve bazı Sosyologlar metin, antropologlar ise 
bağlam üzerine dururlar. Bir metni belli bir siyak ve sibak (ayetin öncesi ve son-
rası, bağlamı) göre yorumlamak sonunda bir anlam ifade eder. Anlama metodu 
metin-bağlam içerisinde anlam kazanır. Metnin anlaşılabilmesi için ayetlerin 
iniş sebeplerinin (Sebeb-i nüzul) ve hadislerin söyleniş sebeplerinin/olayların 
(sebeb-i vürud) bilinmesi gerekir. Metin araştırmacının/bilim adamının karşısı-
na “tarihi metin” ve “evrensel metin” olarak gelir. 

2. Tarihselcilik-Evrenselcilik Dikotomisi
Tarihselcilik, dini metinlerin tarihin belirli bir zamanında ve belli bir bölgeye 
geldiğini evrensel olamayacağı anlamına gelir. Başka bir deyişle dünyanın bel-
li bir tarihine veya mahalline geldiği anlamına gelir. O mahallin veya zamanın 
dışında evrensellik taşımaz. Metinler tabiatüstünden yeryüzüne inerken yer-
yüzüyle belli bir diyalektik ilişki içersinde inmiştir. Hasan Hanefi bu düşüncenin 
savunucularındandır.

Kur’an’ın bir anda yeryüzüne indirilmemiş olmasında bir hikmet vardır. 
Hz. Ömer’in mutabakatı olarak fıkıhta yer edinen kaideden de anlaşılacağı gibi 
ayetler yeryüzünde yaşayan bir insanın sözünü teyit etme ve sözüne içinde yer 
vermek suretiyle gökyüzüyle yeryüzü arasında oluşan diyalektiğin gücünü gös-
termiştir. Vahiy evrensel mesajını verilen pilot bir bölgeye ulaştırmış, oradan 
da tüm dünyaya yaymıştır. Mesaj Mekke de müşrikleri, Medine de Ehli Kitabı 
hedef almıştır. Mesajın yeryüzünde mutlaka bir muhatabı olmuş ve evrensel 
ilkeler koymuştur.

Vahyin gelişini tarihsel şartlar belirliyorsa bu düşünceyi savunan kişi tarih-
selciliğe düşer, diyalektik şekilde gerçekleştirildiğinde ise evrensel olur.

Tarihselcilik; insan varlığını ve hâdiseleri, çevre şartlarının belirlediği tarihî 
konumları ve insanın onları kavrayışıyla birlikte, geçmişin gelecekle ilgili önü-
müze çıkardığı imkânların meydana getirdiği tarihî bir bütünlük içinde değer-
lendirme tarihsellik (historicity); tarihin kendine ait karşı konulmaz kanunlar 
çerçevesinde ve düz bir çizgi hâlinde geliştiği, bu kanunların keşfiyle geleceğin 
bugünden kurulabileceği ve sosyal bilimlerin görevinin bu olduğu fikri tarihsi-
cilik/öngörücü tarihselcilik (historism - historicism); tüm tarihî fenomenlerin 
tekrar edilemezliğini, her dönemin, hattâ her bir ânın o döneme ve âna damga-
sını vuran fikirler ve prensipler vasıtasıyla yorumlanması gerektiğini, geçmişin 
bugüne ait inanç, prensip ve motifler çerçevesinde açıklanamayacağını ve her-
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hangi bir şeyin, hâdisenin, metnin kendi tarihî konumunda her ne ise o olduğu-
nu, dolayısıyla gerçek adına izafîliği savunan akım da tarihselcilik (historicism) 
olarak adlandırılabilir.

Evrenselcilere göre, kutsal metinler tüm çağlara ve toplumlara hitap eden 
metinlerdir. Vahyin belli bir kültüre biçim vermesine rağmen bütün dünyayı de-
ğiştirmeyi düşünen yapı evrenselcilerdir. 

Bu arada antropolojide İnkültürasyon, (daha çok Hristiyan) mesajının ve 
hayat tarzının, dünyanın değişik yerlerinde yaşayan toplumların ve milletlerin 
hayatına, kültürlerine uygun tarza sokulması ve günlük hayata yansıtılarak o 
toplumlara farkında olmadan yaşatılması anlamını taşımaktadır.

3. Tümevarım-Tümdengelim Dikotomisi
Tümdengelim, dini metinlerden (ilkelerden) hareketle sosyal davranışları 

açıklamaya denir. (Endüktif, Ta’lili yaklaşım). 

Sosyal davranıştan bireysel davranıştan genel ilkelere yönelik açıklamalar 
çıkarmaya da tümevarımcı (dedüktif, İstikrai) yaklaşım denir.  

Sosyal bilimler tümevarımcı, ilahiyat ise tümdengelimcidir.

İlkeden olaya, olaydan ilkeye gitme yaklaşımı; bütünden parçaya, parça-
dan bütüne gitme yaklaşımı olarak da anlaşılabilir.

