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DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHÇESi-I 
 Din Soyolojisinden Evvela Sosyolojinin Nasıl Ortaya 

Çıktığına Değinmek Gerekir. 

 Sosyolojinin  Ortaya Çıkışı Modern Toplumun Ortaya 
Çıktığı Döneme Denk Gelir.Ve Sosyolojinin Ortaya 
Çıkışına Etki Den Üç Temel Hadise Vardır.

1-FEODAL TOPLUM YAPISININ ÇÖKMESİ

2-FRANSIZ İHTİLALİ

3-SANAYİ YAN, ENDÜSTRİ DEVRİMİ 



DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHÇESİ-II 
SOSYOLOJİ TARİHİNDE ÜÇ TİP 
SOSYOLOJİK TEORİ VARDIR.  



DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHÇESİ-III
 SOYOLOJİ TARİHİ ÜÇ DÖNEME AYRILIR.

 Felsefenin Kubbesi Altında 

 Sosyolojinin Kubbesi Altında 

 Bağımsızlık Yolunda Din Sosyolojisi 



DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHÇESİ-IV
 FELSEFENİN KUBBESİ ALTINDA DİN SOSYOLOJİSİ 

 Sosyoloji tarihinde sosyoloji ile ilgili ilk dikkat çekici 
eser eflatun’un yani Platon’un  eserleridir.

 Eflatun’un (M.Ö. 427-347) felsefesi ve buna dayalı 
olarak din-toplum ilişkisi görüşü Sofistlerin dayandığı 
ilkelerin tam karşıtıdır. Ona göre her şeyin ölçüsü 
‘Tanrı’dır. Bu inanç ve düşünceye dayalı olarak o Tanrı 
merkezli bir toplumsal sistemi felsefesinin temeline 
oturttur. ‘’Dinsiz bir toplumun yaşayamayacağı 
iddiası’’ onun siyaset, ahlak anlayışını da yönlendirir. 



DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHÇESİ-V
 Eflatun, önce içinde bulunduğu toplumun eğitim

sistemini analiz ve tenkitle işe başlar. Dinin geçlerin
eğitimindeki rolünü belirttikten sonra fonksiyonel bir
eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği üzerinde
durur. Demek ki, dindar nesil-toplumsal bütünlük
tartışması, yeni bir tartışma değildir; kökleri Eflatun’a
kadar uzanmaktadır.



DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHÇESİ-VI
 Eflatun’un Din Sosyolojisini ilgilendiren en önemli 

eseri Nomoi (Ka-nunlar) adını taşıyan eseridir. O bu 
kitabında içinde bulunduğu toplumu ve mensubu 
olduğu devletin kanunlarını tartışır. Nomoi, Eflatun 
tarafın-dan idealize edilmiş, bir din-devlet ilişkisi 
projesidir. Nitekim bu felsefe daha sonra Aristo 
Metodolojisi ile birlikte Ortaçağın Skolâstik zihniyetine 
de etki edecektir. 



DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHÇESİ-VII
 Eflatun’un ideal devletinde din, devletin merkezinde

yer alır. Ona göre dinsiz bir devlet yaşayamaz.
Dolayısıyla, devletin dinsizlikle mücadele etmesi ve
dini kanunlarla koruması, bu da yeterli değildir;
eğitimle des-teklemesi gerekir. Yine ona göre
problemin kaynağı halk değil, filozoflardır. Bu nedenle
de öncelikle filozofların (elitlerin) dinle olan
ilişkilerini düzeltmek lazımdır.



DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHÇESİ-IX
 Dikkat edilecek olursa Eflatun, Teolojiyi Felsefenin

temel konusu yaparken aynı zamanda hukuk felsefesi,
eğitim felsefesi, aydın felsefesi yapmaktadır. Bütün
bunlara insan-insan ilişkisi çerçevesinde baktığımızda
bir sosyoloji problemini de içerdikleri görülecektir.



DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHÇESİ-X
 Aristoteles (M.Ö. 384-322) Eflatun’un öğrencisidir.

Felsefenin konularının Aristo ile sistemleştirildiğini
görüyoruz. Zira o kedisinden öncekilerden farklı olarak
düşünce sisteminin metodolojisini de yazmıştır. Nitekim
Organon adlı eseri, kendisinden sonraki Klasik Mantık’ın
temelini teşkil edecektir. Aristoteles’e göre âlemdeki
oluşu ilk defa harekete geçiren kuvvet Tanrı’dır…Her
oluşun başlangıcında Tanrı bulunduğu gibi, sonunda da
Tanrı bulunmaktadır. Çünkü Tanrı tarafından harekete
geçirilen oluş, Tanrıya doğru dönen bir oluşu da
içermektedir… Zira Aristoteles’e göre evrende var olan her
şey bir amaca doğru gitmektedir. Aslında evrenin
tamamının bir amacı vardır ve her şeyin ulaşmak istediği
gayesi ise Tanrı’dır.



DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHÇESİ-XI
 Ona göre insan, yeryüzünde diğer varlıklardan Tanrıya en

çok benzeyen ve yaklaşan varlık olmasıyla ayrılır. Tanrıyı,
varlığı, oluşu ve oluşun nedenlerini kavrayabilecek yegâne
varlık insandır. Zira insan, akıllı ve düşünen bir varlıktır.
İnsan bu özelliği ile diğer varlıklardan ayrılır. İletişim
kurma ve dil yaratma özelliği insanı toplumsal bir varlık
haline getirir; aile kurar, devleti gerçekleştirir. “İnsan siyasi
bir hayvandır” sözü Aristo-teles’e aittir. Aristo toplumu
doğum, çoğalma ve ölüm kanunlarına bağlı bir varlık
olarak kabul etmektedir. Bu düşüncesiyle o, organizmacı
okulun ilk temsilcisi sayılır. Ona göre, değişme toplumların
hayatı için şarttır. Toplumlar hiyerarşiyi, hükümeti, iş
bölümünü doğuran heterojen unsurlardan meydana
gelmekte; bundan da bir denge sistemi doğmaktadır.



DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHÇESİ-XII 
FELSEFEDEN SOSYOLOJİYE GEÇİŞ 
SÜRECİNDE DİN SOSYOLOJİSİ-I

 Ancak sosyolojinin tedvini için uzun zaman sürecine
ihtiyaç vardı. Bu süreçte birçok sosyal felsefeci rol alır.
Yeniçağ filozofları ihtiyaç duyu-lan bu yeni bilimin
işaretlerini verir. Bu süreçte Sosyoloji henüz daha ba-
ğımsız bir bilim değildir ama, çağın düşünürlerini
sosyal olay ve olgular daha fazla meşgul eder. Her ne
kadar devrede yine düşünme metodolojisi olsa da
problemler şuurun dışındadır ve bu şuurun dışında
cereyan edan olay ve olguların anlaşılması ve
açıklanması için derinliğine gözlem metodolojisine
olan ihtiyaç dillendirilir.



FELSEFEDEN SOSYOLOJİYE GEÇİŞ 
SÜRECİNDE DİN SOSYOLOJİSİ-II

 Francis Bacon’la (1561-1626) başlayan Aristo metodolojisine
karşıtlık, René Descartes’in (1596-1650 ) Kartezyen teorisi ile
gelişen, Immanuel Kant’ın (1724–1804) Saf Aklın Tenkidi ile
olgunlaşan, Montesquieu’nun (1689-1755) ‘Siyasi rejimlerin ‘din’
üzerine değil, ‘akıl’ temeline dayandırılması gerektiği’ görüşü,
David Hume’un (1711–1776) duyumculuğu ile zihnin dışına
taşınan din olgusu, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) Sivil Din
görüşü ve John Stuart Mill’in (1806- 1873) kuralları ile sistematize
edilen metodolojiden din de nasibi-ni alır. Toplum bir sosis gibi
soyulur ve analiz edilir. Artık din, özselliği ve fonksiyonları ile
analiz edilen parçalarlardan biridir. Bu arada sosyal bi-limlerin ve
buna bağlı olarak dinin tarihselliği tartışılır. Buna bağlı olarak
tabii ki dinin dünü, hali ve yarını üzerine teoriler geliştirilir.
Herder, Schleiermacher, Vico, Ranke, Dilthey, Saint Simon (1760-
1825), A. Comte,ve K. Marx bu sürecin tahlilinde kendilerinden
sonrakileri etkileye-cek görüş ve teoriler ileri sürerler.



FELSEFEDEN SOSYOLOJİYE GEÇİŞ 
SÜRECİNDE DİN SOSYOLOJİSİ-III

 Batı düşünce sistemi teoriler arası çelişikliklerden
doğmaktadır. Bu nedenle önceki ve sonrakiler
arasında önceki-sonraki (siyak-sibak) şeklinde bir
ilişki söz konusudur. Nitekim bu, daha sonra Kuhn’un
önerdiği metodolojide doğrulanma-yanlışlanma
olarak ifade edilecektir. Ona göre en iyi hipotez
yanlışlanabilir hipotezdir. Bu nedenle de bilimsel
bilgiyi elde etmede yanlışlanabilirlik asıldır.



