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Dersin Konusu: Sosyolojik olarak dini gruplar

Dersin Amacı: Dini gruplar, özellikleri, oluşum süreci 
ve Türkiye’de sınıflandırılması örneklerle izah 
edilecektir. 

Sosyolojik Olarak Dini Gruplar



Grupların Temel Özellikleri

Sosyolojik Açıdan Dini Gruplar ve DevletSosyolojik Açıdan Dini Gruplar ve Devlet

 İnsan sosyal bir varlıktır. Aşk hayatından savaşlara 

kadar yapılan bütün faaliyetler diğerleriyledir. 

İnsanlar sürekli gruplar inşa ederler. Umutlarımız, 

korkularımız, fırsatlarımız, kimliğimiz ve 

davranışlarımızın hepsi, sosyal anlayışları ifade 

etmektedir. (Bozkurt, 2007:3) Dolayısıyla bizler 

kendimizi toplumsal gruplar vasıtasıyla ifade 

etmekteyiz. Bu bağlamda toplumsal grupları şu 

şekilde tanımlayabiliriz:

‘Toplumsal Grup, Aralarında karşılıklı iletişim ve etkileşim 

bulunan ortak duygu ve değerleri paylaşan birbirlerinin 

varlığından haberdar olan kendilerini aynı gruba 

mensubiyet duygusuyla bağlı hisseden insan topluluğudur’. 

(Çapcıoğlu vd. 2013:92)
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Sosyolojik Grupların Temel Özellikleri

1.Bir gruba mensubiyet hali hem fert bilincinde bulunmalı, hem de
grubun dışındakiler tarafından tanınmalıdır.

2.Grup üyeleri, ortak ilgi ve değerleri paylaşırılar. Bu ortak ilgi ve
değerler, fertlerde grup şuuru ve bütünleşmeyi sağlayan bir faktördür.

3. Grup eylemi, belirli hedeflere ve ortak amaçları gerçekleştirmeye
kanalize edilmelidir. Hedef ve amaç birliği, grubun niçin kurulduğunu
gösterir. (Akyüz, 2000 : 276)

4. Her sosyal grup bir takım roller gerçekleştirmek veya bir tesir icra
etmek gibi davranış normlarına sahiptir veya davranış normları geliştirir

5. Faaliyetler baştan başa bütün grubu kapsamasa bile herhangi bir
sosyal bir amaca veya amaçlardan birine yönelmiş olması gerekir.

6. Sosyal grup devamlılık arz eder. (Aslantürk vd. 2015: 54)

7-Grup üyeleri hem içerden hem dışarıdan tanımlayabilecek bir takım
işaretlere, sembollere, hareketlere sahiptirler.

8-Her grubun hedefi var. Gerçekleşmesi mühim değildir. Grup kendisine
somut hedefler koyarsa bu hedefe ulaşsa da ulaşmasa da bu grup çok
acı travmalarla karşılaşacaktır.
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Dini Grupları Diğerlerinden Ayıran Özellikler

Dini Grupları Diğerlerinden Ayıran Özellikler

Dini gruplar öncelikle dini nitelikli yani kutsalla ve aşkın olanla bağlantıyı öne 
çıkarmaktadırlar.( Çelik, 2011:13)

Dini grup liderlerinin ilahi teyitle, güçlendirmeyle donatıldığına inanmaktadırlar. 

 Dini grup üyeleri belirledikleri ortak hedeflere kesin inançla inanmaktadırlar. 

 Dini grup içi hiyerarşi ve kazanılan statü hem dünyevi hem uhrevi olmaktadır. 

 Dini grup üyeleri hedeflerini, başarılarını veya amaçlarını

sadece bu dünyayla sınırlı tutmayıp öte dünyaya da taşımakta-

dırlar. (Güngör, 2016)
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Dini Grupların Temel Özellikleri
 Yeni dini hareketin inanç esasları da çoğunlukla ana dini kütlenin inancıyla paralellik gösterir, 

ancak bazı noktalarda farklılıklar taşır. Yeni dini hareketlerde benzerlik gösteren en önemli inanç 
konuları âhir zamanda yaşanıldığı, kıyametin gittikçe yaklaştığı ve bir kurtarıcının (Mesih) 
gelmekte olduğudur. Kendi liderlerinin Mesih olmasa bile seçilmiş insan olduğuna, Tanrı’dan 
vahiy aldığına inanırlar. (Aydın,2013:197)

 Dinî hareketler aynı zamanda belirli ritüellere, yani ayinlere sahiptirler. Ritüelin en önemli 
özelliği grup üyelerini bir araya getirmesi, onlara grubun tarihini hatırlatması, aidiyet bilinci 
oluşturması ve manevî anlamda bir tatmin sağlamasıdır. İbadet edilmeyen hiçbir dini hareketten 
söz edilemez. İnanılan mukaddes varlığa sadece elleri kaldırıp dua etmek veya yoga yapmak da 
esasında bir ibadettir. (Aydın,2013:198)

 Dinî hareketin önemli bir öğesi inananlar topluluğudur (cemaat). Din sadece bireyin mukaddes 
varlıkla olan irtibatını düzenlemez, aynı zamanda müminin diğer inananlarla olan ilişkilerini de 
düzenler. Cemaat, yeni dinin ayakta durmasında ibadetler kadar önemli rol oynar. 
(Aydın,2013:198)

 Dinî hareket lider etrafında şekillenir. Merkezde lider olup, sonra yakın bağlılar, daha sonra da 
uzak bağlılar gelir. Lider kendisinde olağanüstü haller olduğunu veya Tanrı tarafından seçilmiş 
insan olduğunu iddia eden kişidir. Kendisine inanmış, çevresini etkileme gücüne sahip ve sıra 
dışıdır. (Aydın,2013:198)

