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TOPLUM KAVRAMI VE TANIMI 
 AMİRAN KURKAN BİLGİSEVEN’İN TOPLUM 

TANIMI

 “Cemiyet insan davranışını hem hürriyete
kavuşturan, hem hudutlandıran, bir taraftan
karşılıklı yardımlaşmalara imkân veren, diİer
taraftan guruplaşmalara ve bölünmelere yol açan,
deİişen bir sosyal teşkilatlar ve münasebetler
aİıdır”.



SOSYOLOJİNİN TANIMI-I
 Amiran Kurtkan’ın Sosyoloji Tanımı : “İnsan 

davranışını hem hürriyete kavuşturan, hem 
hudutlandıran, bir taraftan karşılıklı 
yardımlaşmalara imkân veren, diİer taraftan 
guruplaşmalara ve bölünmelere yol açan, deİişen
bir sosyal teşkilatlar ve münasebetler aİı olan 
toplumun bu sosyal münasebetler ve 
teşkilatlanma tarzını ele alan bilimdir.” 



SOSYOLOJİNİN TANIMI-II
 JACOBUS WÖSSNER’İN SOSYOLOJİ TANIMI: 

 “SOSYOLOJİ, BELLİ BİR KÜLTÜRE 
MENSUP TOPLUMUN GRUP VE 
KURUMLARINDA, SOS-YAL SÜREÇLER 
TARAFINDAN ŞEKİLLENDİRİLMİŞ 
OLAN İNSAN DAVRANIŞLARININ 
İLMİDİR.”



TOPLUMUN ÖZELLİKLERİ 

 Toplum, insan eylemleri ve davranışlarının 
yapısallaşmasından oluşur. 

 İnsan eylemleri ve davranışları belli sosyal süreçler 
tarafından şekillen-dirilir. 

 Toplum, sosyal ilişkiler ve sosyal teşkilatlar aİıdır. 
 Toplum, insan davranışını bir yandan hürriyete 

kavuşturur, diİer yandan sınırlandırır, aynı zamanda 
karşılıklı yardımlaşmalara imkân verir, diİer yandan da 
guruplaşmalara ve bölünmelere yol açar. 

 Toplum belli bir kültüre mensup grup ve kurumlardan 
oluşur. 

 Toplum hareket halinde bir bütündür. 



DİN’İN TANIMLARI
 GELENEKSEL İSLAMİ TANIM: AŞKIN VARLIKLA 

(TANRI-KUTSAL) İLE İLGİLİ İNANÇ, AHLAK 
İBADET, MUAMELAT SİSTEMİ.



DİNİN TANIMLARI-II
 “Taylor ruhi olay, Weber tabiatüstü güçlerle ilgili, Durkheim kutsalın

toplumda bir uygulaması, sosyal tecrübenin yaşanması ve kutsal-
kutsal dışı meselesi, Otto mantık üstü, esrarlı, Wach en üstün varlık
kutsalın tecrübesi, Radcliffe-Brown ayinle ilgili âdetler, bağlılık,
Parsons tabiatüstü düzen, nihai gerçek, temel davranış, Davis sosyal
bütünleşme, topluma güç veren, duyguları onaylayan aklileştiren ve
destekleyen sistem, Berger kutsallık yerleşmiş beceri hareket,
Bouqet insanüstü varlıklar, Nottingham sosyal bağın temeli, Firth
insanüstü varlık ve güçler, Tillich en üstün ilgi, Goody insanüstü
faaliyetler, Bellah sembolik şekiller, varlığın nihai halleri, Spiro
insanüstü olaylar, Geertz sembolik sistem, Luckman dünya görüşü,
Luhmann kararsızlığın, belirsizliğin azaltılması, Robertson tecrübe
üstü, Hill tecrübe üstü, görünen ve görünmeyen dünya, Schmidt
'küll’ün yolu, Wilson, ekstra tabiat, kriterler bütünü, Malinowski
sosyal bütünleşme fonksiyonu, E. Schillebeeck sonludan sonsuzun
idraki” şeklinde dini tasvir etmektedirler.”



DİNİN TANIMLARI-III
 Bütün bu din tanımlarının ortak noktaları

birleştirildiğinde “din, insanlara bir hayat
tarzı sunan, onları belli bir dünya görüşü
içinde toplayan kurum, bir değer biçme ve
yaşama tarzı; yaratıcıya isteyerek bağlan-ma,
birtakım şeyleri duyma, onlara inanma ve
onlara uygun iradi faaliyette bulunma olgusu;
“aşkın varlıkla ona inanan insan arasındaki
ilişkiden doğan tecrübenin inanan kişinin
hayatındaki tezahürleri”olarak
tanımlanabilir.