FELSEFEDEN SOSYOLOJİYE GEÇİŞ 
SÜRECİNDE DİN SOSYOLOJİSİ-IV

 Montesquieu, Saint-Simon Batı sosyolojisini etkilediği
gibi, Batı anlamında Din Sosyolojisini de etkilemiş
düşünürlerdir. Bu özellikleri sebebiyle biz onlara
burada yer verdik.



CHARLES DE SECONDAT 
MONTESQUİEU-I

 Charles de Montesquieu XVIII. yüzyılın ilk yarısında 
yaşamış ünlü Fransız düşünürüdür. 1721 yılında 
isimsiz olarak yayınladığı İran Mektupları adlı eseri 
ile büyük bir ün kazanır. En önemli eseri olan 
Kanunların Ruhu Üzerine isimli kitabı ise, iki yıl 
içinde tam yirmi iki baskı yapar. 

 “İnsanları yöneten birçok şey vardır: iklim, din, kanunlar, 
hükümetlerin düsturları, geçmişte yaşananlar, âdetler... 
Bunların hepsi bir “genel anlayış” meydana getirirler. Ama 
her millette bu etkenlerden biri baskın bir karakter arz eder 
ve diğerleri ondan etkilenirler...” (Kanunların Ruhu 



CHARLES DE SECONDAT 
MONTESQUİEU-II

 Montesquieu, âdetlerin, olayların ve kurumların
görünürdeki karmaşıklığının ve sayısız çeşitliliğinin
arkasında, tarihi anlaşılır kılacak bir düzenin var olduğunu
düşünmüş ve onu araştırmıştır. “Dünyaya hükmeden ‘talih’
değildir... Bütün aksiliklerin arkasında ister ahlâki, ister
fiziki birtakım genel sebepler vardır. Eğer bir savaş sonucu
yani, özel bir durum olan tek bir savaşla bir devlet ortadan
kalkıyorsa, onun ortadan kalkması-na yol açacak genel bir
sebep var demektir”diyen Montesquieu, benzer olan
fikirlerin, kurumların, âdetlerin gruplandırılmasının
mümkün oldu-ğunu ileri sürmüştür.202Bütün bu
yaklaşımları ile o, “ilk Fransız sosyologu” olarak
nitelendirilmektedir.



CHARLES DE SECONDAT 
MONTESQUİEU-III

 Montesquieu, âdetlerin, olayların ve kurumların
görünürdeki karmaşıklığının ve sayısız çeşitliliğinin
arkasında, tarihi anlaşılır kılacak bir düzenin var olduğunu
düşünmüş ve onu araştırmıştır. “Dünyaya hükmeden
‘talih’ değildir... Bütün aksiliklerin arkasında ister ahlâki,
ister fiziki birtakım genel sebepler vardır. Eğer bir savaş
sonucu yani, özel bir durum olan tek bir savaşla bir devlet
ortadan kalkıyorsa, onun ortadan kalkmasına yol açacak
genel bir sebep var demektir” diyen Montesquieu, benzer
olan fikirlerin, kurumların, âdetlerin gruplandırılmasının
mümkün olduğunu ileri sürmüştür.202Bütün bu
yaklaşımları ile o, “ilk Fransız sosyologu” olarak
nitelendirilmektedir.



CHARLES DE SECONDAT 
MONTESQUİEU-IV

 Siyasi rejimlerin sınıflandırılması, Eski Yunan’dan
itibaren devam eden bir gelenektir. Montesquieu de bu
geleneğe bağlı kalmış, ancak onlardan farklı olarak
yaptığı sınıflandırmayı sosyal organizasyonların anali-
zi ile birleştirmiştir. Mesela, rejimlerin -Durkheim’in
deyimi ile- “toplumun hacmi” ile ilişkili olduğunu ileri
sürmüş; cumhuriyetin “küçük”, monarşinin “vasat”,
despotizmin ise “geniş” toplumların rejimi olduğunu
belirtmiştir.



CHARLES DE SECONDAT 
MONTESQUİEU-V

 Onun için önemli olan rejim değil, “çoğulculuk” ve
“vatandaşların eşitliği”dir. Bu nedenle, cumhuriyet ile
monarşi arasında bir ayrım gözetmez. Her ikisi de bu
iki esası temin edebilmektedir. Önemli olan, fertlerin
iktidarın keyfiliği ile -despotizmle- karşı karşıya
gelmemesidir. “Siyasi rejimlerin ‘din’ üzerine değil,
‘akıl’ temeline dayandırılması gerektiği”
düşüncesi dolayısıyla o, Avrupa’da, “pozitif
hukuk”un ve “mukayeseli kamu hukuku”nun
başlatıcısı olarak kabul edilmiştir.