 Bu hareketlere katılma süreci okul, aile, dernek, ordu vb. gibi toplumsal kurumlardaki ilişkilerde 
başlıyor ve çeşitli kandırma teknikleri ile (video hipnoz, yüksek özgüven, yükleme) kişisel 
tecrübenin yorumlanması ile insanlar bu hareketlere modern batılı yaşam tarzını getirdiği boşluğu 
doldurmak için Mistik bir yön arayışı ile katılıyorlar.(Kirman,2006:2)

 Hareket üyelerine belli barınma imkânları, çalışma olanakları sağlanır. Kurumsallaştıkları 
yerlerde çeşitli buluşma imkânları oluştururlar. Temel üye kazanma ya da beyin yıkama 
yöntemleri insanları bu tür hareketler ile zihin kontrolünü sağlayabileceklerine inandırırlar. 
(Kirman,2006:2)
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DOĞAL DİNİ GRUPLAR
Mevcut bulunan grup bağının din vasıtasıyla daha da güçlenmesiyle doğal dini gruplar oluşur. ( Akyüz vd. 2012:512)
Doğal dini gruplar kan bağı ile oluşmuş klan, kabile, aile gibi doğal akrabalık sitemi içinde gelişirler. Bu gruplar 
homojendir, benzerlikler farklılıklardan daha çoktur. Kolektif bilincin oluşturduğu ‘’Biz’’ duygusu güçlüdür. Duygular, 
düşünceler, inançlar, ibadet pratikleri, grup üyeleri arasında benzerlik göstermektedir. ( Bal ,2011:30) 
Bu gruplar direk dinin yönlendirmesiyle oluşan gruplar değildir. Bunlar zaten gruptur. Ancak bu gruplarda din oldukça 
etkilidir. Söz edilen gruplar daha çok geleneksel, sanayi öncesi toplumların yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
(Güngör, 2016)

Doğal Dini Gruplar kabile dinlerinde görülür. Kabile topluluklarında mekanik dayanışma ağır basmaktadır. Bir klanın 
bireyleri birbirinin yerine geçebilir. Herkesin bilincinde miktar ve yoğunluk olarak bütünün paylaştığı ortak duygular 
egemendir. Bireyler arasında farklılaşma nerede ise yok denecek kadar azdır. ( Cezayirli 1997:371 )



 Bu grupları şu şekilde sıralayabiliriz:

 Aile : Birlikte yaşayan ve iş bölümü sonucunda birbirine bağlı 
kimselerden oluşan bir birlik olarak daima bütün dinsel törenlerin 
yapıldığı doğal çevredir. ( Freyer, 2013 s:68 ) 

 Çocuğun ilk dini bilgileri, tutum ve davranışları öğrendiği mekan 
aile ocağıdır. Ailede zaten bir takım dini        inanç, ibadet ve ahlak 
anlamında tutum ve davranışlar yaşanmaktadır. Çocukta ilk önce 
bunları aile ocağında görür ve dini hayatla da tanışır.

 Aile söz konusu olduğunda onun insana kazandırdığı dini ve ahlaki 
değerler göz ardı edilemeyecek anlama sahiptir. (Akdoğan 2013 
s:271)
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• Klan (Sop) : Ailelerin klanı, klanların ise kabileyi meydana getirmesi, zorunlu olarak çok sıkı bir hayat birliği 
ortaya çıkarmasa da klan ve kabile birliği bütün kültürlerde çok önemlidir. (Akyüz v.d 2012:513)



• Bu birliğin en önemli şartı kan birliğidir. Böylece ailede 
başlayan cemaatleşme kendi dinleriyle mücehhez kutsal 
birliğini devam ettirir. Yani kabileler de ailelerden oluşan 
bir grup haline gelir. (Akyüz, 2012 s:513 atfen Mensching
1994:25)



• Cinsiyet ve Yaş Üzerine Oluşmuş Gruplar:

• Cinsiyet ve yaş üzerine bir araya gelmek gayet doğal bir durumdur. Aynı cinsten olanlar, yani kadınlar 
kendi aralarında, erkeklerde kendi aralarında birliktelikler kurabilmektedirler. (Akdoğan 2013 s:274)

• Hatta ilkel topluluklar da ve gelişmiş medeniyetlerde kadın derneklerine rastlanmaktadır. (Akyüz 2012 
s:513 atfen Wach, 1995 s:141)



• Şehirler ise; bir yerde çekici bir faktörün olmasıyla bölgeye 
insanlar akın ederek yaşamak isterler ve bu küçük yerleşim 
yerleri zamanla şehir halini alır. İnsanlar o mekana yerleşir ve 
kendilerine göre bir dünya kurarlar. Köyden Şehire göç 
edildiğinde çoğu kez köydeki yaşam tarını Şehire taşımak 
isterler ve inandıkları değerlere orada yaşatmaya çalışırlar. 
Böylece şehirlerde de kendiliğinden gruplar oluşmaya başlar. 
(Akdoğan, 2013:273)



• Kabile ve Millet: Kabilelerin bir araya gelmesiyle millet, milletlerin bir araya gelmesiyle de devlet oluşur. 



Milletlerin oluşmasında akrabalık, 
gelenekler, dil, kültür ve din 
faktörleri etkilidir.



• Zira cinsiyet ve yaş üzere bir araya gelen gruplar manevi dini değerlere de sahiptirler.

