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(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ) 

 Şu doğrudur: ‘’Auguste Comte ve Karl Marks
anılmadan Sosyoloji teorilerini anlamak ve anlatmak
mümkün değildir’’. Bu iki ismin Sosyolo-jiye etkileri
bir yana, her ikisinin filozof ve tarih felsefecisi
özellikleri sosyologluklarından öndedir. Ancak sosyal
olay ve olgular üzerinden felsefelerini geliştirmiş
olmaları onları salt felsefecilerden ayrı bir konumda
değerlendirmeyi gerektirmektedir. Ayrıca
kendilerinden sonra tedvin edilecek olan sosyolojinin
pozitivist ve materyalist bakışını da yönlendirmiştirler.



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- AUGUSTE COMTE (1789-

1857) 
 “Sağlıklı politikanın amacı, yerçekimi yasası gibi zorunlu, ama

daha çok değiştirilebilir bir yasaya göre, kendine özgü bir itişle
devinen insan türünü geliştirmek değil, onu aydınlatarak
gelişimini kolaylaştırmaktır.”

 (Systeme de Politique Positive)
 Comte, sosyolojinin isim babasıdır. Terim, Latince “socius”

(arka-daş) ve Grekçe “logos” (kelime) sözcüklerinden oluşur.
Burada “socio” cemiyeti, “logos” da yüksek seviyede bir
incelemeyi ifade etmektedir. Aslında Comte başlangıçta bu yeni
ilme “sosyal fizik” adını vermek istiyordu. Çünkü ona göre bu
bilim, sosyal olayları fizik gibi ele alıp birtakım kanun lara
varmalıydı. Ancak çağdaşı A. Quetelet (1796-1874) erken
davranıp toplumla ilgili istatistikî çalışmalarına bu adı verince, o,
bu niyetinden vazgeçip “sosyoloji” adını benimser.



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- AUGUSTE COMTE (1789-1857) 
 Comte, Cours de Philosophie Positive (Pozitif Felsefe Dersleri)
adlı eserinin son üç cildini sosyolojiye ayırmıştır. Daha sonraki
Systeme de Politique Positive (Pozitif Siyaset Sistemi) adlı
eserinde de bir tarih felsefesi ve sisteminin sonucu olan bir siyasi
felsefe yapmaktadır. Onun biniti hala tarih felsefesi aslanıdır. Her
ne kadar o sosyal olay ve olguların incelenme-sinde pozitif bilim
metotlarını önermekte ise de kendisinin felsefe metotlarından
kurtulamadığı gözlenmektedir. En çok üzerinde durduğu nokta
toplum olgularının en karmaşık olgular oldukları için daha önceki
olgulara bağlı oldukları hususudur. Comte’a göre toplum olguları
“statik” ve “dinamik” olarak iki tarzda incelenmektedir. Statik,
toplumların belli bir süre içerisinde yer itibariyle tasvirci bir
metotla incelenmesi, dinamik ise, toplumun gelişim kanunlarının
zaman içinde ele alınmasıdır.



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- AUGUSTE COMTE (1789-1857)

 Bu düşünceden hareketle o, insanlık tarihini üç
döneme ayırır. Ona göre, sosyolojinin kullanacağı
metot gözleme ve tümevarıma dayanan bir metot
olmalıdır. Bu teoriye göre, insanlar kendilerini
çevreleyen dünyayı anlama ve açıklama çabaları
boyunca ard arda gelen üç tavır içinde olmuş-lardır:



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- AUGUSTE COMTE (1789-1857)

 Teolojik Çağ: Comte bu dönemi kendi içinde ve
zaman sırasına göre Fetişizm, Politeizm ve
Monoteizm diye üç safhaya ayırır. Ancak bütün
bunların ortak yanı, insan zekâsının bu
aşamalarda mutlak bilgiye yönelmesidir. Farklı
olgular insan tarafından tabiatüstü varlıkların
etkisi ile açıklanır ve bu varlıklarınmüdahalesine
bağlanır. Bu dönemde sosyal üstünlük din
adamlarındadır.