4. İçerden Bakış-Dışardan Bakış Dikotomisi
İçerden bakış olayların bir yönünü gösterir, dışardan bakış da farklı bir yaklaşım 
tarzı olarak karşımıza çıkar. İçerden bakış yöntemine göre; “bir grubun üye-
lerinin dünya görüşü, değer yargıları dışardan anlaşılamaz, içerden bakmak 
gerekir”i savunur. Dışardan gözlemci grubun değer yargılarını anlamayabilir. 
Açıklamaya çalışırken yanlı davrana bilir, içerden bakan da tarafgir bir bakış açı-
sı sergileyebilir. Antropolojide gözlemcinin değer yargılarını ve ahlaki önyargıla-
rını incelediği gruba giydirmeye çalışmasına etik yaklaşım ve grubun üyelerinin 
yani aktörlerin dünya görüşünü konuşturan yaklaşıma da emik yaklaşım denir.

5. Tarihten Günümüze-Günümüzden Tarihe Bakış Dikotomisi
Sosyal değişme olgusu göz önünde tutularak günümüzden tarihe, tarihten gü-
nümüze geline bilir mi?

Modernizmin getirdikleri ile tarihi yargılamak günümüzden tarihe gidiş 
yöntemidir. Bugünün verileriyle tarihteki olayların değerlendirilmesinin yapıl-
ması nasıl olacaktır. Fazlurrahman bu ekolü temsil etmektedir. Bu yaklaşım ister 
tarihten günümüze isterse günümüzden tarihe yaklaşsın bir anakronizm prob-
lemiyle karşı karşıyadır.
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Tarihselcilik, bir metni, normu ve eseri tam olarak ancak kendi tarihsel 
bağlamı içine oturtulmak suretiyle anlaşılabileceğini ve değerlendirilebileceği-
ni savunan görüş ve yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, her şeyin değiştiğini ve 
değişimden uzak kalamayacağından hareketle, değişmez ve evrensel standart-
ların var olmadığını, dolayısıyla genel-geçer standartlara başvurmanın anlam-
sız, geçersiz ve boşuna olduğunu dile getirir.

Olayları ve nesneleri belli tarihsel gelişimin ürünleri olarak gören, bunların 
nasıl ortaya çıkıp geliştiğini, nasıl bugünkü durumlarına geldiğini araştıran ve 
bugünü geçmişe bağlayarak açıklayan yaklaşımlara tariten günümüze yaklaşım 
denilmektedir.]

Tarihten günümüze gelindiğinde bir toplum varlığını gelenek vasıtasıyla 
sürdürmektedir. Fundamentalist düşünce yapısı ise geleneği göz ardı edip sa-
dece ilk dönem peygamber asrını esas olarak almaktadır. Dinle gelecek inşa 
ederler, kültür ve medeniyet oluştururlar. Bu kültür bütün dinlerde göz ardı 
edilemez. Sosyal değişme göz ardı edilerek günümüz yorumlanamaz. Gelenek 
birikerek günümüze gelir. Tarihten günümüze gelen yaklaşımda sosyal değiş-
meleri adım adım izlemek gerekmektedir.

6. Anlayıcı-Açıklayıcı Yaklaşım Dikotomisi
Metodolojik bakımdan Anlayıcı yaklaşım dini sosyal olayların dışı yansıyan gö-
rünümlerinden anlam dolu içlerine nüfuz etmek iken Açıklama olayların se-
bep ve sonuç ilişkileri gösterilerek izah edilmesidir. Tabiat bilimleri açıklama, 
insan bilimleri anlama yöntemini kullanır. “Din Sosyoloğu açıklama yöntemini 
mi yoksa anlama yöntemini mi kullanmalıdır? konusu bir dikotomidir. İnsani ve 
dini olaylarda yani toplumsal olaylarda açıklayıcı mı anlayıcı mı yöntem daha 
faydalıdır.

Tümdengelim-tümevarım benzeri bir yaklaşımla din sosyolojisi araştırma-
larında hem anlayıcı hem de açıklayıcı yaklaşımı birlikte kullanmalıdır. Dini araş-
tırmalarda ikisi arasında bir orta yol bulmaya çalışacağız. İkisi de birleştirilerek 
sosyal olayların incelenmesinde kullanılmaktadır.

Din bilimleri ve insan bilimleri bağlamı açıklayıcı yöntemle bağlamdan ko-
parılarak yapılan hiçbir konu anlaşılamaz görüşündedir. Sezgi, anlama ve açık-
lama metodu birlikte kullanılmalıdır.