• Din için bir araya gelmemiş olsalar bile bir etkileşim meydana getirir ve bu etkileşim doğal dini grubu 
meydana getirir. (Akdoğan 2013 s:274)



• Aile ,Klan veya kabile gibi gruplar gerçekte toplumsal ve dini birer birlik olmak bakımından özdeş 
gruplardır. ( Taplamacıoğlu, 1965 s: 19)



SIRF DİNİ GRUPLAR: 

• Sırf dini gruplarda grup üyelerini bir araya getiren sadece dini duygudur.

• Bunlar tarikatlar cemaatler gizli cemiyetler, kardeşlik cemaatleri, mezhepler, kiliseler, kültler 
ve yeni dini hareketler gibi kaynağını yalnızca dinden alan gruplaşmalardır. (Kurt: 2016,s:147)

• Dinden doğan grupta denir. Bu ortak dini duygu inanç, ibadet ve sosyal boyut olarak üyeler 
arasında ortak davranış oluşturur. İlkel, milli yada evrensel dinlerin genelinde sırf dini gruplar 
bulunur. Her grubun kendine özgü düşünce ve davranış biçimi vardır. Mesela kendilerini 
dışarıya kapatan gruplarda vardır. Bu gruplar kendi içine katlanarak dünya işlerine aldırışsız 
kalır ve kendini oradaki değerlere bağlı görmezler. Örnek olarak: Roma hakimiyetinde ki ilk 
Hristiyan cemaat bunun örneğidir. (Akdoğan 2013 s:276 atfen Güney Din sosyolojisi s:253)

• Farklılıklar dinin anlaşılması, hayata yansımasında ortaya çıkar. Dininde farklı boyutları vardır. 
Bunun sonunda gruplar kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bazı gruplar dinin inanç, bazıları 
ibadet bazıları sosyal boyutunu esas alarak dini hayat yaşamaya çalışırlar. Tüm bunlar sırf dini 
grupları oluşturur. (Akdoğan 2013:277 atfen Güney Erzurum Kenti… 147-148)



Dini Grupların Oluşum Süreci

Sırf  dini grupların içinde öncelikli ve en önemli varlık grubun lideridir. Grubun lideri gruba ne tür renk vereceğini 
kendisinden sonra grubun nasıl seyir izleyeceğini grubun lideri ve karizması belirler. Esas olarak dini gruplarda 
liderin çıkışından itibaren 4 aşama söz konusudur.  (Güngör, 2016)

1) Gönüllüler Hareketi: 

Liderin etrafında oluşan halkaya ilk katılanlar karakter bakımından olduğu gibi sosyo-kültürel ve entelektüel 
çevre bakımından da birbirinden farklı olabilir. Din kurucusunun etrafında teşekkül eden bu grup gayet gevşek 
olabildiği gibi ortak dini tecrübe ile güçlü bir şekilde birleştirilmiş de olabiliyordu. Ayrıca ilk gönüllüler arasında 
gittikçe artan dayanışma duygusu  onları birbirine bağlamakla birlikte, onları  sosyal teşkilatın başka bir çeşidinden 
farklılaştırmaktadır. Bu grup ilhamını kurucudan alır. Kurucu ise, yeni ‘vahiy’in’ hem ilk alıcısı hem de doğa üstü 
gücün ve lutfun aracısıdır. Kurucunun bu iki özelliği, ilk gönüllülerin onunla ilişkisi  ve yeni vahiy karşısında 
onların yerine getirdiği fonksiyonlar üzerinde etkili olduğu görülmektedir. (Akyüz vd. 2013: 260-261)

İlk gönüllüler halkası oldukça dar, birbirine şahsen bağlı kimselerden oluşmaktadır. Bu kişiler kurucuya şahsi 
fedakarlıkları, dostlukları ve sadakatleri yoluyla bağlı olup onun arkadaşları da olabilirler. Çoğunlukla seçkin bir, iki 
veya üç gönüllünün, üstadın samimi bir sırdaşı olması ve onun özel bakımı ile sorumlu olması da mümkündür. 
(Akyüz vd. 2013 : 261)

2) Gönüllüler Halkasından Karizmayla Cezbedilmiş Gruba

Zaman geçtikçe dini liderin etrafındaki birkaç kişilik samimi halkanın dışında daha geniş bir halka oluşur. Bu 
halkanın içindeki her gönüllü,  kişisel bazı özellikleriyle ayırt edilerek tanımlanır. Böylelikle gönüllülerin en 
gayretlisi, en ateşlisi, en sessizi ortaya çıkabilir. Bu grubu birleştiren özellik dinin kurucusuna olan kişisel bağlılıktır.
Bu bağ, grubun hepsi için aynı sıklıktadır, yalnızca kişisel kabiliyet ve özelliklere göre farklılaşır. (Akyüz vd. 2013 : 
262)
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Dini Grupların Oluşum Süreci

3) Geniş Kitlelerin Katılımı

Dini önderin etrafında bulunan gönüllüler grubuna yeni gönüllüler katılır. Sayıları gönüllülerden daha çoktur. 
Bu kişiler her zaman liderin yanında bulunmazlar. Bazen gönüllüler grubuyla birlikte hareket ederler. Bu grup yeni 
oluşmuş dinlerin yerleştiği ilk cemaatlerin oluşmasında köprü işlevi görürler. (Akyüz vd. 2013 :264)

