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Dersin Konusu: Sosyolojik din tanımları

Dersin Amacı: Dinin toplumsal bağlamını farklı 
sosyologların teorileriyle ele almaktır. 



Din, bütün toplumları ilgilendiren bir olgu 

olduğundan tüm yönleriyle tanımlanması 

oldukça zordur. Düşünürler tanım 

yaparlarken dini ya bir yönüyle ele 

almışlardır ya da belirli bir kültürün, 

toplumun, eğitimin etkisi altında kalarak ele 

almışlardır. Bu yüzden birçok din tanımı 

ortaya çıkmıştır.
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Mesela; Durkheim dini, kollektif yönü Pratt

tavır, Schleirmacher duygu Mezies ibadet 

ve Müller inanç yönü üzerinde 

durmaktadır. (Akyüz ve Çapçıoğlu, 2015, 

s43)
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G. M. Vernon ise dinin, kültürün, bireyler 

tarafından paylaşılan inançlar ve 

pratikler tarafından oluşan bir bölümü 

olarak tanımlamaktadır. Ayrıca o dini, 

sadece insanın doğaüstü ve kutsal ile 

ilişkisini değil, aynı zaman da bilinen 

dünya ile ilişkisini de kuran bir sistem 

olarak görmektedir. ( Akyüz ve 

Çapçıoğlu, 2013;43)
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 Sosyoloji din tanımlamaları genel olarak özsel tanımlamalar ve 

işlevsel tanımlamalar olarak iki başlıkta ele alınır. Ama bu kısma 
geçmeden önce etimolojik ve semantik bir inceleme yapalım. 

 Etimolojik ve Semantik) Açıdan Din 

(Kökenbilimsel)                                         (Anlambilimsel)

Kelime / Lügat / Kök / Sözlük Anlamları Açısından 

DİN

Terim / Istılah / Kavram / Tarif / Tanım Olarak DİN
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Etimolojik Açıdan Din Kelime / Lügat / Kök / Sözlük 

Anlamları Açısından Dİn

Öz-Arapça’da: Deyene, dâne: Usul, adet, hüküm, yargı, huy

Farsça’da: Dâena: Adet, din, mezhep edinmek

Batı dillerinde: Religare: Bağlanmak/bağlamak, bir işi 

tekrarlamak

Arami-İbrani

dillerinde: Abodath:

Yir’ah:

Emunath:

İbadet ,Korku,İman

Eski Yunanca’da:

Thrioheya/triskevi:

Korku ile karışık sevgi-saygı, ayin, 

kader

Hinduizm’de:

Dharma/dhr:

Rta:

Bir yapıyı taşıyan şey Kozmik ve 

ahlaki düzen

Budizm’de: Dhamma: Doktrin, doğruluk, gerçek, aile, 

hukuk(Usta, 2012, s.4)
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Terim/Istılah/Kavram/Tarif/Tanım Olarak Din

 İslam Kelamcıları: Allah tarafından vahiy yoluyla ve 
peygamberleri aracılığıyla indirilen; insanların kendi 
ihtiyarları ile seçtikleri, saliklerini dünyada huzur ve 
güvene, Ahirette de kurtuluşa götüren, itikat ve 
amellerden mürekkep kurallardır (Usta, 2012, s.4)

 “M. Hamdi Yazır: Zevil ukulu, hüsnü ihtiyarlarıyla bizzat 
hayırlara sevk eden bir vaz’ı ilahidir (akıl-ihtiyar; ilim-
irade).”

 “J. Chevalier: Bağlanmak (religare) kök anlamından 
hareketle: “İki dünyanın (dünya-ahiretin) sahilini 
birleştiren kurallar”.”

