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YENİ DİNİ HAREKETLER
19.yy sosyal bilimcilerinin büyük çoğunluğu dinin
toplum içersindeki etkisinin azalması üzerine
odaklanmışlardı. Bu yüzden yeni yeni ortaya çıkan dini
hareketleri marjinal gruplaşmalar olarak gördüler ve
ciddi anlamda incelemeye değer bulmadılar. Özellikle
ABD’de 1970’lerden sonra Evanjelik hareketin siyasal
alanda da söz sahibi olmaya başlaması, ister istemez
sosyal bilimcilerin yeni dini hareketlere
odaklanmalarına sebep oldu. * İlahiyat
terminolojisinde “din”, mezhep”, “tarikat” gibi
kavramlar söz konusu iken sosyoloji “dini grup” ve
“dini hareket” kavramlarını tercih eder.



TEMEL KAVRAMLAR

 Hıristiyan düşüncesi açısından konuya bakıldığında
mezhep kavramının din kavramına doğru kaydığı görülür.
Hıristiyanlıktaki Katoliklik veya Ortodoksluk İslam’daki
Hanefilik ya da Şafiilik gibi değerlendirilmez. Aksine
Hıristiyan mezhebi kendisini artık müstakil bir din olarak
görür ve ancak kendi düşüncesine inanan kişinin kurtuluşa
ereceğini kabul eder.*Mezheple iç içe geçmiş diğer bir
kavram ise kilisedir. Gündelik Türkçemizde Hıristiyanların
mabedi olarak bilinen kilise aslında pek çok anlama gelir.
Kilise en başta bütün Hıristiyan inancını ve topluluğunu
ifade eder. Bu yüzden esas kilisenin Katolik olduğu, ondan
ayrılmış her grubun mezhep olduğu şeklinde
değerlendirmeler yapılmıştır.



TEMEL KAVRAMLAR
* Mezhep olarak görülen oluşumlar aynı zamanda
kendilerini bir kilise olarakta görürler. Yedinci Gün
Adventist Kilise, Ahir Zaman Azizleri Kilisesi gibi. *
Hıristiyan terminolojisinde Türkçe’ye tarikat olarak
çevrilen “cult” ve “sect” kavramları, henüz mezhep
aşamasına gelmemiş, yani düşünce ve uygulama olarak
olgunluğa erişmemiş oluşumlardır. Ancak kendilerini
kilise olarak isimlendirebilmektedirler.



TEMEL KAVRAMLAR
* Din sosyolojisinde kuşatıcı bir kavram olarak ”dini
grup” tercih edilmektedir .Sosyal grup: Toplumsal
ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelen, aidiyet
bilinci taşıyan, birbirleri arasında sıkı iletişim olan,
belirli bir hiyerarşi ve normlara sahip, buna bağlı
olarak toplumsal yaptırım uygulayan, görece
sürekliliğe sahip insan topluluğudur.Ancak bir
gruplaşma olmadan da insanlar çeşitli biçimlerde bir
araya gelirler. Bu tür topluklara yığınadı verilir.
Örneğin bir mağaza açılışında insanların bir araya
toplanması gibi.



TEMEL KAVRAMLAR
* O halde sosyal hareket bir taraftan eyleme yönelik bir
düşünce olarak diğer taraftan da bir düşünce
çerçevesinde bir araya gelen ancak grup örgütlenmesi
taşımayan insan topluluğu olarak
tanımlanabilir.Dünya ölçeğinde bir örnek verilirse
çevrecilik bir hareket, bu düşünce için bir araya gelen
Greenpeace gibi örgütler birer sosyal gruptur.*
Konumuz açısından bakıldığında bir dinin
oluşumundan sonra ortaya çıkan mezhepler hareket
olarak değerlendirilebilir.



TEMEL KAVRAMLAR
Ancak tarikatlar, cemaatler birer gruptur. Örneğin
Adventizm bir harekettir. Ama bu hareket içinden
çıkan Yedinci Gün Adventistleri veya Yahova Şahitleri
birer dini gruptur.



Yeni Dini Hareketlerin Temel 
Özellikleri

1- Bir sosyal hareket veya sosyal grup incelenirken hareketin
oluşumu, liderlik, kurumsallaşma, hareketin veya grubun
geçirdiği dönüşümler, parçalanma ve yeni hareketlerin veya
grupların çıkışı gibi olgulara dikkat etmek gerekir.

2-Dinin Üç Temel Öğesi vardır.: İnanç, İbadet ve Cemaat

2.a.* Bir dini hareket karizmatik bir dini liderin etrafında
gelişir. Dini lider ya toplumdaki mevcut dini yapıya karşıdır
ya da içinde yetiştiği dinin bazı yorum ve uygulamalarını
kabul etmemektedir. Böylelikle yeni bir din, yeni bir
mezhep ya da tarikat ortaya çıkar.



