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ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ 

 Dini bir yanılsama olarak kabul eden ve değerlendiren felsefeci
ve sosyolog-lar din-toplum ilişkisinden doğan yapılara olumsuz
fonksiyon yüklerler. Özellikle Marksist teori çerçevesinde
Adorno (1903-1969), Horkheimer, K. Barth (1886-1968), M.Buber
(1878-1965), J. Habermas, E.Bloch, Frankfurt grubu olarak bu
çizgiyi takip ederler. S. Freud (1856-1939) da bir psikolog olarak
(O şöyle der: Bir dinin teşekkülü kesin içgüdüsel dürtülerin
baskı altına alınması ve reddedilmesi temeline dayalı olarak
görülür) bu ekole dahildir. Diğer yandan din olgusuna olumlu
değer ve fonksiyon yükleyenler Din Sosyolojisini bağımsızlığına
zemin hazırlarlar. Bu arada telifçiler (bu iki ekolün arasını
bulmaya çalışanlar) dinin hem olumsuz ve hem de olumlu
yanlarını görmeye çalışırlar. Psikologlardan yeni Freudçu olarak
bilinen G. Jung (1865-1961) ve E.Fromm (1900-1980) bunlar
arasıda yer alırlar.



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ 

 Diğer yandan Robertson Smith (1846-1894) Emile Durkheim
(1858-1917) Max Müller (1823- 1900), E.B. Tylor (1832-1917), J.G. 
Frazer(1854 - 1941), Andrew Lang(1844-1912)ve Wihelm
Schmidt(1868–1954) gibi düşünürler din olgusuna bir 
başlangıç belirlemeye dair çalışmalar yaparlar. C. Darwin
ise bunlardan önce insanının kökeninin maymunla aynı 
olduğunu (Evrim Teorisi) savunur ve kendisinden sonraki 
biim teorilerini etkiler. Tylor daha farklı bir gerekçe ileri 
sü-rer. Ona göre, ilk dini oluşum rüya olayı ile başlamıştır. 
Uykuda insandan ayrılan ve dolaşan ruhun ayrı bir varlık 
olduğunu inanan insan bunu bütün varlıklara genelle-miş
ve sonra da bu inanç ata ruhlarına prestije dönüşmüştür. 
Bu nedenle insanlığın ilk dini tecrübesi ruhu yüceltme ve 
ona tapınma olan Animizmle başlamıştır. 



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ 

 R. Smith ‘’Samilerin Dini’’adlı eserinde totemizm hareketle Sami 
dinlerindeki kurban olgusunu ele alır. O bu eserinde pratiklerin 
inaçlardan önce geldiğini savu-nur. En azındanilkel toplumlarda 
toplumsal pratiklerle din iç içe idi. Din ruhları kurtarmak için 
değil, toplumun korunması ve esenliği için var olmuştur. 
Nitekim Smith’in bu görüşü Durkheim’de yankı bulacaktır: Dini 
olgular, innaçlar ve ayinler olmak üzere iki temel kategoriye 
ayrılırlar. İnançlar, düşünce ifadeleridir ve temsillerden ibarettir. 
Ayinnler ise, bazı eylem tarzlarıdır. Ayini karakterize edebilmek 
için öncelikle ayinin nesnesinin karakterize edilmesi gerklidir. 
Nesnenin bu tabiatı, inanç tarafından ifade edilir. Bu yüzden de 
inancı tanımlamadan önce ayini tanımlamamız gerekir. Neticede 
o iki türlü ayinin olduğu kararına varır: Tanrısız ayinler ve 
tanrılardan kaynaklanan ayinler. Bu tesbitler onu, kutsal ve 
kutsal dışı ayırımına götürür. Nitekim R. Otto (1867-1937) 
tarafından din, ‘’kutsalın tecrübesi’’ olarak tanımlanacaktır. 



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ 

 Max Müller’in iddiası ise ‘’ilk insan için tabiat büyük bir
korku unsuru-dur’’ şeklindedir. Ona göre ilk insanın tabiat
karşındaki aczi, onlara tapınmaya dönüşmüştür.

 Frazer’e göre, ilkel toplumlarda din adamlarının aynı
zamanda büyücü olmaları ve dini törenlerde hem bir
‘’buyruk’’ un ve hem de bir ‘’yalvarmanın’’ bulunması
büyünün dinden önce geldiğinin kanıtıdır. Büyüden dine
geçişi Büyücü-Tanrı-Kral üçlüsünü şahsında toplayan
‘’İnsan-Tanrı’’ların yetişdiği çağlarda bunu açıkça görmek
mümkündür. Kısaca hem bilim ve hem de dinin kaynağı
büyüdür. Zira büyü, din ve bilimden basittir ve evrenseldir.



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ 

 R.R. Maret, dinin ilk şeklinin ruh inancının olmadığını;
insanın soyut bir güç olan ‘’mana’’ ile karşılaşmasından
doğan ‘’hayret ve mistikkorku’’dan doğduğunu savunur.