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- AUGUSTE COMTE (1789-1857)

 Metafizik Çağ: Tabiatüstü etkenler yerini soyut
kuvvetlere bırakmıştır. İlk nedenlerin yerini daha
genel nedenler almıştır. Bütün gözlenen olaylar
kendiliklerinden meydana gelebilecek güçte
kabul edilir. Gözlenen olayların açıklanması, her
olayı uygun bir töze bağlayarak olur. Devletin
hayatındadogmatizm hâkimdir.



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- AUGUSTE COMTE (1789-1857)

 Pozitif Çağ: Bu çağda insan zekâsı, “mutlak”ı
bulmanın ne kadar imkânsız olduğunu
anlamıştır. Evrenin nereden gelip nereye gittiğini
ve olayların iç sebeplerini aramaktan
vazgeçmiştir. Muhakeme ve gözlem yardımıyla
olayların gerçek kanunlarını yani değişmez
devamlılık ve ben-zerlik münasebetlerini
bulmaya yönelmiştir. Comte’a göre bu çağın temel
karakteristiği, tabiat bilimlerinden fiziği andıran
yeni bir ilmi disiplinin doğmuş olmasıdır. Bu
ilmin adına sosyal fizik veya sosyoloji konmasını
teklif etmektedir.



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- AUGUSTE COMTE (1789-1857)
 “Gerçekten 19’uncu yüzyılın ilk çeyreğinde Fransa’da bütün

seçkin-ler hasta toplumun derdine deva aramak için bütün
dikkatlerini toplum sorunları üzerine çevirmişlerdi.
Bazıları kurtuluşu eski kralcı dinci rejime dönmekte,
gelenekte geçmişte, düzende; bazıları da yeni bir düzende,
reformda, değişiklikte, ilerlemede (progres), gelecekte
du.”Comte’nin tarafı ikinci grup yanındadır. Onun amacı
“topluma yeni bir düzen vererek onu yeniden kurmaktır.
Bunun için de kendisine göre: İlkin zihinleri kargaşalıktan
kurtarmak; kafalarda uzlaşmayı ve birliği sağlamak
gerekir.”Bunun için de toplumsal olayların teolojik ve
metafizik yöntemlerden sıyrılarak bilimsel bir yöntemle
incelenmesi gerekir.



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- AUGUSTE COMTE (1789-1857)
 Dikkat edilecek olursa Comte, insanlığı bir tek çizgi üzerinde gelişen

bölünmez bir bütün olarak ele almakta ve gelinen noktada geriye
dönüşün mümkün olmadığı düşüncesini öne çıkarmaktadır. Din
anlayışı da aynı çizgiyi takip etmiş ve gelinen aşama pozitivist anlayış
dinin yerini almıştır. Bu düşünceler bizde de yankı bulmuş ve irtica
kavramına anlam yüklemesine neden olmuştur.

 Ancak o da hayatının son dönemlerinde insanlığın mutlak dinsiz
olamayacağını görmüş ve kendi sistemine bağlı olarak bir din kurmaya
kalkışmıştır. Bu din tanrıya veya aşkın bir varlığa değil yine insan
tarafından yaratılan ve yüceltilen varlığa bağlanmayı ifade eden bir
dindir: İnsanlık Dini. R. Aron‟un değerlendirmesi ile, „Comte, ne bu
günün Fransıız toplumu, ne yarının Rus toplumu, ne de ertesi günün
Amerikan toplumunu değil, fakat belirli insanların başarabildiği ve
tüm insanların ona doğru kendilerini yük-seltmesi gereken asıl
insanlığı sevmemizi isteyen bir din; rahibesi insanlık rahibesi Clotilde
de Vaux (Comte‟nin yaxuklus kadın), rahibi kendisi, üyeleri de bir dizi
ünlü şahsiyetler ve tüm insanlar.



