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Dersin Konusu: Türkiye’de Din Sosyolojisi

•Dersin Amacı: Türkiye'de din sosyolojinin doğuşu,
gelişimi ve günümüzdeki yerinin portresini çizmektir.
Din sosyolojisi alanında var olan ; Ahmet Cevdet
Paşa, Ziya Gökalp , Prens Sabahaddin, Sabri F.
Ülgener, Mehmet İzzet, Salahaddin Asım, Necmeddin
Sadak, Hilmi Ziya Ülken, Şerif Mardin, Erol Güngör vb.
şahısların din sosyolojisine katkılarını ela almaktır.



SOSYOLOJİNİN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ :

 Fransız devrimi burjuva hareketleri ve endüstrileşme vs. neticesinde Batı

da toplumsal yapının alt-üst olması ile birlikte sosyolojinin zeminini

hazırlamıştır. 19. yy. da ki Osmanlı İmparatorluğunun durumu ise Batı da

yaşanan gelişmelerden çok farklı idi. Eski gücünü ve siyasal bağımsızlığını

yitiren ve hızla toprak kaybeden ve denge politikasıyla ayakta kalmaya

çalışan bir İmparatorluk söz konusuydu. Bilimsel bilginin Batı düşüncesinde

hakimiyetini sağladığı 19. yy. sonunda Osmanlıda da Batı düşüncesinin

hakimiyeti kabul edilmişti. (İçli, 2011: 24)

 Osmanlı nasıl Batı teknolojisine hayranlıkla bakıyorsa sosyal bilime de

aynı derecede kurtarıcı gözüyle bakıyordu.(Mert, 1998: 199) Sosyoloji Batı da

toplumsal, ekonomik, kültürel problemlerine karşılık doğarken Osmanlı

devletinde toplumsal meselelerden ziyade daha çok siyasal sebeplerden

dolayı gündeme gelmiş, ülkeyi kurtaracak bir formül olarak benimsenmiştir.
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 Sorunlu bir imparatorluğun ne tür toplumsal destekle ayakta

kalabileceğinin tartışılması üstüne birçok metin bugün Türk sosyolojisini

manifesto düzeyindeki ilk metinleridir ( Ertürk, 2004: 89 ).Türk sosyologlarının

hedefi Türk toplumunu Batılı toplumlara benzetme ve ülkenin dağılmasını

engellemek için sosyolojiyi bir araç olarak kullanmışlardır. (Kenevir, 2010: 7)

 Sosyolojinin ülkemize girişiyle birlikte sosyoloji terimine karşılık olarak ‘’

İlmi Muaşere ’’ , ’’Hikmeti İçtimaiye’’ , ’’ İlmi Cemiyet ‘’ vb. gibi terimler

kullanılmıştır. ( Kenevir, 2010: 8’den atfen Ergün, 1984: 159)Türk sosyolojisinin kuruluş

döneminde iki önemli sosyolog olan Ziya Gökalp ve Prens Sabahaddin

önemli yer tutmaktadır. Prens Sabahaddin Fransız sosyolog Le Play’in etkisi

altında adem-i merkeziyetçiliği savunurken Ziya Gökalp Sosyolojik

gayretini Durkheim’in iş bölümü ve dayanışma halindeki toplum

tasavvurunun sağladığı kavramlarla ve yekpare bir ulus devletinin

yapılanmasına hasrediyordu. (Aktay, 2010: 23)
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DİN SOSYOLOJİSİ’NİN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ

 Din sosyolojisi; Din ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkinin bilimsel yöntemlerle
izah eden bir disiplindir. (İnan, 2013: 396) Din Sosyolojisinin bugünkü anlamda
modern bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı yeni olsa da toplumsal düşünce
geleneğinin kökleri, tarihin çok eski dönemlerine uzandığı görülmektedir. Antik
çağlardan beri düşünürler, dinin sosyal hayata sosyal hayatında dine etkileri
üzerinde durmuş ; din ve toplum ilişkilerini çeşitli açılardan eserler yazarak konu
edinmişlerdir. (Çapçıoğlu, 2009: 220) Ülkemizde sistematik ve tarihi manada din
sosyolojisinin varlığından söz etmek mümkün olmasa da Türk ilim aleminin din
sosyolojisi sahasının tamamen yabancısı olduğu ve hiçbir çalışma
yapılmadığından söz etmek de mümkün değildir. (Günay, 1998: 203)

 Türkiye’ye genel sosyolojinin girişiyle Din Sosyolojisi’nin tarihi süreç olarak girişi
ve gelişimi aynı döneme denk gelmektedir. (Subaşı, 2015: 391) Sosyolojinin Batı da
ortaya çıkışı ile ülkemize girişi arasında uzun bir zaman farkı olsa da din
sosyolojisinin Avrupa’da ortaya çıkışı ile ülkemize girişi arasında pek fazla
zaman farkı yoktur.( Akyüz vd. 2013: 102)
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 Türkiye’de din sosyolojisi Durkheim’in kurduğu sosyoloji

kürsüsünden bir yıl sonra 1914 de Ziya Gökalp tarafından

Darülfünun’da kurulmuş, Fransa’dan sonraki Dünyada

kurulmuş, Dünyadaki 2. sosyoloji kürsüsüdür.(Bayyiğit, 2014: 63)

 Türkiye’ de din sosyolojisi alanında yer alan yakın

dönem Türk sosyologlarına göz atacak olursak; Ahmet

Rıza, Ahmet Şuayb, Bedii Nuri, M. Satı Bey, Celal Nuri ve

Mehmet İzzet’in çalışmalarında dini hadiseler üzerinde

durulduğu anlaşılmaktadır.(Bayyiğit, 1986: 404)
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TANZİMAT DÖNEMİ
 Sosyolojinin kurucusu olan A. Comte’un Tanzimat’ın

başlatıcısı olan Mustafa Reşit Paşa‘ya yazdığı mektup ile

din sosyolojisi temellerinin atıldığı görülmektedir.