7. Bireyci Yaklaşım-Toplumsalcı Yaklaşım Dikotomisi
Psikologlar olaylara bireyci yaklaşırlar. Onlara göre esas olan bireydir, toplum 
değildir. Sosyologlara göre ise insan yetişirken bulunduğu ortamdan edindiği 
eğitim ve sosyalleşme sürecini bireyden çıkarın alın ortada insana dair sadece 
biyolojik bir varlık kalır. Toplumdan elde ettiğimiz kazanımlarla dini düşünce-
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mizi oluştururuz. Olaylara inşacı yaklaşmak zorundayız. Birey tolumu toplum 
bireyi karşılıklı olarak inşa eder. İnsan tek başına yeterli bir varlık değildir. İnsan 
doğası gereği medeni/içtimai/sosyal/politik bir varlıktır. Bu postüla Aristo’dan 
İbn Haldun’a oradan İbn Miskeveyh’e kadar uzanır. Bu inşa süreci sonunda in-
san dış dünyaya aktarımda bulunur ve kültür üretir. Berger bunu, kültürü bir 
araya geldiklerinde toplumsal hayatı mümkün kılan üç aşama yahut adımdan 
oluşan diyalektik bir süreç olarak tanımlar: 1-Dışsallaşma, 2- Nesnelleşme ve 
3-İçselleşme.

1-Dışsallaşma, insanların hem fiziki hem de zihni faaliyetleriyle dünyaya 
doğru sürekli mana taşımasıdır.  

2- Nesnelleşme; kendi asli üreticilerini kendilerinden çok dışa dönük bir 
olgusallık olarak karşılayan bir realitenin faaliyetinin sonucunda ulaşılan bir 
noktadır. Dış dünyaya aktarılan manalar objektif bir yapıya dönüşmesiyle nes-
nelleşir. Bir olay toplumda makes bulmasıyla nesnelleşir. Nesnelleşen olay ob-
jektifleşir objektifleşen olay bireyden bağımsızlaşan toplumsal gerçeklik olarak 
toplumda yer edinir.  

3-İçselleşme, toplumda yer edinen olaylar tekrar insanı inşa eder. Top-
lumsal inşa süreci dünya kurmada dinin önemini, dinin insanı nasıl inşa ettiği-
ni açıklamaktadır. İçselleşme realitenin kendini bir kez daha objektif dünyanın 
yapılarından subjektif bilincin yapılarına aktarırken insanlar tarafından tekrar 
kendi içlerine mal edilmesidir. Dışsallaşırken toplum, bir insan ürünüdür. Nes-
nelleşirken sui generis (nev-i şahsına münhasır) olur. İçselleşme boyunca insan 
artık toplumun bir ürünüdür.4

8. Manevi İlimler-Tabiat İlimleri Dikotomisi
Comte tabiat bilimlerini insan bilimlerine model olarak görmektedir. Tabiat 
bilimlerinin metodunun manevi ilimler metodu olması gerekmektedir der ve 
sosyolojiyi de “sosyal fizik” olarak tanımlar.

Manevi ilimler çizgisini izleyen Diltey, Rickert ve Weber gibi isimler manevi 
ilimlere ve tabiat bilimlerine farklı anlamlar yüklerler. Diltey’in tasnifi manevi 
ilimleri ilahiyat ve mistisizmden farklı olarak sosyoloji, psikoloji, tarih, iktisat, 
coğrafya olarak tanımlamıştır. Bunlara tin bilimleri de denmektedir. Manevi 
ilimler Anlayıcı bilimler olarak tabiat bilimlerinin karşısındadır. Weber teorisini 
anlayıcı sosyoloji olarak biçimlendirmiştir. Diltey’in açtığı yol din sosyolojisine 
giden yolu açmıştır. Manevi ilimlerde, Comte’un pozitivist sosyolojisine karşı 
Diltey’in anlama metodu kullanılmıştır. 

Tin bilimlerinin doğa bilimlerinden bağımsız olduğu düşüncesinden ha-
reketle, tin bilimlerin nesnesinin doğa bilimlerinden farklı olduğu, dolayısıyla 
yöntemlerinin de farklı olması gerektiği savunulur. Doğa bilimleri açıklama yön-
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temini kullanırken, tin bilimlerinde anlama yönteminin kullanılması gerektiği 
belirtilmiştir. Doğa bilimleri ile tin bilimlerinin ilmî geçerlilik bakımından birbir-
lerinden ayrıldığı düşünülür. Manevi ilimler yer yer tabiat bilimlerinin metodu 
olan açıklamayı, objektifliği ve deneyselliği ödünç almıştır.

9. İdeografik –Nomotetik Yaklaşım Dikotomisi
İdeografik, sosyal bilimlerin tasvirci oldukları tekil olaylardan hareketle tümel 
olaylara, ilkelere yaklaşılması gerektiğini söyler. Nomotetik ise, evrensel yasalar 
peşinde olan bilimler anlamına gelmektedir. Sosyolojinin kurucu babaları olan 
Comte, Weber, Marks, Pareto gibi isimler istisnasız evrensel yasalar keşfetmek 
peşinde olmuşlar ve nomotetik bilim anlayışını geliştirmişlerdir.

Nomotetik yaklaşımda genel yasalardan tekil olaylara yönelme söz konu-
sudur. Marks’a göre alt yapı üst yapıyı belirler. Ekonomik ilkeler ideolojik ilkeleri 
(olayları) belirler. 

İdeografik yaklaşım, Tıpta hastalık yoktur, hasta vardır. Hastayı anlamak 
zorundayız. Yasa yoktur, olaylar vardır. Onları anlamadan tümel bir yasaya ulaş-
mak mümkün değildir anlayışındadır.

