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Dersin Konusu: Sosyolojik bağlamda din ve toplum 
etkileşimi

Dersin Amacı: Dinin topluma toplumun da dine hangi 
şartlarda etkileşim yoğunluğu yaşadığını ele 
almaktır.

Alt amaç: 

Toplumsal farklılaşmalarda din-toplum etkileşimi 
nasıl etkilenmektedir?

Din topluma hangi şartlarda etki etmektedir?

Toplum dine etki hangi şartlarda etki etmektedir?
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Din toplumsal kurumlarla yakın ilişki içerisindedir. Bu toplumsal kurumlar hiçbir zaman bu 
etkiyi yok saymazlar.
Din aile, oymak, kabile, boy, ulus vb. toplumsal kurumlarla ilişki içerisindedir. Diğer yandan din; 
köy, belde vb. coğrafi bölgeleri etkisi altına alır.Diğer yandan din topluma etki ettiği gibi toplumda 
dine etki eder bunun tersini iddia edemeyiz.Böyle bir şey düşünürsek sosyolojik gerçekliklere 
aykırı davranmış oluruz.(Güneş,2014:162)
Kaynağı atalarının kültlerinden gelen Roma Hint ve Çin aile dindarlığı ile Avustralyalıların Afrika 
zencilerinin ve Amerikan Kızılderililerin klan, klik, boy kültleri aynı evrensel dinler gibi dinin 
toplum üzerinde etkisini gösteren birer örnektir.(Wach,1987:17)
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Gerek geleneksel dinler gerekse evrensel dinler tarihsel ve sosyal

gerçeklik çerçevesinde bakıldığında toplumu göz ardı etme gibi bir

tutum içinde olmamışlardır. (Okumuş,2009:443)

Toplumsal olayların din üzerindeki etkilerini araştırabilmek için

geleneksel dinler ile evrensel dinler arasında bir ayırım yapılmalıdır.

(Akyüz vd.2015:46)

Geleneksel dinler doğal topluluklarda yaşadıkları için halkın

ortak yaşayışına bağlı kalırlar toplumsal yapının onlar üzerinde etki

etmesi bu yüzdendir. Evrensel dinler kişileri sınıflandırmaz. Yani

buyrukları bütün insanlar için ortaya konulmuştur. Geleneksel dinler

içerisinde bulunduğu toplum dışında yayılma eğilimi göstermezler.

Evrensel dinler ise bütün insanlığa hitap eder.(Freyer,2013:98-105)

Evrensel dinlerin yayılma oranı çok fazladır bu yüzden belli

toplumsal tabakalara değil bütün insanlığa hitap eder.(Akyüz vd.

2015:47)



Din ve Toplum Etkileşimi

www.aybu.edu.tr/islamiilimler 9

Metin

Metin



Geleneksel toplumlarda din dediğimiz şey vahiy mahsulü bir din değildir. 

Güngör’ün ifade ettiği gibi din ‘‘İnsanların gündelik ihtiyaçlarına cevap veren ve insanların 
kendi elleriyle kutsallaştırdığı bir kurumdur.’’

Mesela, toplum Fırat nehrinin gürül gürül akmasına ihtiyaç duyuyor bu yüzden nehre 
kutsal su mührünü vurduğu andan itibaren artık o su bir savaş sebebi de olabilir, o suyu 
içmek şifa sebebi de olabilir. Artık o su dinin kaynağıdır. (Güngör,2016)

Din toplumsal kurumların en gelişmiş biçimi olan devlet üzerinde de etki etmektedir. 
Devlet ile halk arasında bir uyuşmazlık var ise din daha çok etkisini gösterir. Dinin devlet 
üzerindeki etkisi dinin örgütlenmesinde yatmaktadır. Buna kiliseleri örnek verebiliriz.

(Wach,1987:21-22)



Gelişen ve ilerleyen toplumlarda dinin toplumla etkileşiminde farklılıklar gözlemlenir. 
Burada dinin mesajını getiren kişi topluma derdini anlatırken toplumu değiştirmeye ve 
dönüştürmeye yönelik bir takım taktikler geliştirir. Mesela, Hz. Musa tebliğ yaptığı 
toplumun kendisini dinlememesi sonucu bulunduğu toplumu kaçarak terk etmiştir. Bu 
toplumun kendine ait bir dini, geleneği var. Kabul edilmiş bir lideri var. Musa onların 
kölesidir.Efendi kölesinden din öğrenmez.Bu yüzden Hz. Musa kendine inananlarla beraber 
kaçmış ama onlara da etki edememiştir. Çünkü karşısında, bilinçleri körelmiş ruhları 
köleleşmiş bir İsrail oğulları var. Bu yüzden Hz. Musa sosyolojik olarak başarısız 
olmuştur.Toplumu din adına değiştiremediği için o toplumu kaçarak terk 
etmiştir.(Güngör,2016)