CLAUDE HENRİ DE ROUVRAY
COMTE DE SAİNT-SİMON-I

 XVIII. yüzyıl ansiklopedistlerinin sonuncusu ve endüstri
çağının Fransız sosyalistlerinin ilkidir. Soylu bir ailenin
çocuğu olarak özel bir eğitim görmüş; genç yaşta -1779
yılında- General La Fayette komutasındaki Fransız ordusu
içinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş, ateş hattında
bulunmuştur. 1783 yılında Fransa’ya döndükten sonra
askerlikten ayrılmıştır. İhtilâl süre-cine girmiş olan
Fransa’da, Saint-Simon, aristokrat olduğu halde
ihtilâlcıların safında yer almış; hatta, İhtilâl meclisine bir
beyanname vererek asalet ve papazlık tabakalarının ilga
edilmesini istemiş; neticede kendi servetini de
kaybetmiştir. Daha sonra, ticaretle uğraşarak büyük paralar
kazanmış, ama 1797’de iflas etmiştir.



CLAUDE HENRİ DE ROUVRAY
COMTE DE SAİNT-SİMON-II

 Başlıca eserleri; Bir Cenevre Sakininden Mektuplar
(1802), İnsan Bilimi Üze-rine Anılar (1813), Endüstri
(1817), Organizatör (1819-1820), Endüstri Sis-temi
Hakkında (1820-1822), Endüstriyellerin İlmihali (1823-
1824) ve Yeni Hıristiyanlık (1825)tır. “Sosyolojinin ne
şekilde oluşturulacağını ilk defa düşünenlerden biri
de Saint-Simon’dur.



CLAUDE HENRİ DE ROUVRAY
COMTE DE SAİNT-SİMON-III

 Avrupa toplumlarının sıkıntılarını açıklamak ve
yıkılmış olan eski düşüncelerin yerine mevcut
toplumsal yapıyla uyumlu fikir sistemini geliştirmenin
gerekli olduğunu ileri süren Saint-Simon, henüz
mevcut olmayan “cemiyetler ilmi”ni kurmaya yönelmiş
ve bu bilime “sosyal fizyoloji” adını vermiştir.



CLAUDE HENRİ DE ROUVRAY
COMTE DE SAİNT-SİMON-IV

 Ona göre, fizyoloji ferdi organizmayı incelerken, sosyal fizyoloji fer-di
bir organ olarak düşünerek bu organların meydana getirdiği vücudu
değerlendirecektir. Toplumlar her ne kadar özgün ve kendine özgü ger-
çeklikler olsa da, tabiatın diğer unsurlarının tabi olduğu determinizme
dâhildir. Ayrıca, tabiatta nasıl bir çekim kanunu varsa, toplumda da
geliş-meyi sağlayan bir “ilerleme kanunu” vardır. İnsanlar bu kanunun
aletin-den ibarettir. Dünyanın güneşin etrafında dönmesini sağlayan
ilk itilmeyi durdurmanın mümkün olmadığı gibi, toplumun
ilerlemesini de durdurmak mümkün değildir. Sosyal fizyolojinin
konusu bu ilerlemenin kanunu-nu bulmak ve toplumun ilerlemesini
irademiz istikametinde yönlendirmektir. Bu kanun, onun tezahürü
olan olaylardan yola çıkılarak yani pozitif yolla keşfedilebilir. Olayların
mümkün olduğunca geniş bir zeminde değerlendirilebilmesi için de
tarihten yararlanmak gerekmektedir. Ama tarih, henüz “kundağından”
çıkmış değildir. Bir milleti ya da kavmi değil, insanlık tarihini açıklayan
genellemelere ulaşması lazımdır.



CLAUDE HENRİ DE ROUVRAY
COMTE DE SAİNT-SİMON-V

 Fransız iktisatçı H. Bourgin’e göre, Saint-Simonizmin esasları
şunlardır:

 Fen bilimlerinin inceleme ve değerlendirme biçimi sosyal
bilimlere tatbik edilmelidir. Özellikle örnek alınması gereken
bilim ise “fizik”tir.

 Endüstriyeller, toplumun en esaslı unsurudur. Bu sınıf dışında
kalan zümrelere hâkimiyet verilmemelidir.

 Endüstriyel -yani üretici- “fikri” ve “bedeni” olmak üzere iki
çeşittir.

 Emek, toplumun en müspet kanunudur. Toplumun tüm fertleri
bu kanuna tâbi olmalıdır. Toplum, endüstriyeller tarafından
idare edilmelidir.

 Eski din hayatiyetini kaybetmiş, görevini ifa edemez hale
gelmiştir. Bu dinin yerine yeni bir Hıristiyanlığın geliştirilmesi
gerekmektedir. Yeni Hıristiyanlığın papazları ise, “fikir
endüstriyelleri” olmalıdır.