4) Karizmanın Sıradanlaşması

Bu aşamada karizmatik liderin etkisi hala geçerlidir fakat zamanla etkisi silinmeye yüz tutar. Var olan yapı 
kurumsallaşmaya ve gelenekleşmeye başlayınca karizma ve buna bağlı olan otorite, yerini örgüt, kurumlaşma ve 
geleneğe bırakır. Bu noktada yeni dini tecrübe, kurucunun zamanında bıraktığı kurallarla formülize edilir. (Akyüz 
vd. 2013 :269)
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Dini Gruba Yöneltilen İtirazlar
Kişisel İtirazlar

Dinin emir ve yasaklarını yerine getiren mufazakarlar bazı dindaşların dini yaşantılarını kendilerininkine 
göre daha gevşek bulduğu için onları eleştirir. Bu eleştirilerin dikkate alınmaması halinde bu insanlar dini 
gerçek anlamda yaşamanın ancak kendilerini o çevreden uzak tutmakla mümkün olabileceğini iddia ederler. 
(Akyüz vd. 2015:474)

Kolektif İtirazlar
Bireysel itirazcılara başka kişilerin katılması ve onların ayrı bir grup oluşturması kollektif itirazı temsil 

eder. Bütün dinlerde gözlenen mistik hareketler gerek bireysel gerekse kollektif itirazların sonucunda ortaya 
çıkmıştır. (Akyüz, 2015:475)

Din Teorisi Konusundaki İtirazlar
Bu noktada, otoriteyi kullananların din nazariyesini yorumlama şekillerini, din kurucusunun yorumuna 

ya da ilahi varlığın kelamına uygun olup olmadığı konusunda itirazla görülebilir. Bu itirazlar , din 
nazariyesine yapılan eklemeleri ve değişiklikleri temizleyerek, onu ilk haline getirmeyi hedeflemektedir.  
(Freyer, 1964:59-60)

Tören Usulleri ve İbadet Şekilleri Konusundaki İtirazlar
Buradaki itirazlar ibadetlerin fazla yüzeyselleştiği noktasındadır.  Yani ikaza sebep olan husus, çeşitli 

ayinler ve merasimin haricen hala aynı surette icra edildikleri halde dini mana ve ehemmiyetlerini kaybetmiş 
bulunduklarıdır. (Freyer, 1964:60)

Dini Teşkilat Konusundaki İtirazlar: 
Teşkilat konusunda itiraz edenler, genellikle her kuruluşu, hiyerarşiyi, konumu, disiplini hem bir hata 

hem de dinin dışında ve günah olarak telakki etmektedir. Bu gruplar ana cemaati, ‘ilk cemaatlerin sadeliğine 
dönmeye çağırmaktadır. (Akyüz, 2015:477)

Ahlaki Kurallar ve Yaşantılar Konusundaki İtirazlar
Din ortaya çıktığı coğrafyadan farklı muhitlere yayınlınca, yaşayış tarzı ile alakalı ahlaki manada emir ve 

yasaklar  kültürel çevreye karşı  bazı tavizler vermeye başlar. Bu durum gevşemeye sebep olur. (Freyer, 
1964:60)
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İtirazlar’ın Sosyolojik Sonuçları
 Zühd ve Takvaya Yönelmiş Dindarlık  Grupları: 

Zühd ve takvaya yönelmiş dindarlık grupları, kişisel itirazlar ile tamamen ayrılma arasındaki ara 
aşamadadırlar. Onlar ne ideal cemaat ile bir olmayı nede cemaat içinde özel birlik oluşturmayı tercih 
ederler. Onların tek isteği takva yoluyla grubun hepsini hidayete erdirmektir. Bu gruplar ana dini 
cemaati gizli yada açık olarak eleştirirler. Bu grubun itirazları ibadet şekilleriyle ilgilidir. Bu da 
itirazların ayrılmaya dönüşmemesine yol açar.(Aslantürk vd. 2015: 308-309)

 Manevi Kardeşlik Grupları:

Bir toplum  içindeki kişiler arasındaki ortak idealler, tecrübeler ve tutumlar insanları gruplaşmaya 
götüren unsurlardır. Bu süreçte insanlar arasındaki din anlayışı paralelliği olmak birlikte, mevcut dini 
sisteme karşı bir protesto ile merkezi dini tecrübeyi yenilemek ve şiddetlendirmek için büyük arzu 
duyan kişilerin daha samimi bir cemaate doğru yöneldikleri bilinmektedir. (Akyüz, 2015:477) Bu 
gruptaki üyelerin tek hedefi tamamen dini esaslara uygun bir hayat yaşamaktır. (Freyer, 1964:62) 
İslamiyet‟teki Ihvan-ı Safa ve Ahilik Teşkilatı bu tip gruplara örnek olarak gösterilebilir. (Budak, 
2014: 24)
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İtirazlar’ın Sosyolojik Sonuçları
 Tarikat Grupları: 

Bu gruplar ana dini gruptaki bazı gelişmeler karşı dini daha sıkı ve yoğun yaşama isteğinden 
kaynaklanan itirazlar neticesinde ortaya çıkar. Tarikat grupları Hristiyan Batı ve Doğu da, İslam da 
görülmektedir. Bu gruplar, manevi kardeşlik gruplarından daha kapalı dini olarak ortak takva hayatına 
yönelen kişiler tarafından oluşturulmuştur. Üyeleri birbirine bağlayan şeyler özel kıyafet, ibadetler 
değişmez ikametgah, birlikte yenen yemekler ve orrtak olarak faaliyetlerdir. (Akyüz vd. 2013: 289-
290)

 Mezhep:

Mezhep, dinî gruplaşmanın tarihsel ve toplumsal çevreye göre değişen bir tipini temsil etmektedir. 
Hıristiyanlıkta mezhepler (Katolik, Protestan, Ortodoks) ayrı birer din gibi algılanırken, İslamiyet’te 
itikadi ve siyasi mezhepler şeklinde yapılan tasnif, yapısal farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Yapı 
olarak mezheplerin zaman içinde gelişerek bir kilise ve hatta din haline gelmeleri mümkündür. 
(Çelik, 2011:18) 

 Yeni Bir Din

İslâm dünyasında ikisi dışında ortaya “ Biz diniz”  diye çıkan yoktur. Bahailik ve Kadıyanilik. 
FETÖ’yü de özellikle Batı’da böyle bir kaderin beklediğini düşünüyorum. 