Türkiye’de sosyoloji ve din sosyolojisinin tarihini Tanzimat

döneminden başlatmak mümkündür. Önceden

bahsettiğimiz gibi Osmanlı’daki yaşayan sosyal, kültürel

ve siyasal sorunlardan dolayı çözüm aradıkları

dönemdir.

 Osmanlı’nın çöküşünü önlemek için yapılan

Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet gibi yenilik hareketleri hep

sonuçsuz kalmış kalıcı çözümler bulunamamıştır. Bu

yüzden kurtuluş reçetesi olarak Batıda ki sosyoloji

bilimini örnek almışlardır. Ali Süavi, Şinasi, Namık Kemal,

Münif Paşa, A. Cevdet Paşa gibi aydınları din sosyolojisi

ve sosyolojinin kurucularından sayabiiliriz. (Bayyiğit, 2014 :

55 ) Tanzimat Dönemi sosyolojinin Türkiye’ye girdiği

dönemdir.
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HAYATI:(1823 Lofça- 1895 İstanbul) 19.yy’ın büyük

Türk alimi,vedeğerli devlet adamı Ahmed Cevdet,
Cumhuriyet öncesi Türk sosyolojisi ve din

sosyolojisi tarihinin de önde gelen ve özgün

eserler veren büyük şahsiyettir. Tarihi Cevdet,

Ma’ruzat, Tezakir, Kısas-ı Enbiya, Tevarih-i Hulefa

vb. eserleri vardır.

KATKISI:

Ahmet Cevdet Paşa büyük bir devlet adamı olduğu kadar aynı zamanda tarihçi, hukukçu, edip, eğitimci ve sosyolog /
din sosyoloğudur. Gerçek bir sosyoloji / din sosyolojisi malzemesi olan İbn Haldun Mukaddimesi’nin Türkçe ye kazandıran
kişidir. Mukaddimenin ilk beş bölünü tercümesini Pirizade Mehmet Said Efendi başlamış onun eksik yanını ise Ahmet Cevdet
Paşa tamamlamıştır. Osmanlı kurumlarına yeniden şekil verilmesi gerektiğini söyleyerek gelenekçi Türk İslam Doğu kültürü ile
yenilikçi Batı arasında sentez yapmıştır. Her yönden Batılılaşmanın yanlış ve imkansız olduğunu söyleyen Paşa Osmanlı
kurumlarının İslami esaslara dayandığını belirtmiştir. Avrupa'da yer alan kanunların olduğu gibi alınmasına karşı çıkmış ve
Mecelle’nin yazılmasına karar vermiştir. Ona göre Osmanlı Medeniyeti dine bağlı olduğu için bu devletin kanunları kendi
toplumunun şartlarına göre biçimlendirilmelidir. Ahmet Cevdet Paşanın toplum düşüncesinde din, onun toplumsal hayatı
kurumları yorumlarken kullandığı en temel olgulardan biridir. (Bayyiğit 2014: 58-60 )
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Abdülhamid HAN

Doğum: 22 Eylül 1842

Ölüm: 10 Şubat 1918

MEŞRUTİYET DÖNEMİ   

Osmanlı Devleti’nin aydınları sorunları çözmek için başka bir yol

bulamadıklarından dolayı Batılılaşmayı öngörmüşlerdir. Yeni sorunlara

çözüm bulmak için Batıda olduğu gibi bilime ihtiyaç vardı. Bu nedenle

devleti yıkılmaktan kurtarmak amacıyla siyaseti tercih etmişlerdir.

Batıdaki bilimin takip edilmesiyle Osmanlı’da oluşan toplumsal sorunları

çözmek için özelde «Devleti Nasıl Kurtarırız?» sorusunun cevabını ancak

siyasetle alınabileceği kararına varmışlardır. Bu dönemde Osmanlı’ya

aktarılan sosyoloji ekolleri ve siyaset anlayışları sadece Durkheim - Ziya

Gökalp, Le Play- Prens Sabahaddin ve bunların yanında Mustafa Suphi-

Marksist sosyoloji, Ahmet Şuayb- Organist sosyolojiyi , Ahmet Rıza-

Pozitivist sosyolojiyi kabul etmişlerdir. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu

karışıklıklardan kurtulmak için yeni akımlar (Osmanlıcılık, İslamcılık,

Türkçülük ve Batıcılık vb.) ileri sürmüşlerdir.(Bayyiğit, 2014: 61 )
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Bu çerçevede , Ziya Gökalp başlangıçta

Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak gibi üç tarz-ı

siyaseti öne sürmüş devletin temellerini buna

şekillendirmeyi amaç edinmiştir. Ona göre Türkler,

Batı’dan yalnız bilimi almalıdır, İslamiyet’ten ise dini

inançları almalı, siyasi, hukuki ve toplumsal

gelenekleri bir yana bırakmalıdır. Devletin sorunları

karşısında sentezci bir tutum içinde olan Ziya Gökalp

Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte tamamen

Batılılaşmayı ve Milliyetçiliği savunmuştur. Burada

bahsetmek istediğimiz din ve onun toplumsal

konumunun tartışılmasıdır. Özellikle batılılaşmanın

başladığı Tanzimat’tan itibaren düşünürlerimizin başat
unsuru din olmuştur. Bedii Nuri (1875‐1915) özel

sosyolojinin bir bölümü olarak, birer toplum olayı

olmak itibariyle din olaylarını sosyolojik bir yaklaşım

perspektifinde ele alıp inceleyen bir din sosyolojisi

disiplininin varlığından söz etmiştir. (Günay, 2006-2009: 14)
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HAYATI :