Nomotetik yaklaşımda ise deyim yerinde ise hasta yoktur, hastalık vardır. 
Tümel yasalara odaklanmaya çalışmıştır.

Windelband bilimleri mantıksal bakımdan iki kategoriye ayırır. 1) Nomote-
tik (yasacı) bilimler, 2) İdeografik (bir defalık olanı betimleyici) bilimler olmak 
üzere ayrılır. Nomotetik bilimler, yani doğa bilimleri yasa peşindeyken; ideogra-
fik bilimler, yani tarih bilimleri bir defalık oluşların, örneğin, bir dönemin, bir ça-
ğın, bir sanat akımının, bir politik devrimin betimlemesinin peşindedirler. Tarih, 
zaten bu bireyselliği kavramak istemesi yüzünden bir yasa bilimi olamaz. 

10. Eidetik (Özcü)-Empirik (Deneyci) Yaklaşım Dikotomisi
“Eidetik yöntem” (eidos: salt öz) denilen bu yöntem ile sonuçta nesnelerin bi-
linçteki "ide"lerine, (aşkın ve içkin) salt özlerine ulaşılmış olur. Fenomenolojik 
yöntem Descartes’in cogito’sunun pratiğine benzer bir yol izler ancak amacı 
akıl yoluyla “nesnelerin gerçekliğini örten perdeyi kaldırmak/hakikati ortaya çı-
karmak” değil sadece “bilince yansıyan nesnelere ait özsel bilgiyi elde etmek” 
şeklinde farklılaşmıştır (Edmund Husserl)5

Empirik yaklaşım ise, bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanıla-
bileceğini öne süren görüştür. Deneyci görüşe göre insan zihninde doğuştan 
bir bilgi yoktur. Deneycilik akılcılığın karşıtıdır. Akılcılığa karşıt olarak deneycilik, 
duyum ve deneyimle temellenen bilgileri bilgi olarak kabul etmektedir yalnız-
ca. İnsan bilgisinin tek kaynağı deneyim ya da duyumdur buna göre. Bilginin 
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kaynağında akılı gören rasyonalizm geleneğine karşıt olarak deneycilik her tür 
bilginin sonradan deneyimle, duyumlarla elde edildiğini ileri süren bir felsefi 
temele sahiptir.

Empirizm'de, bilginin kaynağı, ister doğrudan doğruya (deney olmadan) 
görme vasıtasıyla olsun, isterse deneyleme, (experimentation) yoluyla olsun, 
her iki şekilde de bilginin meydana gelmesinde aklın en küçük bir rolü yoktur. 
Bilimsel bir hipotez, gerektiğinde ve doğruluğunun ispatı için deney yöntem-
leriyle tekrarlanır. Bu dikotomiye kuram ve uygulama ya da teorik ve empirik 
yaklaşım dikotomisi de demek mümkündür. Son yıllarda gerek sosyologların 
gerekse din sosyologların çalışmalarında bu iki dikotomi birleştirilerek çalışma-
ların yarısı teorik yarış da empirik olarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

11. Evrenselci-Tekilci Yaklaşım Dikotomisi
Doğan Özlem, “Sosyal Bilimlerde Evrenselcilik Mitosu”, adıl makalesinde böyle 
bir dikotomiden bahsetmektedir.

Buna göre evrensel yasalar yoktur, yoruma dayalı yasalar vardır. Tekilci ya-
salar, olayların tek tek incelenmesi yoluyla anlaşılacağını söyler.

12. Kuram-Uygulama Yaklaşımı Dikotomisi
Din sosyolojisi ve sosyoloji çalışmalarında yarı kuramsal yarı deneysel (uygula-
ma) yöntemlerini kullanmalıyız. Araştırmacının teorik alt yapısı iyi olmalı; hipo-
tezler, varsayım ve iddialarını iyi kurmakta fayda vardır. Aksi takdirde çalışma 
istatistiki yığından başka bir anlam ifade etmeyecektir.6

Kuramın felsefeye kaçtığı söylenmektedir. Hâlbuki sosyolojik araştırmaları 
felsefeden ayırıp uygulamalı hale getiren iki metod vardır: birincisi matematik, 
ikincisi tarihsel metoddur. 

Matematik metod, istatistik vasıtasıyla kuramsal çalışmaları değerli hale 
getirirken tarihsel metotta ampirik bir alan olarak felsefi kuralları tarih içinde 
izleyerek burada bir takım sınırlayıcı yasalara ulaşmaya çalışmaktadır. Mesela 
İbni Batuta seyahatnamesine göre Azerbaycan’da dini hayat ampirik bir çalış-
madır.

Apriorik, deney öncesi bir takım faraziyeler, varsayımlar denenceler ve hi-
potezler olmadan neyi araştıracağımızı tam olarak bilemeyeceğimiz için teorik 
ve uygulamalı kısmın bir tezde eşit derecede yer alması gereklidir. Yani araştır-
mamızın hem teorik yanı olmalı hem de uygulamalı yanı olmalı. Uygulama ya 
istatistiki olmalı ya da tarihsel bir çalışmaya dayanmalıdır. 