Bize göre mezhep diyebileceğimiz şeyi, Hristiyan yeni bir din olarak görüyor". 
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Dini Grupların Ortaya Çıkış Etkenleri

Sosyolojik Açıdan Dini Gruplar ve Devlet

• Kimlik Krizi

• Meşruiyet Krizi

• Hatalı 
idare/Baskı

Tarihi Güven 
Kaynakları

• Sınıf çatışması

• Askeri 
güçsüzlük

• Kültür krizi
Kriz Ortamı

Kurtuluşçu
ideoloji

Karizmatik 
Liderlik

Köktenci 
kişilik

D
e
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Çağdaş İslam Toplumlarının Kriz Alanları

Sosyolojik Açıdan Dini Gruplar ve Devlet

Geleneksel İslam-Köktenci Radikal 
İslam

İslami Modernizm-İslami 
Muhafazakarlık

Laiklik-Teokrasi

Etnik milliyetçilik-İslami birlik

Alevilik-Sünnilik

Yönetici Elitler-İslamcı radikaller

Darul İslam-Darul Harp
Sufi islam-Radikal İslam
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Dini Grupların Ortaya Çıkış Etkenleri
Mahrumiyet
 Bu hareketlerin daha çok çeşitli şekillerde mahrumiyet duygusu yaşayan insanlarca tercih edildiği 

iddia edilmektedir. (Aydın,2013:201)
 Mahrumiyet duygusu yaratan faktörlerin başında psikolojik problemleri sayabiliriz. Kişinin 

kendisini hayata bağlayan bir gücün kalmaması, niçin yaşadığına dair anlamsızlık problemiyle 
karşı karşıya kalması, güven duyabileceği, desteklerini her zaman yanında hissedebileceği 
insanların olmaması (yalnızlık) psikolojik faktörlerdir. (Aydın,2013:201)

 Bedenî kusurlar önemli bir mahrumiyet faktörüdür. Bir hastalığa yakalanan veya fizikî engelliliği 
bulunan kişiler kendilerinin başına bu durumun niye geldiği sorusuna yönelirler, destek 
bulabilecekleri ortamlar ararlar. Bunun yanında geçmiş yaşantısından veya zararlı 
alışkanlıklarından dolayı dışlanan kişilerin de yeni dini hareketlere katıldığı görülür. 
(Aydın,2013:201)

İlişki Ağları
 Yeni dini hareketlere katılım ve gelişimde bireysel ilişkiler önemli rol oynamaktadır. Hareketin 

içinde bulunanlar uzun süreli arkadaşlıklara sahiptirler. Böylelikle güven esasına dayalı sağlıklı 
ilişkiler yeni dini hareket bünyesine taşınmış olur. (Aydın,2013:202)

Ahlaki ve Sosyal Belirsizlikler
 Bireyler ahlakî değerlere sahiptir ve bunların bir kısmı sosyal gelişmelerin ahlakî bir çöküntüye 

sebep olduğu kanaatindedirler.  (Aydın,2013:202)

 Yeni dini hareketler genelde alternatif bir hayat tarzı ve kesin ahlakî ilkeler öngördüklerinden çıkış 
yolu arayan insanları çekerler. Güçlü liderlik özellikleri de endişe içinde olan bireye toplumun 
kurtulacağı, geleceğin daha iyi olacağı konusunda ümit verir.  (Aydın,2013:202)
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Dini Grupların Ortaya Çıkış Etkenleri
Sübjektivizm

 Bu gruplar nezdinde din lezzet (haz) meselesi olmuştur. Fertler ne hissettiklerini sorgulamaya
başlamış, özel bir “ben”in (sübjektivizmin) dikkat çekici üstünlüğü (yükselişi) fark edilmiştir.
Tarikatlar ve yeni dinî cereyanlar da kendilerini bu sübjektivizme, yani “ben”e bağlamışlardır.
Böylece insanların benlik duyguları öne çıkartılarak, ilâhlık makamına yükselebilecekleri fikri
aşılanmaya çalışılmıştır. Bu gruplardan bazısı fikirlerinin kabulü noktasında etkili olmuş,
müntesiplerini yoga, meditasyon vb. birtakım teknikler, terapi ve özel eğitim sonucunda tanrı
olabileceklerine ikna etmiştir. Osho ve Satanizm gibi hareketleri buna örnek göstermek
mümkündür. (Özkan,2010)

 Sekülerleşme

 Toplumsal sistemlerin giderek daha çok rasyonelleşmesi ve seküler karakteri, toplumdaki
geleneksel dinlerin gücünü dolaylı veya dolaysız olarak azaltmaktadır. (Bodur, 2003:5) Bu tür
hareketlerin sekülarizasyon sürecine engel olamayacağını, dolayısıyla bunların seküler toplum
karşısında geçici karşı koyuşlardan başka bir şey olmadığı vurgulanmaktadır. (Bodur, 2003:7)
Hristiyanlık bu sekülarizasyon sürecinden oldukça fazla zarar görmüştür. Kiliseler güç kaybetmiştir.
Müslümanlar da bu süreçteki gelenek ve fikirlerin mümkün olabilecek zararlarından endişe
duymuşlardır. (Özkan, 2006:319)

 Küreselleşme

 İçinde yaşadığımız küreselleşme süreciyle birlikte iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü
gelişmeler, dünyanın çeşitli bölgelerindeki yeni dini inanç ve düşünceleri, mahalli sınırlarının
ötesine taşıyarak bunların tüm dünyada tanınmasına neden olmaktadır. (Bodur 2003:20)
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Dini Gruplara Katılan Tipik Özellikleri

Sosyolojik Açıdan Dini Gruplar ve Devlet

Yabancılaşma

• Kendisini geniş toplumdan tecrit eder. 