Yine Hz. İsa Yahudi bir toplum içerisinde doğmuştur. Hz. İsa tebliğ 
yaparken pasif bir direniş tarzını benimsemiştir. Yani kendisine bir tokat 
vurana diğer yüzünü çevirme onun değişim ya da topluma etki etme 
stratejisidir. Hz. İsa bu stratejiyle toplumun tamamına etki edememiştir. 
Kendisine inananların ise tam anlamıyla özüne ve ruhuna etki 
edememiştir.Yani pasif direnişle içinde bulunduğumuz gelenekle 
mücadele etme ve toplumsal olarak etki etme stratejisi vardır.

(Güngör,2016)



Hz. Muhammed(sav) 13 yıl boyunca tebliğ yapmış 

buna rağmen toplumun tamamına etki edememiştir. 
Ancak ne Hz. Musa gibi kaçmış ne de Hz. İsa gibi Pasif 
direnişi savunmuştur.Buna dönüşümcü liderlik denir.Bir 
taraftan mücadele ederken, gitmenin gittikten sonra da 
geri dönmenin stratejilerini planlamıştır.Mekke’de 
kendisine zulmedenlere gel şu yüzüme de vur dememiştir. 
Tevhit konusunda asla geri adım atmamış esas 
değiştirmeyi, dönüştürmeyi istediği tevhit konusunun 
bütün akidelerini bir bir inşa etmiştir.Doğduğu topluma 
etki etme yolu olarak dönüşümcü liderliği tercih etmiş ve 
toplumuna belli yönlerde etki etmeyi, değiştirmeyi, 
dönüştürmeyi ve din adına onlara bir anlayış 

kazandırmıştır.(Güngör,2016)
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Güngör’ün iddia ettiği gibi  ’’Dinin getirdiği mesaj toplumun kültür koduyla 
benzerlik ya da aynilik  teşkil ederse din topluma etki eder.’’

Mesela, Türklerin tevhit anlayışı hemen hemen hiçbir problem içermez. Çünkü 
Türkler yıllardır şirkle uğraşmamışlardır. Sultanı da Tanrıyı da bir kabul eden bir 
millettir. Arapların ise şirke meyli vardır. Hz. Peygamber 10 yıl tevhidi aşılamaya 
çalışmıştır.(Güngör,2016)

Marx ve Weber dinin hem değişime neden olduğunu hem de değişimi 
engellediğini dile getirmişlerdir.(Thompson,2004:68)

Kültür toplumun içinde oluştuğu için ondan ayrı düşünülemez. Din kişilerde 
oluşturduğu zihniyet vasıtasıyla bütün kültür alanlarına etki edebilir. Eğer kültür 
dinin etkisinden uzaklaşarak dünyevileşmişse o zaman dinin kültür hayatındaki 
rolü de değişir.                                                                                                             
(Akyüz vd.2015:45-46)

Mesela Araplarda büyük orada kişiler  namaz kılar. Çünkü Arap için namaz 
kılmak adetten, sıradan bir şeydir. Dinin bu anlamdaki emrini ayniyle yerine 
getirirler.Çünkü daha önceki geleneklerinde bu zaten vardır.

(Güngör,2016)



Güngör’ün iddia ettiği gibi ‘’Dinin  getirdiği 

mesajın toplumsal alanda hiçbir karşılığı yoksa din 
topluma etki eder.’’

Mesela Türklerin kültür kodlarında namaz türü 
bir ibadet yoktur. Dolayısıyla Türkler namaz oruç 
gibi ibadetleri arasında fark olmaksızın kabul eder. 
Yani namazın farz, vacip, sünneti vardır ama 
Türkler için hepsi farz gibidir. Çünkü Türklerin 
geçmişinde ibadet şekilleri yoktur.Bu yüzden 
ayniyle transfer ettiğimizde bilgiler arasında 
farklılığı göremiyorlar.(Güngör,2016)