Emprizm deneyselciliği önceleyerek arkaik önermeleri arka plana bırak-
maktadır. Mesela Max Weber dinin tanımına din sosyolojisi çalışmasının ba-
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şında yapılamayacağını çünkü din adına neler olduğunu inceledikten sonra din 
çalışması yapmak gerektiğini söylerken bir bakıma emprizmi öncelemiş olmak-
tadır. Dolayısıyla akla yönelik bir takım faraziyeler, varsayımlar, denenceler, 
hipotezler olmadan neyi araştıracağımızı bilemeyeceğimiz için teorik kısım ile 
uygulamalı kısmın bir tezde eşit derecede yer alması gereklidir. Araştırmamızın 
hem teorik yanı hem de uygulamalı yanı olmalıdır. Bir idea direktör bir yönlen-
dirici bilgi olmalı ama bu bilgi deneyle test edilmelidir.

13. Öznellik (Subjektiflik)-Nesnellik (Objektiflik) Dikotomisi
Sosyal bilimler objektif olmayı ön plana çıkaran, objektifliği bir idol haline ge-
tiren bilim olmaya çalışmaktadır. Özellikle Sosyoloji, A. Comte’un elinde tabiat 
bilimlerini öykünürken fizik bilim gibi nesnel bilim ortaya çıkarmak istemiştir. 
Objektif bir bilim ortaya çıkarmak istemiştir. Objektiflik, olanı olduğu gibi ince-
lemektir. Normatiflik (öznellik) ise olması gereken şekilde olaylara yaklaşmak 
demektir. Normatiflik (öznellik) araştırmacının kendi değer yargısıyla olaylara 
öznel, subjektif bir şekilde yaklaşmak istemesidir. Antropolojide buna emik ve 
etik yaklaşım denmektedir. Eğer bir Antropolog veya etnograf incelediği yerel 
halkın değer yargılarını ön plana çıkarıyorsa emik yaklaşım, kendisi daha önce 
belirlediği kriterlere göre yerli halkın değer yargılarını araştırıyorsa onları ka-
mufle ediyor, kendi düşüncesini buna yansıtıyorsa etik yaklaşım denir.

Öznellik, araştırmacının kendi değer yargılarını öznel yaklaşımlarını, nor-
matif yaklaşımlarını incelediği konuya veya gruba aksettirmesi demektir. Nes-
nellik ise, objektif bir şekilde olaylara yaklaşmak demektir. Nesnellik sosyal bi-
limlerde bir ideal olmakla birlikte tam olarak uygulanmasında tartışmalar sür-
mektedir. Çünkü araştırmacı olaylar karşısında tam anlamıyla nötr hale gelerek 
bilim yapamayacağı düşünülmektedir. Bir insanın toplumu, özellikle yaşadığı 
toplumu incelerken bir takım değer yargıları, ön fikirleri, ön kabulleri olacaktır. 
İncelediği toplum bir farklılıkla kendisidir Araştırmacı olayları tasvir ederken 3. 
şahıs dilini kullanmalıdır: “öyle anlaşılmaktadır ki, öyle görülmektedir ki” gibi 
cümleler kullanmalıdır.7

Kesinliği daha az genellenebilirliği daha fazla yapılabilen araştırmalar yap-
malıyız. Immanuel Wallerstein ABD’li sosyolog, tarihsel sosyoloji alanında bilim 
adamı ve dünya sistemler analisti bu görüştedir Genelleştirme başarısı sosyal 
bilimlerin en büyük başarısıdır.

Emik-Etik Yaklaşım: Tanımadığı bir kültür topluluğu üzerinde araştırma 
yapmağa hazırlanan antropologun programındaki ilk madde, o topluluğa dik-
katleri üzerine toplamayan bir gözlemci olarak katılmanın yollarını aramaktır. 
Yaşamı onların yaşadığı gibi yaşamak, dünyayı onların gözünden görmeğe çalış-
mak öncelikli amaçtır. Araştırmacı, kendi dünya görüşü ve değerler dizgesinin 
kısıtlayıcı ve çarpıtıcı merceklerinden sıyrılmak zorundadır. Farklı bir yaşam dü-
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zeni ve onun düzeneklerini, yine onun kendi yapısal bütünlüğü içinde kavraya-
bilmenin önkoşulu budur. Yani, "katılmak" ve "içerden" gözlemlemek koşulu... 
Araştırma metodolojisinde bu tür bir yaklaşım, antropolojide emik bakış açısını 
temsil eder. Emik ve etik kavramları antropolojide oldukça eskidir; ancak bu 
adları almaları çok daha yakın zamanlarda, ünlü dilbilimci Kenneth L. Pike tara-
fından fonemik ve fonetik sözcüklerinden kısaltılarak gerçekleşmiştir. Bilindiği 
gibi fonetik, temelde bir fizik bilimi olup, sesbilimde bütün dünya dilleri için 
geçerli, yani evrensel nitelikteki tanım ve çözümleme kurallarını içerir. Genel 
bir bilimdir. Dilbilimin bir şubesi olan fonemik alanında ise amaç, belli bir dili 
ele alarak, onun seslikler (fonem, sesbirim) düzeninin tanımlanması, çözgülen-
mesidir. Açıkça görüleceği gibi, "etik" çerçeve konulara dıştan bakış kurallarını, 
"emik" çerçeve ise içten bakış etkinliklerini ifade ediyor. Herhangi bir araştırma 
boyunca ve sonuçta yapılan değerlendirme sırasında, bu iki farklı bakış açısının 
bütünleşmesi doğal bir gelişme, bu yönde bilinçli çaba gösterilmesi ise kaçınıl-
maz bir zorunluluktur.�

14. Aktörcü-Yapıcı/Failci-Yapıcı Yaklaşım Dikotomisi
Durkheim sosyal olayların sebebinin yine sosyal olduğunu söylemek suretiy-
le yapıcı sosyologların başında gelir. Yapıya aktörden daha önce öncelik veren 
bir yaklaşım sergilemektedir. Yani önce sosyal olay vardır, önce toplumsal yapı 
vardır, daha sonra aktör vardır. Aktörle yapı arasındaki farkın belirlenmesi ilahi-
yatçılar için özellikle kelamda kader probleminin çözümü tartışmalarıyla aynı-
dır. Yani kader tartışmanın sosyolojik yönünü oluşturmaktadır. İnsan ne kadar 
kaderine hakimdir? İnsan ne kadar özgürdür? Toplum ve toplumsal yapılar ku-
rumlar insan özgürlüğünü ne kadar kısıtlamakta ne kadar ona yardımcı olmakta 
tartışması sosyolojinin kelama bir katkısı olarak düşünülebilir. Yani Sosyoloji-
deki aktör, toplumun dayatması karşısında hiçbir iradesi yok mudur var mıdır? 
Tartışması kaderin sosyolojik izahlarından birine yol açar.�

Yapıcı yaklaşıma göre insan sosyal yapının kuklası gibidir. Tıpkı selin önün-
deki bir kütük veya bir rüzgarın önündeki bir saman çöpü gibidir. Yapı değişince 
aktörler de değişir. Sosyal yapı aktörlerden önce gelir. Yapısız hiçbir toplum yok-
tur. Mutlaka her toplumun bir yapısı, kurumları, normları ve oluşturduğu bir 
kültürü vardır. Yapının tam karşılığı toplumdaki gizil düzen demektir.

Anthony. Giddens, Yapılanma Teorisi ile konuyu açıklamaya çalışmıştır. Ak-
tör yapının ortaya koyduğu bir takım kısıtlamalar, engeller ve fırsatlarla karşı 
karşıyadır. Aktör sosyal yapının fırsatlarını kullanarak belli bir eylemde bulun-
masına Yapılanma Teorisi denmektedir. Engellerini ve fırsatlarını göz önüne ala-
rak fırsatlardan faydalanarak bir davranış geliştirilmesine yapılaşma denir.  

Sosyal bilimlerdeki en önemli tartışma konularından biri birey ile toplum 
veya daha teknik bir ifadeyle yapı ile eylem arasındaki ilişkinin niteliğidir. Bu 
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konuda Durkheim, Levi-Strauss ve Althusser gibi düşünürler yapının eylemden 
ve eylemi yapan aktörden önce geldiğini iddia ederken; Schultz ve Garfinkel 
ise sosyal dünyanın ne yaptığını bilen aktörlerden oluştuğunu belirtip, eylemin 
yapıdan ön-celikli olduğu görüşünü savunanlar da vardır.10

B. Din Sosyolojisinin Sistematik Problemleri
İslami ilimler geleneğinde her ilmin bir tarihi bir usulü veya metodolojisi birde 
furûu veya sistematik problemleri bulunmaktadır. Hatta doğa ve insan bilim-
lerinde de bu yaklaşım geçerlidir. Dolayısıyla bizim sistematik problemlerden 
kastımız belli bir bilimin ele aldığı problemler ve başlıca araştırma alanları ol-
maktadır. Şimdi din sosyolojisinin metodolojik problemlerinden sonra ele aldığı 
konuları ilk önce İngiliz Din Sosyoloğu Grace Davie, arkasından Türkiye’de din 
sosyolojisinin düayeni sayılan Ünver Günay’ın yaklaşımlarıyla ardından da İla-
hiyat Fakülteleri kurulduktan beri bazı Türk Din Sosyologlarının telif olarak ka-
leme aldıkları Din Sosyolojisi kitaplarındaki problemleri mukayeseli bir şekilde 
taramak istiyoruz.

1. Grace Davie’nin Yaklaşımı
Grace Davie “Din Sosyolojisi: Gelişimi ve Teorik Tartışmalar” adlı ansiklopedi 
maddesinde bu alanın başlıca problemlerini şu şekilde sıralamaktadır: dinin ta-
nımlanması, sekülerleşme, dindarlığın boyutları, sivil din, yeni dini hareketler, 
fundamentalizmler ve din ve gündelik hayat.11

Davie’nin başta dini gruplar olmak üzere sosyal süreçler ve din ilişkisiyle 
dinin diğer kurumlarla ilişkileri konularını göz ardı ettiği anlaşılmaktadır.