• İnanç veya benzeri eksikliklerini grup içine girerek tamamlamak ister. 

• İçinde yetiştiği geleneksel çevreyle uyum sorunu yaşar. 

Doğmatizm

• Yeni gruba katılanlar tam bir bağlılıkla bağlanır. 

• Yeni katınılan grupta heyacan doruktadır. 

• DAİŞ’e en çok mühtediler katılmakta ve sonrasında iyice 
radikalleşmektedirler. 

Aşağılık-
Üstünlük

• Yeni grupta dışardaki aşağılık kompleksi yerine daha üstünlük 
duygusu başlar. 

• Bulunduğu konum ve kazanacağı avantajlar daha yüksekten verilir. 

Sosyolojik Olarak Dini Gruplar



Dini Gruplara Katılanların Tipik Özellikleri

Sosyolojik Açıdan Dini Gruplar ve Devlet

Aktivizm-
Saldırganlık

• Çoğunluğu «Kafir» gördükleri için onlara karşı içlerinde bir hınç ve saldırganlık 
duygusu beslerler. 

• Kendi ggörüşlerini kabul ettirmek istedikleri için de yüksek bir aktiviteye 
sahiptirler.

• Bu tavır sufilerin içe dönük aktivitelerine taban tabana zıttır. 

Otoriterlik-
Tahammulsüzlü

k

• Otoriter şahsiyet özelliklerini taşıyarak taviz vermez bir tutum içinde görünürler. 

• Öğretilerinin mutlakçı olması ve radikal bir dönüşüm arzu etmelerinden dolayı 
böyledir. 

Paranoya-Gizlilik 
Görüntüsü

• Haklarında herkesin şeytani bir hisle kötülük planladıklarını düşünür ve onları 
düşman görme eğilimindedir. 

• Hedefler büyük, düşman kavi olduğu için her şey mutlak bir gizlilik ve sır içinde 
yapılmalıdır.
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Dini Gruplara Katılanların Tipik Özellikleri

Sosyolojik Açıdan Dini Gruplar ve Devlet

İdealizm-Vazife 
duygusu

• Kendilerine en gerçek mümin gördükleri için davaya da ölümüne sadakat 
duyarlar. 

• En doğruyu ve hakikati temsil ettikleri için düşman gördükleri her şeyi 
bertaraf etme motivasyonu içindedirler. 

Zorluk-Cesaret

• Peygamber hayatını hep bir bedevi ölçü içinde değerlendirerek zorluk ve 
yokluk içinde değerlendirerek kolay yolu islami yol kabul etmezler. 

• Katı bir disiplin ve en alt seviyeden başlamak üzere zor bir hayatı tercih 
etme eğilimindedirler. 

İtaat-Mütabakat

• Başta lideri olmak üzere üstün gördüğü hiyerarşideki herkese mutlak 
itaat esastır. 

• Grup liderinin aksi fikir hiçbir şekilde söz konusu edilmez. 
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Tarikatvari
yapılar

• Süreklilik esastır. 

• Şeyh merkezlidir.

• Katılım gönüllülük esastır. 

• Grupta yükselme manevi mertebeye bağlıdır. 

• Kutsa soy kütüğü bulunur. 

• Geniş halk kitlelerine hitap eder.

• Bölünerek büyürler

• Şiddete karşıdırlar, bazıları bu potansiyeli taşır. 

• Keşf, keramet, ilham ve gündelik tecrübe çok 
önemlidir

• Çok fazla adanmışlık istenmez.. 

• Müritlere rant üretmeyi görev bilmezler. 

• Uzlaşıya kısmen kapalıdırlar. 

• Nakil-AKİL dengesinde nakil tarafındadırlar. 

• Temel kaynak hidis kitapları-şeyhin sohbetleri. 

• Tabandan değişimcidirler. 

• Kadınlar aktif olarak görülmezler. 

• Geleneksel otorite öndedir. 

Tarikatvari
Yapılar

Erenköy

İsmailağa

Menzil

İskenderpaş
a

Türkiye’de Dini Grupların Tasnifi ve Özellikleri
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Tarikatvari
yapılar

• Devletin boş bıraktığı alanlarda faaliyet 
yürütürler.

• Lider silsilesi yoktur. 

• Katılım teblig esastır. 

• Grupta yükselme belirlenen ilmi seviyeye 
bağlıdır. 

• Genç ve heyecanlı gençlere hitap eder. 

• Bölünmeden büyürler. 

• Devletin etrafından dolanmak esastır. 

• Gizli bir gündemlerinden şüphe edilir. 

• Şiddete eğilim gösterebilir niteliktedir. 

• Temel eserler liderin yön gösterdiği eserlerdir. 
Çoğu zaman Kur’an merkezlidir. 

• Ümmet görüntülü alt kimlikler

• Nakil ve aklı dengeli kullanmaya çalışUırlar. 