Ziya Gökalp 1876 de Diyarbakır’da doğdu. Şehrin ileri gelen ailelerinden

birine mensup olan Gökalp, iptidai ve rüştiyede eğitim gördü, 1890 da Diyarbakır

Mülki İdadisine girdi. O dönemde özellikle Ahmet Mithat ve Namık Kemal’in

eserlerini okuyan Gökalp, bu düşünürlerden hayli etkilenmiştir. Yine bu dönemde

Arapça ve Farsça eğitim alan Gökalp el-Kindi den İbn-i Haldun’a kadar İslam

klasiklerini okumuştur. Bu daha sonraki din sosyolojisi çalışmalarında çok işine

yaramıştır. Daha sonra İstanbul Baytar mektebine giren Gökalp bu dönemde gizli

teşkilatlara ilgi duymuştur. Bu yüzden hayatının önemli bir kısmı sürgünde geçen

Gökalp’in Malta sürgünü hayatında büyük öneme sahiptir. Bu dönemde Kur’an

dişinde hiçbir kitap okumasına izin verilmeyen Gökalp’in Arapça bilgisinin de

etkisi ile Kur’an üzerine uzun uzun düşünme fırsatı olup bunu din sosyolojisi

çalışmalarında çokça kullanmıştır. .(Arslantürk vd. 2000: 130 )

KATKISI:
Türk Sosyolojisinde millici ve uyuşmacı modelin ilk temsilcisi aynı zamanda ilk Türk sosyoloğu

Ziya Gökalp’tır. Sosyoloji onun vasıtası ve gayretleriyle Türkiye’ye girmiştir. Başlangıçta Emile

Durkheim, Gazali, İbn Sina, Farabi , İbn Rüşd gibi büyük filozofların yanında Mevlana gibi

mutasavvufların eserlerini okuduğu Şah İsmail, Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa gibi milli şair ve

düşünürlerin etkisinde kalarak bu üçlü kültür müktesebatıyla «Türkleşmek-İslamlaşmak-

Muasırlaşmak» sentezini oluşturduğunu görüyoruz.(Arslantürk vd. 2000: 130-131)
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 Ziya Gökalp 1914 de kurmuş olduğu dünyanın ikinci sosyoloji

kürsüsünde din sosyolojisi dersi vermiş ilk din sosyolojisi kitabi

sayılabilecek «İlm-i İctimai Dini» adlı eserdir. Gökalp’e göre bir milletin

kültürü altı sosyal kurumdan oluşur. Bunlar : Din, ahlak, dil, hukuk, iktisat

ve güzel sanatlardır. Eserinde dinin toplumsal hizmetlerini toplumun

türüne göre değiştiğini söyler. İkinci çeşit toplum vardır. İlkel ve

gelişmiş toplum. İlkel toplumlarda yalnız dini makamlar var, kültürel ve

siyasi makamlar tam olarak ortaya çıkmamıştır. Gelişmiş bir toplumda

ise Ümmet, Devlet ve Millet hallerinin üçü de birbirinden bağımsız

olarak bulunur. ( Kenevir, 2010: 26-27 ‘den atfen Gökalp, 94-95 )

 Din ibadet ve inançlardan meydana gelir. Dinin uhrevi faydalarını

göstermek sosyologların değil fakihlerin görevidir. Ziya Gökalp

görülüyor ki İslamiyet’in inanç ve ibadetine ait bazı meseleleri

tartışmaktadır. Gökalp’in ifadelerine göre bazı kimseler namazın

faydalarını jimnastik ile orucun faydasını midenin sağlığı ile görürler ki

dini bu şekilde maddileştirmek uygun değildir. Ziya Gökalp «İslamiyet

ve Asri Medeniyet» adlı makalesinde Weberci bir yaklaşımla,

Protestanlığın toplumun kalkınasına yardım ettiği gibi İslamiyet’in de

müslüman toplumların kalkınmasında ve ilerlemesinde etkili olacağını

söylemiştir. (Kenevir, 2010: 27)

 Gökalp’in «Din ve Şeriat, İslamiyet ve Asri Medeniyet, Diyanet ve

Kaza, Dinin İctimai Hizmetleri» adlı makaleleri din sosyolojisinden

bahsetmektedir. Sonuç olarak Gökalp Durkheim’in basit bir taklitçisi

değil sosyolojik olarak ondan farklı yönleri de bulunmaktadır.

( Kenevir, 2010: 28’den atfen Berkeş, Yurt ve Dünya 9 )
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Prens Sabahaddin 

( 1879-1948)

HAYATI:
1879’da İstanbul da doğdu. Babası Mahmut Celaleddin Paşa’nın 2.

Abdülhamit ile ters düşmesi ve Fransa’ya kaçması ile Prens Sabahaddin içinde

Paris’te yetişmek mukadder oldu. Paris de Jön Türk hareketinin öncülüğünü

yaptı. Başlangıçta İttihat ve Terakki Fırkası ile aynı düşünceler sahip olmasına

karşılık, Science Sociale akımının düşüncelerini benimsemesi sonucunda ittihat

ve terakkiye karşı Osmanlı Ahrar Fırkasını kurdu. 1952 Paris’te vefat etti. Türkiye

nasıl kurtarılabilir ?, Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Hakkında İkinci Bir

İzah, Mesleğimiz Hakkında Üçüncü ve Son Bir İzah, İttihat ve Terakki Cemiyetine

Açık Mektuplar gibi eserleri de bulunmaktadır.