 (Usta, 2012, s.4)
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 Sonuç olarak, din bilimleri açısından dini oluşturan hususlar olarak kabul 

edilen, daha geniş ve bütün dinlerde bulunabilen unsurların başlıcaları

şunlardır:

 1) Tabiat üstü, insan üstü varlıklara inanç (Tanrı, tanrılar, melekler, cinler, 

ruhani varlıklar gibi)

 2) Kutsalla kutsal olmayanı ayırmak

 3) İbadet, ayin ve törenler

 4) Yazılı veya yazısız gelenek (kutsal kitap, ahlaki kanunname)

 5) Tabiat üstü, insan üstü varlık veya kutsalla ilgili duygular (korku, 

güven,sır, günahkarlık, tapınma, bağlılık duyguları gibi),

 6) İnsan üstü ile irtibat (vahiy, peygamber, dua, niyaz, ilham gibi vasıta ve 

yollarla)

 7) Bir alem ve insan, hayat ve ölüm ötesi görüşü

 8) Hayat nizamı

 9) İçtimai grup (cemaat) ve bu gruba mensubiyet 

 Her dinde bütün bu hususların hepsi bir arada bulunmasa da bir kısmı 

bulunur.

Sosyolojik Din Tanımları



 Din sosyolojisinde din tanımları genel de iki ye ayrılır.

Özsel (Substansif) Tanımlar       İşlevsel (Fonksiyonel) Tanımlar

Özsel Tanımlar: Tüm dinlerin ortak içeriği

İşlevsel Tanımlar: Dinin bireyler ve/veya toplumlar üzerindeki 
etkisi

“Basit ifadesiyle, özsel tanımlar dinin ne olduğunu; işlevsel 
tanımlar ise, ne işe yaradığını ortaya koymaktadır.”

(Çapçıoğlu ve Aydınalp, 2011, 45)
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 Din tanımlarına geçmeden önce biraz bireysel dindarlığın kaynakları 

üzerinde durmakta fayda var.

Thouless Freud Hume Yavuz Argyle

1. Toplumsal etkiler

2. Çeşitli deneyimler

3. Gereksinimler

4. Entelektüel 

etkenler

1. Koruyucu baba 

imajının 

yüceltilmesi

2. Gelenekler

3. Kültürel olarak 

taşınan kanıtlar

1. Geleceğe ilişkin 

kaygı ve korkular

1. Fıtrat 1. Gereksinimler

2. Sıkıntı ve endişeler

3. Suçluluk duygusu

4. Kimlik kazanma 

girişimi

5. Çözümsüz 

konulara çözüm 

arama

Kayıklık, 2014, 89
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Özsel (sübstansif) tanımlar

Dinin muhtevası üzerinde durarak 
onun insanlar için getirdiği değerleri; 
kutsallık ilahilik ve aşkınlık özelliğini ön 
plana çıkarır. Bu tanımlar ‘dar 
tanımlar’ olarak değerlendirilip birçok 
dini dışarıda bıraktığı söylenmiştir.

Özsel din tanımlarının en çok bilineni 
R. Otto (1869-1937) ‘nun “Kutsalın 
Tecrübesi” tanımıdır.
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Rudolf Otto
 •Rudolf Otto'nun "Kutsalın tecrübesi" 

şeklindeki tanımı, dinin bireysel bir 

tecrübe olarak başlaması; bu yönünün 

esas olması açısından en yaygın 

tanımlolarak kabul edilmektedir. Ancak 

din her ne kadar birey merkezli olsa da, 

dinden kaynaklanan birçok sosyal 

davranışımızın bulunması açısından, 

dinin bu (sosyal) yönü onun bilimsel 

açıdan ele alınmasını sağlayan esas 

yönü olmaktadır.

 (Usta,2012, s14)
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Peter Ludwig

Berger

Din, kendisinde –insan veya değil- bütün 

varlığı kapsayan bir kutsal düzen 

hususundaki beşer tavrıdır. Diğer bir ifadeyle 

din anlamı insanı hem aşan hem de içine 

alan bir düzene inanmadır. (Taş, 2003, 203)
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İşlevsel (Fonksiyonel) 

Tanımlar

 Din sosyolojisinde genellikle dinin işlevsel tanımları, 
yani birey ve toplum hayatında yerine getirdiği 
fonksiyonlar üzerinde durulur. İşlevsel tanımlara 
göre dinin eğer bir fonksiyonu varsa anlamı da 
vardır. ( Akyüz vd. 2013;44)