• Kadınlar aktif bir şşekilde alanda görülürler. 

• Otorite tipi karizmatik kişiliktir. 

• Adanmışlık rasyonel işler. 

• Rant üretimi yok, üyeler arasında sıkı 
dayanışma esastır.

• Uzlaşı sert ve sınırları dar çerçevelidir.  

• Sosyay hizmetlere herkese, tabandağn
değişimcidirler. 

Cemaatvari/Sosyal 
Hizmet Temelli 

Yapılar 

Nurcu Gruplar

Akabe Vakfı

Süleymancıla
r

Furkan 
Vakfı

Türkiye’de Dini Grupların Tasnifi ve Özellikleri
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Tarikatvari
yapılar

• Ulus devlet formunun zorlukları ateşlemiştir. 

• Toplumun kenarında kalanlar

• Ağır travmatik sorunlar yaşayıp dine yönelenler

• Liderlik kutsal ve mutlak itaate dayalıdır. 

• Liderin karizması önemli olmakla birlikte asas 
olan aksiyondur. 

• Esas beslenme kaynakları Ortadoğu/İran 
kökenlidir. 

• Eğitimli ve ateşli insanlardan müteşekkil. 

• Katılım belirli ideolojik eğitimler sonrası yapılır. 

• Yöntemlerin şiddet kullanabilirler. 

• Kadınlar kapallı şekilde örgütlenirler ve 
görünmezler. 

• Nakil-akıl tarafından nakilcidirler. 

• Tanrı için toplum temelli hareketler

• Temel kaynak ideolojik Kur’an ve hadis 
okumaları. 

• Canı pahasına kesin inançlılık ister. 

• Rant yerine gizli örgütlenme ve çile beklentisi 
vardır. 

• Uzlaşıya kesin kapalıdırlar. 

• Üstten değiimcildirler. 

• Karizmatik otorite öndedir. 

Radikaller-
Selefiler

Hizbuttahrir

Selam-Tevhid

Devrimci 
İslam 
Gençliği

İBDA-C

Türkiye’de Dini Grupların Tasnifi ve Özellikleri
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Tarikatvari
yapılar

• Dünyadaki umutsuzluğu kullanırlar. 

• Lider merkezli hareketlerdir. 

• İnsan kazanma yöntemleri renklidir. 

• Kadınlar aktif bir şekilde grupta istihdam 
edilirler. 

• Liderlerin derin dini ve ideolojik bilgileri yoktur. 

• Grup içi hiyerarşı esnektir. 

• Temel kaynak fiten türü hadis kitaplarıdır. 

• Tanrı için toplum temelli hareketler

• Nakil akıl dengesinde nakiclcidirler. 

• Ümmet yok, gruba katılım olursa ümmet 
olacak.

• Kesin inançlı adanmışlık ister.  

• Kaynağı belirsiz rant üretimi yapılır. 

• Herkesle ilişkiye girmek isterler. 

• Otorite tipi karizmatiktir. 

Mehdilik 
İddiasında 
Bulunanlar

Adnan Oktar

Mihr Grubu

Ahmedilik

Nazım 
Kıbrisi

Türkiye’de Dini Grupların Tasnifi ve Özellikleri
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Tarikatvari
yapılar

• Katı liderlik yoktur. . 

• Sürekli okunan eser ve evradları yoktur. 

• Eğitimli ve örgütlü yapılardır.  

• Kadınlarla erkekler hemen hemen eşit 
seviyede işe koşulurlar. 

• İnsan yetiştirme temel hedeftir. . 

• Grup içi hiyerarşı esnektir. 

• Nakil akıl dengesinde rasyonaliteyi esas 
alarak nakkel değer verirler. 

• Temel kaynaklar muhteliftir. Bir 
kaynaktan ziyade pek çok eser okutulur. 

• Gruba katılım gönüllülük esaslıdır. 

• Ümmet esaslı yaklaşım

• Üyeler kendi arasında gevşek dayanışma 
gösterirler. 

• Adanmışlık düşük boyutlu  ve 
rasyoneldir. 

• Daha elitist bir iİslam anlayışı söz 
konusudur. 

• Ilımlı, liberal ve uzlaşıya açıktırlar. 

• Otorite tipi yasal karizmadır. 

Entelektüel 
Dini 

Gruplar

Ensar Vakfı

İlim Yayma 
Cemiyeti

MTTB

ÖNDER

Türkiye’de Dini Grupların Tasnifi ve Özellikleri
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Tarikatvari
yapılar

• Sufi temeli olmakla birlikte pek çok ad 
ve şekil altındadırlar. .

• Ruhani liderleri daha çok sekülerdir. 

• Katılım çoğunlukla üyeliklidir. 

• Grupta yükselme ideolojik mücadeleye  
bağlıdır. 

• Orta yaş ve üstü çoğunlukla tercih eder. . 

• Herzaman yeni bir bölünme 
gerçekleşebilir.  

• Akıl yerine nakli geleneksel yapıda 
kullanırlar. 

• Yönetici tip yasal liderliktir. 

• Çoğunlukla ideolojik öncüller esastır. . 

Alevilik

Cem Vakfı

Pir Sultan 
Abdal 

Dernekleri

Yerel Alevi 
Dernekleri

Bektaşi 
Dernekleri

Türkiye’de Dini Grupların Tasnifi ve Özellikleri
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Tarikatvari
yapılar

• Takiyye esastır.

• Taraftarlar mezhep temelli kazanılır. 

• Liderlik kutsal ve mutlak itaate dayalıdır. 

• Grup içi yükselme ŞİA ilmine sahip 
olmakladır. 