KATKISI:

Prens Sabahaddin Gökalp’ten farklı olarak Batı da yetişmiş ve Batı kültürünü

benimsemiş bir Türk sosyoloğudur. Bu nedenle o Osmanlının çöküşünü Türk

toplumunun yapısında bulur ve bu yapının değişmesini ister. Açıkça belirtmek

gerekirse Prens Sabahaddin’in özlediği toplum yapısı Batı modellidir. (Arslantürk

vd. 2000: 134 )
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 Prens Sabahaddin Le Play ve Demolins sosyolojilerini Türk

toplumuna uyarlamayı hedef almış ve Demolins’in Anglo-
Saksonların Üstünlüğü Nereden İleri Geliyor ? adlı eserinden
etkilenerek bu eser P. Sabahaddin’in düşünce temellerini
oluşturmuştur. P. Sabahaddin toplumu Tecemmui ve İnfiradi
olarak ikiye ayırır. Birinci tip toplumlarda ferdin değil ancak aile
kabile kılan yada devlet gibi zümrelerin üstün olduğunu buna
doğu toplumunu örnek verir. İkinci tip toplumlarda ferdin önem
kazandığı toplumsal zümreleşmenin ferdin etrafında meydana
geldiği ve bu tipe de Anglo - Sakson toplumlarını örnek gösterir.
P. Sabahaddin sosyal yapı konusunda yönetim kuvvetinin
durumu üzerinde pek fazla durmaz. Ona göre yönetim şekli
sosyal yapının sebebi değil sonucudur. ‘’ Bir toplumu ve yönetim
kuvvetini düzeltebilmek için önce o toplumun yapısını tanımak
ve diğer yapılarla arasındaki farklılıkları belirleyebilmeli
demektedir’’. ( Bayyiğit 2014: 65 )
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 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuş, yeni Türk devleti

modernizm, milli devlet, demokrasi ve laiklik temeline oturtuldu. Bu

dönemde sosyolojinin sosyal değişmeyi açıklama ve sosyal bütünleşme

görevini üstlenmesi gerekirken resmi ideolojinin emrine girmesi ile Türk

Sosyolojisinin bir fetret dönemine girmesine sebep olmuştur. Bu fetret dönemi

1950’li yıllara kadar devam etti. ( Arslantürk, 2000:135 den atfen Coşkun, 1973: 5-6)

 Ziya Gökalp ikinci meşrutiyet döneminde olduğu kadar cumhuriyet

döneminin de de en önemli din sosyoloğudur. 1923 de yazmış olduğu

Türkçülüğün esasları adlı eseri cumhuriyet dönemini şekillendirecektir. Din

siyaset ilişkileri bağlamındaki görüşleri cumhuriyet dönemi devrimlerinin

gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. Ona göre geleceğin laik devletinde

devlet yasalarının dine uygunluğunu denetleyen Şeyhul-İslamlık Kurumunu

kaldırıp yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Az önce zikrettiğimiz

eserde her çeşit teokratik kurallarla Şeria ve Evkaf Mahkemeleri kaldırılmış

yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Eğitimde dini ve layık olan iki

çeşit eğitim sistemine son verip medreseleri kaldırmıştır.
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 Ziya Gökalp hilafetin kaldırılmasını doğru bulmamakla beraber Abdülmecid efendinin

bir yıllık deneyimi sonucunda din siyaset ilişkisi devam ettiğinden 3 Mart 1924’te Halifelik

kaldırılmıştır. Yine eserinde Türkçe ezan ve hutbe konusunu ela almış nitekim sonraki

yıllarda Türkçe ezan önerisi uygulanmış 1950’e kadar devam etmiştir. Bu kısa ama etkisi

büyük olan açıklamalardan Ziya Gökalp’in genel ve özel din sosyolojisinin gerek ikinci

meşrutiyet döneminde gerekse cumhuriyetin ilk yıllarında dinamik ve işlevsel bir yapıya

sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle o modern Türk din sosyolojisi biliminin öncüsü ve

hatta kurucusu olduğu söylenebilir. ( Bayyiğit 2014: 66 )

 Ziya Gökalp’ten sonra uzun yıllar din sosyolojisi çalışmaları yapılmamış İslam özelinde

din görmezden gelinmiş, Pozitivist evrimci anlayış politik kaygılarla birleşince dinden uzak

durulmuştur. Bu uzun kesintiden sonra 1943 de Hilmi Ziya Ülken’in (1901-1974) ilk müstakil

eseri olan «Dini Sosyoloji’sini» yayınlar. Kurumsal olarak din sosyolojisi 1949 da Ankara

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açılışıyla başlamış bu tarihte ilk din sosyolojisi dersini Mehmet

Karasan vermiştir. Karasan’ın ders notları akademik kaygılarla yazılmış ilk din sosyolojisi

eseridir. (Çapçıoğlu, 2009: 225) Karasan’ın din sosyolojisi’nin doğuşu ve gelişimi bakımından en

önemli çalışması A.Ü İlahiyat fakültesi dergisinde yayınlanan ‘’ Din sosyolojisinin Öncüleri

ve Kurucuları’’ adlı makalesidir.
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 Bu arada A.Ü de misafir öğretim üyesi olan Hans Freyer’in (1887-1969), 1959-1960