Dini duygu ve düşünceler bireyler arası etkileşimlerde açığa çıkan ahlaki problemlerin 
çözümünde kaynaklık edebilir. (Güneş,2014:159)
Bu sebeple aynı dinde olan insanlar birbirleriyle daha iyi ilişki kurarlar. Bilhassa yaşlılık 
döneminde yalnızlaşan insanlar bir araya gelerek ibadet yaptıkları için yalnızlıklarından 
kurtulurlar.
İnsanlardaki ahiret inancı bazı haksızlıklar karşısında susmalarını sağlamıştır. İnsanların bu 

haksızlıkların karşılığının öteki dünyada görüleceğini bilmeleri bazı kargaşa ve isyanların 
çıkmasını engellemiştir. Böylece din toplumsal düzeni sağlamıştır.(Okumuş,2006:109)



Toplumun Dine Etkisi
Nasıl din topluma etki ediyorsa toplum da dine etki eder. Çünkü aralarında 

sıkı bir ilişki vardır.
Güngör’ün iddia  ettiği gibi ‘’Din bir konuda mesaj getirmez veya 

getirdiği mesaj vurgulu ve açık olmazsa ancak toplumsal anlamda bunun 
daha güçlü bir karşılığı yani kültür kodu varsa toplum dine etki eder.’’
Peygamberimizin en çok uğraştığı meselelerden biri tevhit ise diğeri 

asabiyettir. Arapların en güçlü olduğu kültür kodu asabiyedir. Asabiye 
dine galebe çalmıştır. Araplar sadece kendileri için ümmet diyorlar. 
Böylece Asabiye kendini ortaya çıkarıyor. (Güngör,2016)



Mesela Türklerde 
İslam öncesinde din 
deyince akla büyücülük 
muskacılık gibi hurafe 
işler geliyor.Kuran’da da 
bu konuyla ilgili çok az 
ayet var. Dolayısıyla 
Türklerden hurafe işleri 
vazgeçiremeyiz.Çünkü 
bunun daha güçlü kültür 
kodu önceden Türklerde 
yer alıyor.Burada da 
toplum dine etki ediyor.
(Güngör,2016)



Mesela İran’da Sasani döneminde yarı Tanrı kral anlayışı vardı. 
İslam sonrası İran eski pers geleneklerini İslamileştirdi.Onların 
önceki kültür kodları İslam mesajından daha güçlü formlar içerdiği 
için onu dinleştirdiler. Yani  toplumun güçlü kültür kodları dinin 
getirdiği mesaja galebe çaldı.(Güngör,2016)



Toplumun din üzerine etkisi dinin ortaya 
çıkmasına değil var olan dinin üzerine 
etkisiyle ilgilidir. Çok Tanrılı toplumların 
din üzerindeki etkisinin bir çok örneği 
vardır. Mesela, tarımla uğraşan toplumlar 
Tanrılarına ‘Toprak Ana’ sulu alanda 
yaşayan insanların Tanrılarına ‘Bereket 
Tanrısı’ demesi, toplumun din üzerindeki 
etkisini gösterir.(Keskin,2004:17)
Algılanan ve yaşanan din toplumun 
kendine ait siyasal, sosyal, ekonomik vs. 
özelliklerinin etkisiyle meydana 
gelmektedir.(Okumuş,2007:341)



Dinin getirdiği mesajla toplumun 
kabulleri, geleneği arasında 
zamansallık problemi varsa toplum 
dine etki eder.Din ne anlatırsa anlatsın 
toplumun ne anladığı önemlidir. Bu da 
toplumsal gerçekliğin ortaya çıkmasına 
neden oluyor. Hz. İsa kavmini iman 
etmeye davet ediyor ama toplumun o 
anki ritmik düzeni buna uygun değil. 
Hz. İsa’nın naklettiği ile şimdiki İncil 
arasında farklılık vardır. Bu zamansallık 
probleminden kaynaklanıyor. 
(Güngör,2016)
Toplumsal sınıflaşmayı sağlayan en 
önemli faktörler etkinlik ve mülkiyet 
farklarıdır. Bu iki faktör sosyal 
farklılaşmayı sağlar. Bu iki faktör 
toplumun dini etkilemesinde önemli 
rol oynar.(Wach,1987:35)

Bir dönemin Roma’sında dinin bir 
devlet işlevi haline gelmiş olmasını 
siyasal yapının dini etkilediğine örnek 
olarak vermektedir.(Wach,1987:38)