• ŞİA ve İran’a ilgi duyan herkes potansiyel 
grup adayıdır. 

• Amaç için her türlü ittifaka hazırdırlar. 

• Grupta bilgi katmanlıdır. Her seviye 
farklı bilgiye sahiptir.

• Nakil esastır. 

• Faaliyet ve yapılanmaları şeffaf sayılmaz.

Caferilik

Zeynebiye

Kevseriye

Ahbariler
Genç Erenler

Ehl’i Beyt
Alimleri 
Çevre

Türkiye’de Dini Grupların Tasnifi ve Özellikleri
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Tarikatvari
yapılar

• Takiyye esastır.

• Toplumu ve devleti içten ele geçirme hedeftir. 

• Taraftarlar tek tek planlı kazanılır. 

• Liderlik kutsal ve mutlak itaate dayalıdır. 

• Grup içi yükselme hareket içindeki yeni adam 
kazanmayladır. 

• Elit, dine mesafeli ve yüksek eğitimli kişiler 
hedeftir. 

• Amaç için her türlü ittifaka hazırdırlar. 

• Grupta bilgi katmanlıdır. Her seviye farklı bilgiye 
sahiptir.

• Hücre yapılanması esastır. 

• Nakıl ve akıl dengesinde işlerine gelen taraf 
kullanılır. 

• Şiddet en sonr ve etkili çare olarak  kullanırlar. 

• Kadınlar  hareket katmanlarında  ayrıca 
değerlendirilir . 

• Kendi dinsel gündemleri için Tanrıyı kullanma

• Ümmet asıl form değildir. 

• Temel kaynak örgüt liderinin kitapları ve işaret 
ettiği yorumlardır. 

• Çok yüzlü bir değişim modeli benimser. Herkese 
göre değişim farklıdır. 

• Adanmışlık irrasyonel işler. 

• Otorite tipi karizmatik kişiliktir. 

• Rant üretir ve dağıtır. Rasyonel seçim teorisi 
esastır. 

Sır Temelli Terör 
Yapıları

FETÖ

Türkiye’de Dini Grupların Tasnifi ve Özellikleri
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Devlet ve Dini Grupların Çatışma Zemini

Sosyolojik Açıdan Dini Gruplar ve Devlet

Tarikatlar siyasal ve hukuksal terbiye yöntemlerine karşı batını ve güvenilmez 
meşrulaştırım araçlarına sahip oldukları için güven temelli ilişki kurulamamaktadır. 

Şeyhin tartışmasız bütün üstünlükleri şahsında barındırması ve bunun çoşkun bir 
bağlılığa dönüşmesi. Kanuni ve Bektaşi Baba’nın mahlasları. Bir gönülte/tahtta iki 
padişah olmaz. 

Şeyhin mistik görüntüsü altında ne zaman alevleneceği belli olmayan arzu ve 
cerbezesi. Süreklilik içermeyen toplumsal ve siyasal yapıları. 

Kendi grup kimliği adına daha geniş ümmet kimliğini dışlamaları ve toplumsal alanda 
farklılaşmaları derinleştirmeleri. Toplumsal akışkanlık adına mekansızlığı mekan kabu
edip esas iş olarak «tebliği» görmeleri. Kaygusuz’un Mısır sultanının kör olduğunu 
duyması. 

Aynı toplum üzerinde benzer hedefleri gerçekleştirme istiyor olmaları devlet ve 
tarikatı karşı karşıya getiren hususlardandır. 

Bu mistik güçlerle bezenmiş ihvan topluluğunun nereden ve ne kadar olduğunu devlet 
hiçbir zaman kestirememektedir. Belirli güç eşiğini aşan her dini grup devlete 
sızma/hareket alanını genişletme emelleri taşımaktadır. Hacı Bayram Veli de 
sorgulanmıştır. 
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Devletin Aldığı Tedbirler

Sosyolojik Açıdan Dini Gruplar ve Devlet

Öncelikle tarikat yapılanmaları içindeki yaşayanları değil ölülerin yüceltilmesi esas alınması sağlanmıştır. Yaşayanların 
karizmalarının artması toplumsal olarak bir güce karşılık gelebilmektedir. 

Tarikatlara maddi imkanlar sağlanmıştır. 

3 Dönem: İlk dönem: Muharip güç olarak devletin ana güçlerinden biri.

2-Uzlaşma dönemi olarak tarikatların kurumsallaşarak devlete paralel güç oluşturmaya başlamaları

3-Devletin yapılar üzerindeki mutlak hakimiyet kurmak isteyerek meşruluk çerçevesi geliştirmesi. 

Şeyhlerin atanması belirli bir süre sonra müdahele etmiştir. 

Yüklenen misyonlar yoluyla devletleştirme: Hastahane, toplumsal danışmanlık, muhariplekteki motivasyonel güç 
verilmiştir. Orduya şeyhler atanmıştır. 

Sorun çıkaranlar: Bayramı Melamiler, Gülşeniler ve sivasiler. 

Devlet babadır: sofrası aç, açık, garip ve dervişlere her zaman açıktır. Ancak güç eşiğini aşmamak kaydıyla. 

Devlet, hizmet ve sınırlılıkta cami, tekke ve dergah’ı aynı düzlemde kabul etmiş. Hepsine benzer şekilde yaklaşmıştır.

Meclisi vala ve meclisi meşayih eliyle tarikatların devletleştirilmesi başarılmıştı. Burada esas olan bu yapıların kendi 
alanları dışındaki varlıklarını bilmek, kontler etmek ve safiliğini muhafaza etmek olduğu düşünülmektedir.  
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