İlahiyat fakültesinde vermiş din sosyolojisi dersleridir. Başka önemli bir isim ise Mehmet

Taplamacıoğlu’dur (1910-1995). Mehmet Karasan ayrılması ile din sosyolojisi derslerine

giren Taplamacıoğlu 1961’de «Din Sosyolojisi Giriş» adlı çalışmasını yayımlar. Cumhuriyet

öncesi dönemde önemli bir eser olan ‘’İslam içtimaiyatı’’ uzun bir aradan sonra Ziyaeddin

Fahri Fındıkoğlu (1901-1974) tarafından gündeme gelmiştir. Fındıkoğlu 1966 de yazdığı ‘’

Biraz da İslam sosyolojisi ‘’ makalesi ile bu alana dikkat çeker. Fındıkoğlu’nun sosyolojik

çalışmalara getirdiği bu yönelim sosyologlarımız tarafından sosyo-kültürel değerler ve

dini sosyal gerçeklik üzerine eğilmelerine ön ayak olmuştur.

 Bu süreçte gerek yaptığı teorik ve deneysel çalışmaları ile gerekse yetiştirdiği

akademisyenlerle din sosyolojisinin gelişmesinde önemli bir değer isimde Ünver

Günay’dır. Günay’ın 1979’da yazmış olduğu doçentlik çalışması ‘’ Erzurum ve Çevre

Köylerinde Dini Hayat ‘’ adı ile basılmış dini yaşayışı sosyolojik incelemenin ilk bilimsel

örneklerindendir. Yukarıda ifade edilmeye çalışılan din sosyolojisi 1980’li yıllara kadar

tanınma sorunu yaşamış, hak ettiği ilgiyi görememiştir. İlahiyat fakültelerinin çoğalması

akademisyenlerin tez çalışması ve lisansüstü eğitimin yaygınlaşması sayesinde çok

sayıda din sosyoloğu yetişmiştir. (Bayyiğit, 2014: 67)
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 Nitekim, Türk Düşünür ve Sosyologları, Z. Gökalp, F. Köprülü, İ.

H. Baltacıoğlu, H. Z. Ülken, Z. F. Fındıkoğlu, M. Taplamacıoğlu,

Şerif Mardin, M. Kıray, O. Türkdoğan, A. Kurtkan... örneklerinde

gözlendiği üzere din sosyolojisine yakın bir ilgi duyulmuş olup,
anlaşılan bu ilgi günümüzde Üniversitelerin basta sosyoloji

bölümleri olmak üzere iktisat, siyasal bilimler... gibi çesitli

birimlerinde bir çok genç araştırmacı ve bilim adamı vasıtasıyla

az çok devam etmekte; ayrıca, Cumhuriyetin baslarındaki

Darülfünun İlâhiyat Fakültesinden başlayarak o dinî yüksek-

öğretim kurumlarındaki yerini de almış bulunmaktadır. (GÜNAY,

2002: 16)
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Sabri F. ÜLGENER: (1911-1983)

İstanbul lisesini bitirdi. İstanbul Hukuk

Fakültesine girerek 1935 ‘te mezun oldu

ve bu fakültenin iktisat kürsüsüne asistan

oldu.1936’da İktisat Fakültesi kurulunca

bu fakülteye geçti.1937 yılında «Yakın

Şark Türk İslam Dünyasının İktisat Ahlakı

ve Zihniyet» adlı teziyle Doktorasını

tamamladı.1941’de Doçent,1951’de

Profesör olan ÜLGENER, Almanya’da

Münih Üniversitesi ve ABD’de Columbia

Üniversitesinde konuk profesör olarak

dersler verdi.1981’ de emekliye

ayrıldı.1983’ de İstanbul’da vefat etti.

KATKISI :

Sabri Ülgener, Türk sosyal bilimlerinde anlamacı ilk kez kullanmış

yakın tarihimizin önemli sosyal bilimcidir. İktisatçı ve sosyolog olan

Ülgener, çağdaş Türk düşüncesine katkılarının yanı sıra din sosyolojisi

alanına da önemli katkılarda bulunmuştur. Ülgener, Weber’in Avrupa’da

Kapitalizmin Ruhu, Protestan Ahlakı’nın belirlediği görüşünden hareketle,

bu yaklaşımı Osmanlı-Türk toplumuna uyarlamaya çalışmıştır. İslamiyeti

Weber karşısında bilimsel bir şekilde savunmuştur. Ülgener’e göre

iktisadi yapı her şeyden önce içinde bulunduğu toplumun ürünüdür.

Dolayısıyla onu şekillendiren ve belirleyen toplumdur. O toplumu

oluşturan da tek tek bireylerdir. İnsan zihni üzerinde en önemli etkiye

sahip unsur ise dindir, bu bağlamda din tarih boyu aile bağlarından,

siyaset,, sanat vb. bütün toplumsal kurumlara damgasını vurmuş önemli

bir unsurdur.
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.

Ülgener, İslam’ın dünyayı ‘dışta’ yani eşyanın

maddesinde değil, ‘içte’ yani ilgi tarafına

aradığını söyler. Ülgener’e göre üzerinde

durulması gereken dünya madde biçimindeki

dünya değil kişiyi Rabbinden uzaklaştıran insanın

içindeki ahlak tarafındaki dünyadır. İlgi tarafını

ihmal etmedikten sonra mal-mülk tarafıyla ilişki

kurmanın hiçbir sakıncası yoktur. Ülgener’in din

sosyolojisinde zihniyet kadar önemli bir başka

kritik kavram olan kültür kavramı da önemlidir.