Yeni Dini Hareketlerin Temel 
Özellikleri

2.b. * Din bilimcilere göre bir harekete din denilebilmesi
için inanç, dini pratikler ve cemaat olmak üzere en az
üç temel unsurunun olması gerekir.

2.c. * Yeni dini hareketlerde benzerlik gösteren en
önemli inanç konuları ahir zamanda yaşanıldığı,
kıyametin gittikçe yaklaştığı ve bir kurtarıcının
(Mesih) gelmekte olduğudur.



Yeni Dini Hareketlerin Temel 
Özellikleri

3-Liderlik * Dini hareket lider etrafında şekillenir.
Merkezde lider olup, sonra yakın bağlılar, daha sonra da
uzak bağlılar gelir. Cemaatin en dışında ise sempati
besleyenler vardır. Yakın bağlılar liderin koruyucularıdır.
Liderin gerçekte olağanüstü olmadığını ilk fark edenler
bunlardır ve cemaatin devamı için bunu gizlerler ve
hatalarını örterler. *Sosyal bilimlerde lider tipler
karizmatik lider olarak isimlendirilirler. Liderin bir grubu
bütün yönleriyle yönetmesi mümkün olmayabilir. Bu
durumda yakın bağlıları arasından bir “yönetsel
lider”seçilir. Örneğin, Yedinci Gün Adventistleri’nin
peygamber olarak kaul ettiği Ellen G.White’ın kocası James
White buna tipik bir örnektir. *



Yeni Dini Hareketlerin Temel 
Özellikleri

4-Bölünme ve Yeni Grupların Ortaya Çıkışı: 

 4.a. Karizmatik liderin ölümünden sonra
peşinden gelen hareket liderleri, kurucu lideri bir
peygamber biçiminde kutsallaştırarak
cemaatlerini daha düzenli bir hale sokmaya yani
kurumsallaştırmaya çalışırlar. Karizmatik liderden
sonra başlayan kurumsallaşma süreci aynı zamanda
bölünme ve parçalanmaları da beraberinde getirir.
Hareketin bölünmesindeki en önemli faktör
karizmatik liderin ölümüdür.



Yeni Dini Hareketlerin Temel 
Özellikleri

 4.b. Bölünme ve parçalanmanın diğer bir önemli
sebebi ise inanç ve uygulama konusunda ana dini
cemaat ile farklı düşünmektir. Böyle düşünenler grup
içersinde yeni bir hareket başlatmış olurlar.



Yeni Dini Hareketlerin Tipolojisi 
Batı’da ortaya çıkan yeni dini hareketler
çeşitli biçimlerde tasnif edilmiştir.
Sosyolojik perspektiften bakıldığında

1-“dünyayı reddeden, 

2-dünya ile uzlaşan veya 

3-dünyayı kabul eden” hareketler 
şeklinde bir ayrım yapılabilir.



Yeni Dini Hareketlerin Tipolojisi 
1-Dünyayı reddeden dini hareketler seküler

(dünyevi) olan herhangi bir yapılanmaya karşıdırlar.
Tavizsiz bir akideye ve ahlaki prensiplere sahiptirler.
Hare-Krişna Hareketi ve Moonculuk bu tür
hareketler olarak kabul edilirler.

2-Dünyayı kabul eden dini hareketler, dünya ile
bağlarını koparmadan daha huzurlu bir hayat
peşindedirler. İnanç, ibadet hayatı ve cemaat
oluşturma konusunda rahat bir görüntü sergilerler.
Transandantal Meditasyon bu anlayışa örnektir.



Yeni Dini Hareketlerin Tipolojisi 
3-Dünya ile uzlaşan dini hareketler ise manevi ve 

dünyevi hayat tarzı arasında ayırım yaparlar. Yeni-
Pentekostalistlergibi.



Yeni Dini Hareketlerin Tipolojisi 
 Bir başka açıdan yeni dini hareketler kişisel

gelişimci veya toplumsal dönüşümü amaçlayan
hareketler şeklinde tasnif edilebilir.



Yeni Dini Hareketlerin Tipolojisi 
1-Uzak Doğu Kökenli Yeni Dini Hareketler: Zen

Budizmi, Hare-Krişna gibi.

2-Batı’dan Dünyaya Yayılan Yeni Dini Hareketler:
Tanrı’nın çocukları, Mormonlargibi.

3-Kişisel Gelişimci Yeni Dini Hareketler:
Sayentoloji gibi.



Yeni Dini Hareketlerin Ortaya Çıkış 
Nedenleri

1-Yeni dini hareketlerin ortaya çıktığı ülkeler eğitim, iş,
iltica gibi amaçlarla dünyanın her yerinden göçle
gelen insanlara kapılarını açmış ve homojenlikten
çıkmış ülkelerdir.