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- AUGUSTE COMTE (1789-1857)

 Comte için sosyoloji açısından söylenecek pek fazla bir 
şey olmamasına rağmen, geliştirdiği pozitif felsefenin 
topluma olan etkileri; modernizmin dinle olan 
ilişkisinde önemli rol oynamıştır. 



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- KARL MARX (1818-1883) 

 “Araştırmam şu sonuca vardı ki, hukuki şartlar da tıpkı
siyasi biçimler gibi ne başlı başına, ne insan aklının öngö-
rülen genel evrimi uyarınca anlaşılabilir nitelik taşırlar;
bunların kökü daha çok hayatın maddi şartlarındandır...
Burjuva toplumunun anatomisini ekonomi politikasında
aramak gerekir. İnsanlar hayatlarının toplum haline
gelişinde belirli, gerekli arzu ve istekleri dışında siyasi
ilişkilere, bir evrim derecesine kadar kendi maddi üretim
güçlerine uyan üretim şartlarına girmiş olurlar. Bu üretim
şartlarının tümü toplumun ekonomik alt yapısını, üzerine
hukuki ve siyasi bir üst yapının kurulduğu ve toplum
şuurunun belli şekillerinin uyduğu gerçek temeli meydana
getirir. Hayatı belirleyen şuur değil, tersine şuuru belirleyen
sosyal hayattır”. (Zur Kritik der Politischen Ekonomi)



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- KARL MARX (1818-1883) 

 Karl Marx 5 Mayıs 1818’de Trier’in Rhenisch şehrinde doğdu. 
Hem annesi, hem de babası çeşitli baskılarla Hıristiyanlığı seçen 
Yahudilerin Hollanda ve Rhineland kolundan gelmektedir. 

 Marks azınlık statüsündeki bir burjuva ailesinde yetişir. Bu
durum onun şahsiyetini belirlemede önemli rol oynar. Gençlik
yıllarında Hegel’in fikirlerinin etkisi altında kalır. Paris’te
bulunduğu zamanlarda Proudhon, C. Blanc, Cabet, C. Fourier, S.
Simon, Blengus ve Babeur’un gibi devrimci ve sosyalistlerin
cazibe alanına girer. Brüksel’de bulunduğu sırada Alman İşçileri
Eğitim Derneği’nin isteği doğrultusunda Engels’in hazırladığı
Komünist Manifestosu’nu genişleterek yayınlar. Artık bundan
sonra Marks, hayatının sonraki kısmında hiç değişmeyecek olan
fikir sistemine ulaşır.



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- KARL MARX (1818-1883) 

 Marks’ın Epikür ve Demokrit’in Doğal Felsefeleri Üzerine adlı
doktora tezi Hegelci felsefi anlayışla kaleme alınmıştır. Genelde
üniversite çevresindeki hocalarının fikirlerinin bir toplamı
mahiyetindedir. Die Heilige Familie (Mukaddes Aile) adlı eserini
Engels’le birlikte 1845 yılında yazar. Mukaddes Aile’de o, “Edebiyat
Gazetesi”nin temsil ettiği fikirleri tenkit eder ve aile ile ilgili karşıt
tezini ortaya koymaya çalışır. Felsefenin Sefaleti adlı eseri ise
Proudhon’un Ekonomik Çelişkiler ya da Sefaletin Felsefesi adlı
eserine karşı yazılmış bir eleştiri mahiyetindedir. Bir zamanlar
yakın dostu olan Proudhon’nun sosyalizmle ilgili görüşlerini bu
eserinde sert bir dille eleştirir. Marks’ın bu eseri iki bölüme
ayrılmaktadır. Birinci bölümde “ilmi bir keşif” adıyla sunulan
“değer teorisi” yer alır. İkinci bölümde ise iktisat metafiziğini ele
alır. Bu bölümde iş bölümü ve makineler, rekabet ve tekel,
mülkiyet, grevler ve işçi birleşmelerini geniş bir şekilde anlatır.