Ülgener kültürü zihniyet ve ahlak kadar

önemsemiş bunlarla birlikte ele almıştır. Ülgener

atasözleri deyimler ve edebi eserlerden verdiği

örneklerle çalışmalarına konu olan iktisadi

zihniyeti ahlakı anlamaya- açıklamaya çalışır .

Örneğin, Ülgener için ‘vakit nakittir’, ‘acele işe

şeytan karışır’, gibi deyişler belirli bir dönemin

ahlak ve zihniyet dünyasına kültürel

işaretlerdir.(Kenevir, 2010: 60-68 )
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HAYATI:

1927 yılında İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray lisesinden
sonra öğrenimine ABD de devam ederek Stanford
Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında lisansını tamamladı.
1954 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesine
asistan olarak girdi ve 1956 yılında istifa etti. 1958 yılında
Stanford Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1964 de
Doçent, 1969 de Profesör oldu. 1961-1972 yıllar arasında A.Ü
Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim görevliliği yapan Mardin,
Boğaziçi Üniversitesi’nde 1973-1988 yılları arasında siyaset
bilimi ve sosyoloji alanında görev yaptı. Şerif Mardin, 1999 de
öğretim üyesi olarak başladığı Sabancı Üniversitesi Sanat ve
Sosyal Bilimler Fakültesi’nde görevine devam etmektedir.

KATKISI:

Şerif Mardin’in Türk modernleşmesi ile ilgili görüşlerinde
merkez-çevre, yapı-kültür ilişkisinin yanında din ve siyaset ilişkisi de
önemli bir yer tutar. Mardin’e göre Ortodoks devlet İslami ile
heterodoks halk islami arasındaki ayrım sosyolojik analizlerde
önemlidir. Mardin İslamiyet’in özellikle halk İslami turunun sosyal

değişme esnasında nasıl ayakta durabildiği ve ne gibi değişimlere
uğradığı ve bununda halkın dünya görüşünü nasıl şekillendirdiğini
açıklamaya çalışır. (Bayyiğit, 2014: 167 ) Cumhuriyet dini ve ahlaki

emirlerin önemli olduğu bir toplumda ahlaki bir boşluk yaratmıştır.
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 Osmanlı orta sınıfında toplumun
Kur’an’ın emirlerine göre düzenlenmesi
gerektiği düşünülmektedir. Kemalizm'in
hem akla hem kalbe hitap eden
değerler sistemi getirmedeki başarısızlığı
Türkiye'deki İslam'ın sadece
muhafazakarlarda değil de değişik
şekillerde de ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Şerif Mardin’in Din sosyolojisi
alanındaki en önemli eserleri, ‘’ Din ve
İdeoloji , Modern Türkiye’de Din ve
Siyaset, Bediüzzaman Said Nursi Olayı :
Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal
Değişim ‘’ adlı çalışmalarıdır. Din ve
İdeoloji kitabında Türkiye Cumhuriyeti’nin
kültürel yapısını inceler ; Resmi din ve
halk dini gibi Weberci yaklaşımla halk
arasında yaşayan, Müslümanların
kimliğini ve sosyal davranışlarını
belirlemede önemli bir unsur olan halk
İslamını araştırır. ( Kenevir, 2010: 79’dan atfen Er,
a.g.e s. 45 )
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Erol Güngör :

1938’de Kırşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesinde bir süre
okudu. Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ın yönlendirmesi ile İÜ edebiyat fakültesi felsefe
bölümüne geçti. 1965 de doktorasını verdi , 1978 de Prof. oldu, 1982 de Selçuk
Üniversitesine Rektör olarak atanan Güngör 1983 de vefat etti. Eserlerinden
bazıları şunlardır. Türk kültürü ve milliyetçilik (1975) Kültür değişimleri ve
milliyetçilik (1980) İslam'ın bugünkü meseleleri (1981) İslam tasavvufunun
meseleleri (1982) Sosyal meseleler ve aydınlar (2003) …

KATKISI:

Erol Güngör, Mümtaz Turhan’ın talebelerinden olup, ‘ Türk Kültürü ve
Milliyetçilik ’, ‘Kültür Değişmeleri ve Milliyetçilik ‘, ‘ Dünden Bugünden…. ‘ isimli
eserlerini sunmuş ve bunlarda yer yer din sosyolojisinin konularını genel
çerçevede işlemiştir. Güngör ‘e göre 20 yy’ ın ikinci yarısında İslam’ın uyanışı
denilen olay gerçekleşmiştir. Bu uyanış batılılaşma anlayışında bir sonucudur.
Güngör, batıda Materyalizm ve Pozitivizme karşı 2. dünya savaşıyla şüphe
uyandığını söyler. Güngör’ün deyimiyle ümit karamsarlığa dönmüştür ve bu
yüzden 20.yy’dan beri bir bunalım vardır. Batıda hakiki bir kültür yoktur
insanlığın yitirilmesi vardır. Bu durumda İslam tek ümit kaynağı olmuştur. Çünkü
İslam realiteyi ve eşyanın hakikatini kabul eder. İslam doğu ve batı ilmini almış
geliştirmiş ve bir denge kurmuştur. Modernizmin ulaşamadığı hedeflere İslam’ın
önderliğinde ulaşılmıştır. İslam’ın sosyalizm karşısındaki tutumuna değinen
Güngör sosyalizmin batı kapitalizmine karşı üretilmiş bir cevap olduğunu
söyler.