DİNİN ÖZELLİKLERİ 
 Bu tanımdan dinin temel özelliklerini: 

 Tabiatüstü bir nitelik taşır 

 Mukaddestir 

 Değişmezdir 

 Gönülden bağlanmayı gerektirir.



DİN SINIFLAMALARI

 Tanrılı Dinler / Tanrısız Dinler 

 Tek Tanrılı Dinler / Çok Tanrılı Dinler 

 Vahiy Dinleri / Kültür Dinleri 

 Peygamberli Dinler / Peygambersiz Dinler 

 Kitaplı Dinler / Kitapsız Dinler 

 Müesses Dinler/ Kurgu Dinler 

 Evrensel Dinler/ Yerel Dinler 

 Hak Din / Batıl Din 



İslam alimlerine göre 2 tür bilgi 
vardır. 
 Bu anlamda İslam düşünürleri iki tür bilgiden söz 

etmektedirler: 

 Allah’ın evrene koyduğu işleyiş kanunları 

 Kitap göndermek suretiyle kullarına bildirdiği 
kanunları 



Dinin Temel Fonksyionları-I
1-Demek ki dinin başlıca fonksiyonu “aşkın varlık” 

hususunda insanın bulunduğu yeri tanımlamaktır. Ben 
kimim, nerden geldim, nereye gidiyorum, gibi sorulara 
cevap vermemizi sağlar.

2-Bu temel fonksiyonuyla birlikte, dünyevi davranış 
kurallarının istikrara kavuşması ve merkezi değerlere 
göre umumi kabulün kuvvetlendirilmesi dinin icra 
ettiği önemli bir fonksiyondur.  Bu anlamda sosyal 
bütünleşme ve sosyal istikrarın kaynağıdır. 



Dinin Temel Fonksyionları-II
 3-Devletin dinden ayrılmadığı dönemlerde, yönetim

fonksiyonları çoğu zaman dini kurumların temsilcileri
vasıtasıyla din adına kontrol edil-miş veya icra
edilmiştir.

 4-Dini kurumlar etki alanı bakımından çoğu zaman,
serbest zaman, seyahat ve istirahat fonksiyonuna da
sahiptirler. Doğum günleri ve anma törenleri, mistik ve
tasavvufi toplantılar, dini ve mukaddes yerlerin ziyaret
edilmesi, dini pazar ve panayırlar bir taraftan dini diğer
taraftan dinin etkisindeki sosyal faaliyetlerdir.



Dinin Temel Fonksyionları-III
 5-Estetik ve sanat alanında da dini kurumlar

etkilidirler. Özellikle “aş-kın varlığı” sembolize etmek
ve açıklamada sanat ve estetikten yararla-nılmıştır.
Dini mabetler ve bu mabetlerin süslenmesi, dini
müzik ve resim sanatlar bu tür örnekler arasında
sayılabilir.



DİN SOSYOLOJİSİNİN KONUSU ve 
AMACI-I 

TOPLUMDA MEVCÜT DİN 
OLGUSU İLE SOSYO-KÜLTÜREL 
OLGULAR ARASINDAKİ 
ETKİLEŞİM-İLETİŞİMDEN 
DOĞAN BİRLİKTE 
MENSUBİYETİ ANLAMAK-
AÇIKLAMAK (YORUMLAMAK) 



DİN SOSYOLOJİSİNİN KONUSU ve 
AMACI-II

Din sosyolojisinin konusu, bir sistem
özelliği taşıyan toplumsal yapının
parçaları arasına din olgusu dahil
edildiğinde, bu parçalarda, parçalar
arasında, parçalarla bütün (topyekün
toplumsal yapı) arasındaki ilişkiden
doğan toplumsal olay ve olgulardır.



DİN SOSYOLOJİSİNİN ANA 
KONULARI

 DİN SOSYOLOJİSİNİN KONUSU 

 DİN SOSYOLOJİSİNİN METODOLOJİSİ 

 DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHÇESİ 

 SOSYAL SÜREÇLER VE DİN SOSYOLOJİSİ 

 MİKRO DİN SOSYOLOJİSİ 

 MAKRO DİN SOSYOLOJİSİ 

 ÇAĞDAŞ PROBLEMLER 

 YENİ DİNİ HAREKETLER 

 DİN SOSYOLOJİSİ TEORİLERİ 



 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. 

 PROF.DR.EMİNE ÖZTÜRK. 