2-Bunun yanında modernleşme süreci ile birlikte hızlı
şehirleşme, aile kurumunun zayıflaması, bireyci
düşüncenin hakim olması, bir dini kurmanın
bürokratik açıdan dernek kurmak kadar kolay olması
gibi etkenler yeni dini hareketlerin ortaya çıkmasına
zemin hazırlamıştır. * Alman sosyal biliminde yeni
dini hareketlere, daha çok gençler ilgi gösterdiği için
“gençlik dinleri” de denir.



YENİ DİNİ HAREKETLERİN
ÇOĞALMA VEYA YAYGINLAŞMA SEBEPLERİ

1-Mahrumiyet: Bu hareketlerin daha çok çeşitli
şekillerde mahrumiyet duygusu yaşayan
insanlarca tercih edildiği iddia edilmektedir.
Mahrumiyet duygusu yaratan faktörlerin başında
psikolojik problemler gelir. Anlamsızlık,
yalnızlık, dışlanma vs. Bedeni kusurlar da önemli
bir mahrumiyet faktörüdür. Bu hareketler psiko-
sosyal desteklerle mahrumiyet duygusunu yok
ettikleri gibi, bu duygudan dolayı kendisini
değersiz hisseden kişiye önemli roller ve
sorumluluklar yükleyerek özgüvenlerini tekrar
kazanmalarına yardımcı olur.



YENİ DİNİ HAREKETLERİN
ÇOĞALMA VEYA YAYGINLAŞMA SEBEPLERİ

2-İlişki Ağları: Yeni dini hareketlere katılım ve
gelişimde bireysel ilişkiler önemli rol
oynamaktadır. Hareketin içinde bulunanlar uzun
süreli arkadaşlıklara sahiptir.

2-Ahlaki ve Sosyal Belirsizlikler: Yeni dini
hareketler genelde alternatif bir hayat tarzı ve
kesin ahlaki ilkeler öngördüklerinden çıkış yolu
arayan insanları çekerler. Güçlü liderlik
özellikleri de endişe içinde olan bireye toplumun
kurtulacağı, geleceğin daha iyi olacağı konusunda
ümit verir.



Yeni Dini Hareketlerin Sonuçları 
(Toplumsal Etkileri)

a) Toplumda Yaygın Olan Dinin Kurumsal Otoritesinin
Zayıflaması

b) Toplumsal Bütünleşmeye Yönelik Tehditler: Dini
anlayışların çeşitliliği farklı kesimlerdeki insanların dini
yaşamaları açısından önemli bir işlev görse de, bu dini
yapıya tamamen farklı anlayışlar toplumun bütünlüğü
açısından tehdit oluştururlar. Topluma dışarıdan gelen ve
sayıca çok ama zayıf yeni dini hareketlerin bütünleşme
açısında tehdit olduğu aşikardır. * Yerleşik dini inanç, bu
inancın altında gelişmiş olan gruplaşmalar toplumca
bilinir ve buradaki endişe düzeyi daha düşüktür. Ancak
topluma yeni giren inançlarda tam tersi bir durum söz
konusudur. Bu yüzden yeni dini hareketler toplumun bir
bütün olarak hayatını sürdürmesinde bir tehdit olma
potansiyeli taşırlar.



Yeni Dini Hareketlerin Sonuçları 
(Toplumsal Etkileri)

c)Patolojik Yaşantı Örnekleri: Yeni dini
hareketlerin içinde geçirdiği bazı olumsuz
tecrübeler toplumun bu hareketler karşısında
endişeli tutumunu daha da artırmaktadır. Bu
olumsuz konuların başında karizmatik liderlerin
özel hayatları, grup içindeki gayrimeşru ilişki
biçimleri gelmektedir. * Yeni dini hareketlerin
sergilediği diğer bir olumsuz tutum ise toplu
intiharlardır. Bu hareketlerin çoğunda güçlü bir
kıyamet gücü inancı vardır. İnsanlık tarihinde
toplu intiharlar yeni dini hareketlere özgü bir
olgu olarak karşımızaçıkar.



DÜNYADA MEVCUT BELLİ BAŞLI 
YENİ DİNİ HAREKETLER 

1-YENİ DİNİ HAREKET ÖRNEKLERİ MORMONLAR

2-YEDİNCİ GÜN ADVENTİZMİ

3-YEHOVA ŞAHİTLERİ

4-MOONCULUK: BİRLEŞİK KİLİSE

5-HARE-KRİŞNA : ISKCON

6-TRANSANDANTAL MEDİTASYON

7-İSLAM MİLLETİ : (NATİON OF İSLAM)