 İşlevsel tanımlar açısından dinin, daha çok 
dünyaya bakan yönüne vurgu yapılır. (Eyüpoğlu 
ve Batuk, 2015, 101)

 Dini işlevsel olarak tanımlayanlar Tanrı’lı olmayan; 
hümanizm, marksizim, ateizm gibi inanç 
sistemlerini de din olarak adlandırırlar. Çünkü 
tanımlarında Tanrı’ya atıf yapmazlar
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Emile Durkheim

Din, kutsal şeylerle ilgili –

emredilmiş ve yasaklanmış- bir 

inançlar ve pratikler 

manzumesidir. Bu inaçve

prtaikler, onları kabul eden 

kimseleri, kilise denen manevi 

bir topluluk halinde bir araya 

getirir. Din fikri kilise fikrinden 

ayrılmaz” (Kurt, 2008, s.78)
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Durkhiem, kendinden önceki tanımları 

dar anlamlı olduğu ve birçok dini 

dışladığı için eleştirir. Dinin bireye, kişiye 

ait değil topluma ait olduğunu 

belirtmiş ve cemaat kavramı üzerinde 

durmuştur.
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Clifford Geertz

 “Din, varoluş konusunda genel mahiyette kavramlar 

dile getiren ve insanlarda güçlü, derin ve kalıcı 

motivasyonlar ve ruhi eğilimler uyandıracak tarzda 

etkide bulunan bir sembolik sistemdir. Dile getirdiği 

kavramlara öyle bir gerçeklik özelliği sağlar ki 

bunların etkisiyle yaşanan motivasyonlar ve ruhi 

eğilimler ancak gerçeğe dayanmakta 

gözükürler”(Arslan, 2010, s.262)
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Talcott Parsons

 T. Parsons’a göre “Din, kainatta insanın yeri, 
insanın değerleriyle ilişkisi, çevresi ve diğer 
insanlarla ilişkilre bağlı olarak arzu edilir.olan ve 
olmayan şeyler hakkında geliştirilen ve 
gerçekleştirilen bir anlayıştır.” (Arslantürk, 2014, 
s.28)

 Parsons’un tanımında toplumsal değişimler ve 
farklılaşmalarda dinin etkisi ön planda 
tutulmuştur.
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Çok Yönlü Kapsayıcı (Polythetic) Tanımlar 

Bazı kitaplarda üçüncü bir sınıf olarak Politetik
yaklaşımı da ele alırlar. Politetik yaklaşım özsel ve 
işlevsel yaklaşımları da kapsayan daha genel bir 
yaklaşımdır. Diğer iki tanım da diğerini dışlayıcıdır. 
“Dinin sırf işlevsel açıklaması, dine dışarıdan 
bakanların görüşünü yansıtırken; dinin içinde 
olanları ihmal eder. Toplumsal niteliğini dikkate 
almaksızın dini sadece kutsal ile bireysel 
tecrübeyle sınırlı gören özsel tanımlar da 
yetersizdir” (Kurt, 2012, s.49)

Kurt, A. (2012). Din Sosyolojisi, Sentez)
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Sonuç

 Dinin bireylerin içinde öznel bir deneyim olarak kalmayıp sosyal 

yaşamda hayat bulmasıyla nesnelleşmesini ana problem olarak ele 

aldık ve bundan dolayı dini sosyolojik olarak tanımlamayı 

çalışmamızın temel amacı belirledik. 

 Farklı sosyal toplumlarda ve oluşumlardaki farklı din tanımlamalarını ve 

farklı etkileşimleri de çalışmamıza konu teşkil ettik. Bu doğrultuda 

dinlerin hangi yönünün üzerinde durulduğunu, etimolojik ve semantik 

açıdan dini, dinlerde bulunan unsurları, dinin özsel ve işlevsel 

tanımlarını, bireysel dinin kaynaklarını ve bazı sosyologların, İslam 

kelamcılarının tanımları ve görüşlerini son olarak da ayrı bir din 

tanımları grubu olan çok yönlü kapsayıcı tanımları işlenmiştir.
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