Sonuç olarak; Toplum ve din karşılıklı 
birbirlerine etki etmektedir.Hiçbir din saf haliyle 
toplumda karşılığını bulmamıştır.Çünkü Dinin 
gerçekleştiği alan toplumsal alandır.
Dinin getirdiği mesaj toplumun şekillenmesine 
sebep olduğu gibi toplumun da kültürü, 
geleneği, alışkanlıkları dinin şekillenmesine 
sebep olur.
Geleneksel toplumlarda din toplumun bütün 
alanlarına her şekilde etki eder. Gelişen 
toplumlarda dinin toplumla etkileşiminde 
farklılıklar vardır.
Dinin getirdiği mesajla toplumun geleneği 
arasında zaman açısında fark varsa veya dinin 
bir konudaki mesajı açık değilse toplumda 
bunun daha güçlü bir karşılığı varsa toplum dine 
etki eder.Yani din ve toplum birbirinden 
soyutlanamaz.
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• DİNİN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ 

• 1) İnananlarına çeşitli toplumsal durumlarda, değişik toplumsal olaylar karşısında takip 
edecekleri tutum ve tavırları belirleyen zihniyet ve ideoloji kazandırır.

• 2) Bütünleştirme: Sosyal bütünleşmeyi sağlayan en önemli fenomenlerden biri belki de 
en önemlisi dindir.E.Durkheim’in merkezi ilgisi; düzen problemine, yani toplumun 
istikrar ve birliği nasıl sürdürebileceği hususuna olmuştur.İbn Haldun dinin 
bütünleştirici, kaynaştırıcı güç ve işlevi üzerinde önemle durmuştur.Din, bütünleştirme 
işleviyle toplumsal dayanışmanın güçlü bir yapı taşı niteliğine sahiptir. 

• 3) Çatıştırma: Şüphesiz dinin bütünleştirmenin tersine parçalanma ve çatıştırma işlevi 
de bulunmaktadır. Dinin çatışma çıkarıcı, devrim yapıcı veya parçalayıcı işlevleri 
bağlamında Max Weber tarafından genişçe ele alınan karizmatik lider ve hareketlere 
işaret edilebilir. Karizmatik lider bir yönüyle çatışma çıkarır ve parçalarken, bir yönüyle 
de bütünleştirir. 

• 4) Organizasyon: Bütünleştirme işleviyle yakından ilgilidir. Peygamberlerin karizmatik 
liderliği etrafında inanan insanların oluşturduğu organizasyondan tutun çeşitli dini 
grup, hareket, cemaat, oluşum, parti ve kurumların organizasyonları….. tarihsel ve 

çağdaş olarak dinin organizasyon işlevinin önemini ortaya koymaktadır. 
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• 5) Sosyalizasyon: İnsanların sosyalleşmelerini sağlar. 

• 6) Yapılandırma: Hint Kast Sistemi buna örnektir. 

• 7) Kimlik kazandırma: Dinin etkili sosyal işlevlerinden biri de kimlik, bir varlık bilinci, aidiyet 
bilinci, birlikte var ve taraf olma bilinci kazandırmadır. Dini inanç ve uygulamalar, birey ve 
gruplar için kimlik kalıpları meydana getirirler. Dinin kazandırdığı kimlik, insanın hayatına 
anlam kazandırır. Din bu işleviyle insanın kimlik bunalımına düşmesini de engelleyici güçtedir. 

• 8) Din, muhafazakar ve meşrulaştırıcı özellikleriyle yakından bağlantılı olarak kültürün 
korunmasında, kuşaktan kuşağa aktarılmasında, kültürün süreklilik kazanmasında da 
işlevseldir. 

• 9) Din, değerler çatışmasını önler. Değerlerin toplumca kabulünü sağlar, değerleri pekiştirir.

• 10) Din, devletle toplum arasında aracı kurumdur. Devletle birey arasındaki ilişkilerde ikincil 
yapılar, örneğin sivil toplum olarak bir tampon vazifesi görmektedir.

• 11) Meşrulaştırma: Dinin sosyal hayatta en dikkate değer ve kuşatıcı işlevlerinden biridir. Din, 
bireysel düzlemde, yapılan davranışı bireyin meşru olarak görmesini sağlarken, toplum 
tarafından geçerli ve haklı kılınmasını sağlar. 

• 12) Din, insan toplumuna gündelik dünyayı aşan bir referans noktası kazandırır. Ayrıca, birey 
ve gruplar için hayata bir anlam verme duygusu sağlar, böylece insanlar, sosyal hayatta 
karşılaştıkları olay ve durumlar içinde bir tür güçlü destek ve barış elde ederler.
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