Türkiye’de Din Sosyolojisi



 Cumhuriyetin ilk yıllarında örnek alınabilecek dini bir
model yoktu. İslam dünyasında da Türkiye’nin liderliğinin yeri
dolduramamıştır. Şuan bile Türkiye hariç her yerde despot
idareler vardır. İslam’ın geri kalmasına neden olan
faktörlerden birisi ulemamızın son dönemde fikir üretecek
yerde tekfir ile uğraşmasıdır.(Kenevir, 2010: 81-83) Ulemaların
Modernistlere baskı yapması de ayrı bir sıkıntı olmuştur.
İslam'ın nasıl yorumlanacağı ve bugün nasıl bir din hayatı
yaşamak gerektiği sorulduğunda çözülmesi gereken
meselelerden biri de tasavvufi düşüncenin onunla ilgili
uygulamaların yeridir.

 Diğer taraftan İslam tasavvufu İslam medeniyeti ve
kültürünü özel bir yanı olmak itibariyle incelenmeye
değerdir. ( Kenevir, 2010: 83’den atfen Güngör, 2005: 9-13 ) ‘’ Türkiye'de
Misyoner Faaliyetler ‘’ adlı eserinde misyonerliği din değil
kültür yayılması olarak görür. Genel misyonerlik tarihine
değindikten sonra Türkiye'deki misyonerlik faaliyetleri için
açılmış okul ve benzeri kuruluşlara değinir. Burada asıl
amacın Hristiyanlığın değil, Hristiyan kültürünün yayılması
olduğunu söyler. Dini yayılmadan ziyade din vasıtalı kültürel
yayılmadır. (Alptekin vd. 2008: 435 )
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KURUMSALLAŞMA DÖNEMİ:

Türkiye’de din sosyolojisi yaklaşık 100-yıla yakın bir zaman önce filizlenmeye başlamasına rağmen

1949-yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinin açılması ile birlikte kurumsallaşma surecine girmiştir.

1982-yılından itibaren ilahiyat fakültelerinin artışı ile birlikte bilimsel çalışmalar sayısında da artış olmuştur.

M. Rami Ayaz’ın 1969-yılında hazırladığı ilk doktora tez ile birlikte 2004-yılına gelinceye kadar 183’u

yüksek lisans ve 57’sı doktora olmak üzere 240 lisans üstü tez hazırlanmıştır. (ÇAPÇIOĞLU, 2013: 159) İlk defa

Ankara Üniversitesinde İlahiyat Fakültesinde din sosyolojisi ayrı ders olarak okutulmaya başlanmış, ilk din

sosyolojisi dersini Prof. Dr. Mehmet Karasan vermiştir. Daha sonraki yıllarda bu okutulmaya başlamıştır.

Son yıllarda İlahiyat fakültelerinin sayısı 30’u aşmış ve bu fakültelerde din sosyolojisi anabilim dalına

alınan yeni öğretim üyeleri ile öğretim elemanlarının sayısı artırılmıştır. (Kenevir, 2010: 95) Ele alınan konular
itibariyle çalışmalar, din, dinî yaşayış, sosyo‐kültürel yapı ve değişme (34), küreselleşme (24), Diyanet

(20), kadın (18), gençlik (17), Alevilik‐ Bektaşilik (15) gibi heterodoks gruplar, yöntem (14), laiklik (13),

demokrasi (6), Yezidilik (4), Süryaniler (2), güncel ve tarihsel boyutları altında dinî ve sosyo‐kültürel

yaşantı, çok kültürlülük, hoşgörü, adak ve ziyaret dindarlığı, popüler din ve dindarlıklar, din sosyolojisinin

tarihsel gelişimi genellikle bu konular üzerinedir. (Ünver, 2006-2009: 33)
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Sıra        

No. Tür                        Toplam sayı          %

1. Makale                            488                      47.1

2. Bildiri                                173                      16.7

3.           Kitap 148                      14.1

4. Tez                                    105                     10.2

5. Çeviri                                104                     10.1

6. Ansiklopedi maddesi 13 1.3

7. Kitap içinde bölüm 3                          0.3

8.          Proje 2                          0.2

Toplam: 1036                    100

21 ilahiyat fakültesinde görev yapan ve büyük

bölümü ilahiyat kökenli yaklaşık 70 din

sosyoloğunun 1036 çalışma ve yayını üzerine

gerçekleştirilen bibliyografik tespitler

yukarıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
(Çapçıoğlu, 2009: 227)

Tez Yılı Yüksek Lisans Doktora

1- 1969 -1974 - 1

2- 1975-1980 - 1

3- 1981-1986 1 4

4- 1987-1992 20 11

5- 1993-1998 87 18

6- 1999-2004 76 23

Toplam 183 57

Buna göre, 1990’dan sonra gerek yüksek

lisans gerekse doktora tezlerinin sayısında

periyodik bir artış yaşanmıştır. Ayrıca,

tezlerin yıllara göre nicel artışında özellikle

son on yılda hızlı bir gelişme kaydedildiği

görülmektedir. (Çapçıoğlu, 2004: 205)
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Din Sosyolojisi Alanındaki Problemler:

Din sosyolojisi, öncelikle sosyolojinin neliğinin ve nasıl bir bilim olduğunun ortaya konulmasını gerekli

kılar. Bu problemlerin bazıları, din sosyolojisinin konusundan kaynaklandığı gibi, diğer bir kısmı da

araştırmacıdan kaynaklanmaktadır. Din sosyolojisinde karşılaşılan güçlükleri, bir bakıma bu alanda yapılan

çalışmaların bir neticesi olarak görmek de mümkündür. Zira, araştırmaların çoğalmasına karşılık bazı

problemler ortaya çıkmıştır. Bu problemler:

1-Konudan kaynaklanan problemler.