2. Ünver Günay’ın Yaklaşımı
Günay ilk baskısı 1993 te çıkan ve halen 16 baskı yapan hacimli Din Sosyolojisi 
telif kitabında ikinci bölümü din sosyolojisinin sistematik problemlerine ayırt 
etmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda: dinin tarifi, objektif din sübjektif din ay-
rımı ya da din bireysel bir konu mudur yoksa sosyal bir konu mudur sorusu, 
dini tecrübenin ifade şekilleri, dini gruplar, din ve sosyal farklılaşma, din ve sos-
yal değişme, din ve sosyal bütünleşme, çeşitli toplum tiplerinde (Geleneksel, 
Modern, Postmodern ve Geçiş toplumlarında) din, dinin bireysel ve toplumsal 
fonksiyonları, din ve kültür, din ve kimlik, din ve eğitim, din ve ahlak, din ve 
bilim, din ve büyü, din ve ekonomi, din ve siyaset, dinler ve dini gruplar arası 
ilişkiler, dini hareketlerin sosyolojisi (bu çerçevede yeni dini hareketler ve dini 
kurtuluş hareketlerinin sosyolojisi) gibi problemlere yer vermiştir. Din ve aile 
ilişkisine dini gruplardan bahsederken yer vermiştir. Din ve çatışma ve rekabet 
ilişkilerine ise dinlerin ve dini grupların birbirleriyle ilişkileri kapsamında yer 
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vermiştir. Sekülerleşme konusuna modern toplumda din konusu anlatılırken 
yer verilmiştir. Günay’ın eserinin oldukça kapsamlı, kuşatıcı ve temel problem-
lere yer verici bir eser olduğunu belirtmeliyim. Fundamentalizm konusu göz 
ardı edilmekle birlikte dini gruplar anlatılırken kısmen yer vermiş gözükmek-
tedir.12

3. Türkçe Telif Din Sosyolojisi Kitaplarında Sistematik 
     Problemler
İlahiyat Fakültelerinde ilk Din Sosyolojisi kitabı olma özelliğini taşıyan Mehmet 
Taplamacıoğlu’nun Din Sosyolojisi kitabında ikinci bölüm Din Sosyolojisinin 
Ana Problemleri başlığını taşımakta ve başlıca; dini tecrübe ve anlatımları, di-
nin toplum ve dünya karşısındaki tutumu, dini gruplar ve laiklik ve din devlet 
ilişkileri konularına yer verilmiştir. Sosyal süreçler ve din ilişkisiyle dinin siyaset 
dışındaki diğer kurumlarla olan ilişkileri göz ardı edilmiştir.13

Niyazi Akyüz ve İhsan Çapçıoğlu’nun editörlüğünde yayınlanmış olan Ana 
Başlıklarıyla Din Sosyolojisi kitabı başlıca; toplumsal gruplaşma ve din, din ve 
aile, din ve eğitim, din ve sosyalleşme, din ve siyaset, din ve ekonomi, din ve 
kültür, küreselleşme ve din, toplumsal değişme ve din, modernleşme, seküler-
leşme ve din başlıklarında temel problemler ele alınmıştır.14

Yine Niyazi Akyüz ve İhsan Çapcıoğlu’nun editörlüğünde yayınlanmış olan 
Din Sosyolojisi El Kitabı başlıca; sosyolojik din tanımları, dini tecrübenin ifade 
şekilleri, toplumsal değişim süreçlerinde din (bu kapsamda geleneksel toplum 
ve din, modernlik-modernleşme, postmodernlik, sekülerleşme ve din ve kü-
reselleşme ve din), bireysel değişim süreçlerinde din (bu kapsamda bireycilik 
ve din, gençlik ve din ve yaşlılık ve din), toplumsal yapı değişme ve din (bu 
kapsamda toplumsal değişim ve din, göç, kentleşme ve din ve tıp ve din), top-
lumsallaşma sürecinde din (bu kapsamda toplumsallaşma ve din, aile ve din, 
eğitim ve din ve medya ve din), kültür, entegrasyon ve din (bu kapsamda kültür 
ve din, toplumsal bütünleşme ve din, müzik ve din), toplumsal farklılaşma sü-
recinde din (bu kapsamda toplumsal farklılaşma ve din, toplumsal tabakalaşma 
ve din), dini gruplar ve dini hareketler (bu kapsamda dini gruplar sosyolojisi ve 
yeni dini hareketler, Alevilik-Bektaşilik, Caferilik), ekonomi, zihniyet ve din (bu 
kapsamda ekonomi ve din, zihniyet ve din, yoksulluk ve din), din devlet ve si-
yaset (bu kapsamda din, devlet ve siyaset ve kamusal alanda din), gündelik ha-
yat, boş zamanlar ve din, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite ve din, din, toplumsal 
sorunlar ve şiddet (bu kapsamda sosyal çatışma sürecinde din ve terör ve din) 
problemlerine yer verilmiştir. Bu çalışma Ünver Günay’ın adı geçen kitabından 
daha hacimli ve kapsamlı bir kitaptır. Tam anlamıyla bir başucu eseridir.15