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- KARL MARX (1818-1883) 

 Marks aslında bir toplum felsefecisi ve iktisatçısıdır. Sosyal
olayları araştırırken tümdengelim metodunu kullanır.
Sonradan olacak olayları önceden bildiğini (kehanet)
söyler. Onun düşüncelerinin İngiliz ekonomi politiği,
Fransız ütopik sosyalizmi ve Hegelci Alman felsefesinin
etkileriyle şekillendiği bilinmektedir. Özellikle etkisi
altında kaldığı filozoflardan ikisi önemlidir. Onun
ihtilalcılığı Proudhon’un anarşizmine, diyalektiği de
Hegel’in diyalektik metodunun maddeci bir görüşle ele
alınmasına da-yanmaktadır. Ele aldığı konular kapitalizmin
bir kritiği mahiyetindedir. R. Aron’un deyimi ile “O her
şeyden önce kapitalist rejimin sosyologu ve iktisatçısıdır.”



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- KARL MARX (1818-1883) 

 Çünkü onun eserlerinde kapitalist toplumdan
komünist topluma geçildiğinde bu toplum yapısının
ne şekilde olacağı hakkında pek bir şey bulamıyoruz.
Dikkat edilecek olursa Marks bu eserlerinde
kendisinden önceki ve kendi dönemindeki düşünce
sistemlerinin bir eleştiricisidir. O Komünist
Manifestosu ile gerçek düşünce sistemine ve
ideolojisine ulaşır. “Burjuvazi ve Proletarya” kısmında
şöyle der: “Şu ana kadar var olan bütün toplumla-rın
tarihi, sınıf kavgalarının tarihi olmuştur... Ölmüş
feodalizm sisteminin içerisinden meydana çıkan çağdaş
burjuva cemiyetinde sınıf çatışması bitmedi.



(SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- KARL MARX (1818-1883) 

 Bu cemiyet ancak eski sınıfları yeni sınıflarla, eski çileli hayatı yeni çileli
hayatla ve eski mücadele yöntemlerini yeni mücadele yöntemi ile de-
ğiştirdi. Ancak bizim dönemimizin burjuvazi devrinden farkı şudur: Sınıf
çatışmaları basitleşmemiştir; toplum birbirine karşı duran iki büyük
sınıfa; burjuva ve proletaryaya ayrılmıştır’’. O devamla şöyle der:
“Burjuvazinin yönetime geldiği her ülkede feodal ilişkiler çökmüştür.
Burjuvazi insanı kendi “doğal hâkimiyetine” bağlayan feodal zincirlerini
amansız bir şekilde kırmış, insanlar arasında yalın bir menfaatçilik ve
amansız “peşin para” ilişkisinden başka hiç bir bağ kuramamıştır.
Burjuvazi dini vecitten, şövalye coşkunluğundan ve yücelik
duygusundan doğan mukaddes heyecanları şahsi bencilliğin buzlu
sularına gömmüştür. Burjuvazi insani değerleri mübadele değerine
çevirmiş, bütün hürriyetleri vicdansız ticaret hürriyeti ile değiştirmiştir.
Şimdi burjuvaziye karşı direnen bütün sınıflar arasında proletarya
gerçek devrimci bir sınıftır... Komünistler proletaryanınmenfaatlerinden
başka hiçbir menfaat gözetmezler.”



SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- KARL MARX (1818-1883)

 Marks’ın iktisatçılığı ideologluğundan sonra gelişir.
Bundan sonra o nasıl bir dünya istediğine karar vermiş
ve sonra da hayatını ekonomi-politiğinin
oluşturulmasına adamıştır. Bu şu demektir; ideolojiye
uygun iktisat teorisi geliştirmek. Dikkat edilecek
olursa böyle bir düşünce sistemi felsefi bir metottur ve
olması gerekene göre hayatı düzenlemek demektir.



SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- KARL MARX (1818-1883)

 Marks’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı eseri komünist
iktisat sistemini oluşturmak için kaleme alınır. Eser “Önsöz”den
sonra, iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısım “Sermaye Üzerine”
ikinci kısım ise “Ekonomi Politiğin Eleştirisine Giriş” adlarını
taşımaktadır. O şöyle diyor: “Burjuva iktisat sistemini şu sıra
inceliyorum: Sermaye, toprak mülkiyeti, ücretli emek, devlet, dış
ticaret, dünya pazarı. İlk üç başlık altında modern dünya
toplumunun bölündüğü üç büyük sınıfın iktisadi varlık şartlarını
inceliyorum. Öteki üç başlığın birbiri ile bağlantısı besbellidir.
Sermayeyi ele alan birinci kısmı şu bölümlere ayrılmıştır: Meta;
para ya da basit dolaşım; genel sermaye... Ulaşmış olduğum ve bir
kez ulaştıktan sonra incelemelerime kılavuzluk eden genel sonuç
kısaca şöyle formüle edilebilir: Varlıkların toplum-sal üretiminde
insanlar, aralarında zorunlu belirli ilişkiler kurarlar, bu üre-tim
ilişkileri onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme
derecesine karşılık gelir.



SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- KARL MARX (1818-1883)

 Bu üretim ilişkilerinin tümü toplumun iktisadi yapısını, belirli toplumsal bilinç
şekillerine karşılık gelen bir hukuki ve siyasi yapının üzerinde yükseldiği somut
temeli oluşturur. Maddi hayatın üretim tarzı genel olarak, toplumsal, siyasal ve
entelektüel hayat süreçlerini şartlandırır. İnsanların varlığını belirleyen şey
bilinçleri değildir; tam tersine onların bilinçlerini belirleyen toplumsal
varlıklarıdır. Gelişmelerinin belli bir aşamasında toplumun maddi üretici güçleri,
o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim ilişkilerine ya da bunların
hukuki ifadesinden başka bir şey olmayan mülkiyet ilişkilerine ters düşer. Üretici
güçlerin gelişmesinin şekilleri olan bu ilişkiler, onların engelleri haline gelir. O
zaman bir toplum-sal devrim çağı başlar. İktisadi temeldeki değişme, kocaman
üst yapıyı büyük bir hızla altüst eder. Bu gibi altüst oluşların incelenmesinde
daima iktisadi üretim şartlarınınmaddi altüst oluşu ile -ki bu bilimsel bakımdan
kesin olarak tespit edilebilir- hukuki, siyasi, dini, artistik ya da felsefi şekilleri,
kısaca insanların bu çatışmanın bilincine vardıkları ve onun sonuna kadar
götürdükleri ideolojik şekilleri ayırt etmek gerekir... Bu değerlendirmeleri maddi
hayatın çelişkileri; toplumsal üretici güçleri-üretim ilişkileri arasın-daki çatışma
ile açıklamak gerekir...”



SOSYOLOJİNİN KUBBESİ ALTINDA 
DİN SOSYOLOJİSİ)- KARL MARX (1818-1883)

 Marks’ın sosyolojiye en önemli katkısı, ekonomik olayların
toplum içindeki önemini vurgulamasıdır. Ancak sosyal
olaylar arasındaki ilişkilerin tek sebep tek sonuç şeklinde
bir metotla ele alınmış olması sosyal olayların fonksiyonel
özelliğini ortadan kaldırmaktadır. Bilindiği gibi gü-
nümüzde, sosyal olaylar alanında tek yanlı nedensellik
ilişkisi yerine karşılıklı fonksiyon ilişkisine dayanan bir
metot kullanılmaktadır. Sosyal olayların incelenmesinde
bu metot kabul edilirse, artık sosyal olaylardan biri-ni
neden, ötekilerini de olayların sonucu saymak mümkün
değildir. İncelemelerde bu olaylardan hangisini değişken
olarak ele alırsak o olay neden; bunun fonksiyonu olan
diğer olaylar da sonuç olur.