2-Ortak bir dil geliştirememek.

3-Tercümelerden kaynaklanan sıkıntılar.

4-Batılı kuramların yerel olarak özümsenememesi.

5-Empirik ve kuramsal araştırmalarda karşılaşılan sıkıntılar.

6-Araştırmacıdan kaynaklanan problemler. (Alperen, 2008: 82)
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 SONUÇ

 Türkiye’ye Din Sosyolojisi ilminin girişi siyasal sebeplerden dolayı ; yani Osmanlı Devleti’ni

içinde bulunduğu siyasal karışıklardan kurtarması amacıyla benimsenmiştir.

 Ziya Gökalp- Prens Sabahaddin, Durkheim-Le Play’den etkilenerek Türkiye’de din

sosyolojisi alanında öncü isimlerdir.

 Türkiye’de din sosyolojisi Durkheim’in kurduğu sosyoloji kürsüsünden sonra Ziya Gökalp

tarafından Darülfünun‘da kurulmuş, dünyadaki 2. sosyoloji kürsüsüdür.

 Din sosyolojisi temelleri A. Comte’un Tanzimat Dönemi’nde Mustafa Reşit Paşa‘ya

yazdığı mektup ile atıldığı görülmektedir.

 Ahmet Cevdet Paşa, gerçek bir sosyoloji / din sosyolojisi malzemesi olan İbn Haldun

Mukaddimesi’ ni Türkçe ye kazandıran kişidir.

 Ahmet Cevdet Paşa Batının kanunlarının olduğu gibi alınmasına karşılık ; onları kültürü

farklı bizim kültürümüz farklı ve İslami esaslara dayanmaktadır diyerek bize ait bir kanun

(Mecelle ) yazılmasını önermiştir.

 Osmanlı Devleti içinde bulunduğu karışıklıklardan kurtulmak için yeni akımlar

(Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık vb.) ileri sürmüşlerdir.
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 Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak gibi üç tarz-ı siyaseti öne sürmüş

devletin temellerini buna şekillendirmeyi amaç edinmiştir.

 Prens Sabahaddin Osmanlı Devleti’nin çöküşünü engellemek için Türk toplumunun

değişmesi gerektiği, bu toplumun ise Batı modelli bir toplum olacağını söyler.

 29 Ekim 1923’te yeni Türk devleti modernizm, milli devlet, demokrasi ve laiklik temeline

oturtuldu. Bu dönemde sosyolojinin sosyal değişmeyi açıklama görevini üstlenmesi

gerekirken resmi ideolojinin emrine girmesi ile Türk Sosyolojisinin bir fetret dönemine

girmesine sebep olmuştur. Bu fetret dönemi 1950’li yıllara kadar devam etti.

 Şeyhul-İslamlık Kurumunu kaldırıp yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Her çeşit

teokratik kurallarla Şeria ve Evkaf Mahkemeleri kaldırılmış yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü

kurulmuştur. Medreseleri kaldırmıştır. Eserinde Türkçe ezan ve hutbe konusunu ela almış

nitekim sonraki yıllarda Türkçe ezan önerisi uygulanmış 1950’e kadar devam etmiştir.

 Ziya Gökalp’in genel ve özel din sosyolojisinin gerek ikinci meşrutiyet döneminde gerekse

cumhuriyetin ilk yıllarında dinamik ve işlevsel bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu

nedenle o modern Türk din sosyolojisi biliminin öncüsü ve hatta kurucusu olduğu

söylenebilir.

 Ziya Gökalp’ten sonra uzun yıllar din sosyolojisi çalışmaları yapılmamış, bu uzun kesintiden

sonra 1943 de Hilmi Ziya Ülken’in (1901-1974) ilk müstakil eseri olan «Dini Sosyolojisini»

yayınlar.
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 Kurumsal olarak din sosyolojisi 1949 da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açılışıyla

başlamış bu tarihte ilk din sosyolojisi dersini Mehmet Karasan vermiştir. Karasan’ın ders

notları akademik kaygılarla yazılmış ilk din sosyolojisi eseridir.

 Bu süreçte gerek yaptığı teorik ve deneysel çalışmaları ile din sosyolojisinin gelişmesinde

önemli bir değer isimde Ünver Günay’dır.

 Din sosyolojisi 1980’li yıllara kadar tanınma sorunu yaşamış, hak ettiği ilgiyi görememiştir.

İlahiyat fakültelerinin çoğalması lisansüstü eğitimin yaygınlaşması sayesinde çok sayıda

din sosyoloğu yetişmiştir.

 Türkiye’de Din Sosyolojisi, 1949 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin açılması

ile birlikte kurumsallaşma surecine girmiştir.

 İlahiyat fakültelerinin çoğalması akademisyenlerin tez çalışması ve lisansüstü eğitimin
yaygınlaşması sayesinde çok sayıda din sosyoloğu yetişmiştir.

 Sosyoloji ilk başta kaynak olarak Batı’dan aldığı kaynaklardan beslenerek ortaya çıkmış

ve Türkiye’de bunun üzerine bir şeyler ekleyerek geliştirmiş belli-başlı dönemlerden

geçmiş, bazen de sosyolojiye kesintiye uğramıştır. Kesintiden sonra ilahiyat fakültelerinin

açılmasıyla yeniden dirilişe geçip tam sistematik olmasa da kurumsallaşma dönemine

girmiş, eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte bir ilim olarak tam manada teşekkülünü

gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de Din Sosyolojisi
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