Zeki Arslantürk ve Niyazi Akyüz’ün birlikte kaleme aldığı Din Sosyolojisi-II: 
Sosyal Dinamik Bünye Analizleri adlı kitap üç bölümden oluşmakta ve büyük 
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ölçüde sistematik problemlere yoğunlaşmaktadır. Birinci bölüm mikro din sos-
yolojisi: din ve sosyal gruplar konusunu ele almakta Kuran’da şahsiyet ve grup 
tipolojilerine yer vermekle orijinallik arz etmektedir. İkinci bölüm makro din 
sosyolojisi: dini gruplar ve kurumlar (toplum) bilimi olarak din sosyolojisi başlı-
ğını taşımakta olup büyük ölçüde Niyazi Akyüz’ün daha önce kaleme aldığı Dini 
Gruplar kitabına dayanmaktadır. Üçüncü bölüm; çağdaş problemler: çağımızda 
din ve İslam Ümmetinin Problemlerine odaklanmaktadır. Bu bölümdeki İslam 
Ümmetinin Problemleri kısmı yine kitaba özgünlük katmaktadır.16

İzzet Er Din Sosyolojisi kitabında İslam Sosyolojisi ağırlıklı konulara değin-
mektedir. İkinci bölümde İslam Sosyolojisi ve Sosyal Değişme üst başlığı altında 
İslam’ın başlıca sosyolojik problemlerine değinmektedir. Üçüncü bölüm kültür-
medeniyet ve din-devlet ilişkilerine ayırt edilmiş bulunmaktadır. Er’in kitabı İs-
lami ve yerli bir din sosyolojisi girişimi olarak telakki edilebilir.17

Abdurrahman Kurt’un Din Sosyolojisi kitabı onuncu baskıyı yapmış bulu-
nuyor. Kitapta başlıca; dinin sosyolojik tariflerinden sonra sosyal yapı, sosyal-
leşme, kimlik ve din, dini gruplar, toplumsal değişme ve din, modernizm, se-
külerizm ve din, postmodernizm ve din (bu kapsamda çoğulculuk ve yeni dini 
hareketler), küreselleşme ve din konularını içermektedir. Özellikle son bölüm 
olan küreselleşme ve din kısmı kitaba özgünlük katmaktadır.1�

Ali Akdoğan’ın Din Sosyolojisi kitabı nispeten hacimli bir kitap olup baş-
lıca; sosyal ilişkiler ve ahlaki değerler, sosyal kurumlar ve din, dini gruplar ve 
cemaatler (bu kapsamda yeni dini hareketler), sosyal değişme ve din, gelenek, 
modernlik ve din, postmodernizm ve din, küreselleşme ve din konularına yer 
vermekte olup sosyal süreçlerden sadece değişmeye odaklanmış gözükmekte-
dir.1�

En son çıkan bir din sosyolojisi kitabı olarak Mustafa Tekin’in Din Sosyolo-
jisi kitabı başlıca; sosyolojinin “din” problemi, feminizm, beden ve din, küresel-
leşen dünyada din, kamusal alanda din, din ve sekülerleşme, farklı İslam(lar), 
sosyal bütünleşme ve sosyal çözülme bağlamında din ve din ve sosyal kontrol 
konu ve problemlerini içermektedir. Kitabın özgünlüğü feminizm, beden sos-
yolojisi, sosyal kontrol ve din ile kamusal alanda din konularına ağırlık verme-
sidir.20

Sonuç 
Din Sosyolojisinin problemlerini ele aldığımız bu çalışmada problemleri esas 
olarak metodolojik ve sistematik problemler olarak iki başlıkta topladık. Me-
todolojik problemler olarak birtakım dikotomilerin söz konusu olduğunu ve bu 
dikotomilerde orta yolu tutmanın esas olduğunu belirttik. Sistematik problem-
leri ayrı ayrı anlatmadık. Sadece temel din sosyolojisi kitaplarında, yayınlarında 
ya da ders kitaplarında hangi başlıklar altında ele alındıklarını belirttik. Türk-
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çe yazılan din sosyolojisi kitaplarının her birinin birtakım özgünlüklere sahip 
olduğunu, birinde yer alan konunun bazen öbüründe yer almadığını gördük. 
Söz konusu kitaplardan özellikle Ünver Günay’ın Din Sosyolojisi kitabıyla Niyazi 
Akyüz ve İhsan Çapcıoğlu’nun editörlüğünü yaptıkları Din Sosyolojisi El Kitabı 
adlı kitapların daha kapsamlı ve içerik bakımından daha zengin olduklarını söy-
leyebiliriz. 

Notlar
(*)  Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi     

E-posta: alicoskun64@hotmail.com
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