 Andrew Lang ve Wihelm Schmidt ise, yukarıda ifade
edilen teorileri kabul etmezler. Onlara göre bu teorilerin
örneklem alanlarında yanlış gözlem-ler yapılmıştır. Biraz
daha dikkatli olunsaydı bu insanlarda kendilerini denet-
leyen bir ‘’Yüce Varlık’’ inancının olduğunu tesbit
edebilirlerdi. İnsanlar ilk önce bir yüce varlığa (Tanrıya)
inanmışlar daha sonra Tanrıyı ihmal ederek, başka
varlıklara tanrısal özellikler vermişlerdir.



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ 

 Bronislaw Malinovski (1884-1942), Radcliffe Brown (1881-1955),
Marcel Mauss (1872-1950) ise din olgusuna bir sosyo- kültürel
fenomen olarak bakarlar.

 Malinovski, ihtiyaçlara vurgu yapar. Ona göre ihtiyaçların
giderilmesi-ne yarayan örgütlenme biçimleri bütün kültürlerde
mevcuttur. Bunun içindir ki din, bütün kültürlerde mevcuttur. O
şöyle der: Kültürün temel niteliği, onu yaşadığımız, tecrübe
ettiğimiz ve bilimsel olarak da gözlemleyebildiğimiz gibi,
insanların, daimi gruplar halinde örgütlenmesidir. Böyle gruplar
birtakım anlaşma, geleneksel kural ve adaletler ile ilişkilidir…
Hem, bu şekilde organize olmuş insan gruplarının faaliyetlerinin
hangi etkiyi doğurduğunu, hangi ihtiyaçlari tatmin ettiğini ve
kendilerine ve bir bütün halinde topluma hangi hizmetleri
sunduğunu sosyolojik olarak tanımlamak ve belirlemek her
zaman mümkündür...



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ 

 Din; ölüm ve ölümsüzlük, bütünleştirici genel bir tarzda tabii
güçlere tapınma ve insanın tanrının hükümranlığına doğru
koşturması ile ilgilidir… Din, dogmatik yapısıyla, her zaman
kendisini; insanın evrendeki yerini, kökenini ve amacını
belirleyen bir inanç sistemi olarak takdim eder. Pragmatik
olarak, ortalama insanın ölüm, musibet ve kader ile ilgili, yıkıcı
ve bozucu beklentilerin üstesinden gelmesi için, din bir
zorunluluktur. Din, bu problemleri, ölümsüzlük, insanın evrenin
içinde huzur dolu bir şekilde erimesi ya da tanrı ile tekrar
birleşme gibi bir inanç ile çözer. Sosyal bakımdan din, her zaman
medeniyetin özü ve ahlaki değerlerin baş etkeni olduğu için;
küçük ya da büyük ölçekli her form ve örgütlenme ile yakından
ilişkili bir hal almıştır… Sihir, ayin, eylem ve büyülü sözlerin bir
birleşimi olarak boy göstermektedir… Din genel ya da özel dini
tören, dua, kurban ve ayin biçimlerine bürünür.



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ 

 Tallcott Parsons, 1902- 1979Colorado’da ) Pro-
testan bir bakanın çocuğu olarak dünyaya geldi.
Amherst Koleji’nde felsefe ve biyoloji okudu. 1925
yılın-da London School of Economics’e girdi ve
burada Bronislaw Malinowski ile çalıştı. Bir yıl
sonra Heidelberg Üniversitesi’nden kabul aldı ve
bu dönemde Max Weber’in fikirleri ile tanıştı. Son
dönem Alman düşüncesindeki kapitalizm
analizleri üzerine yazdığı tezle doktor unvanını
aldı (1927).



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ 

 1944’te sosyoloji profesörü oldu. 1946-56 yılları arasında Harvard
Üniversitesi’nde Sosyal İlişkiler Bölümü başkanlığını yürüttü.
1949 yılında Amerikan Sosyoloji Derneği başkanlığı yaptı.
Hayatının büyük bölümünü Harvard Üniversitesi’nde geçirdi ve
buradan emekli olduğu (1974). Parsons, en temelde klinik
psikoloji ve sosyal antropolojiyi sosyoloji ile birleştiren bir
akademik yönelim ortaya koymuştur. Parsons, “eylem” konusuna
duyduğu ilginin yanında esasında, geniş boyutlu sistemler ve
toplumsal düzen, bütün-leşme ve denge sorunları üzerinde
durmuştur. 150 nin üzerinde kitap ve ma-kale yayınladı. Önemli
eserleri Toplumsal Eylemin Yapısı ‘’ The Structure of Social
Action, 1937’’, Genel Bir Eylem Kuramına Doğru ‘’Towards a
General Theory of Aktion 1951’’ ve Toplusal Sistem "The Social
System, 1951" klasik olmuş eseridir .



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ 

 Parsons bir ara Avrupa’da kaldı. Avrupa’da kaldığı
sürede Alman sosyolojisini, özellikle Max Weber’i
keşfetti. O aynı zamanda İngiliz ekonomisti Alfred
Marshall, İtalyan ekonomist ve sosyolog V. Pareto, E.
Durkheim ve S. Freud’un çalışmalarını inceler. 1920
lerden sonra sosyoloji içindeki önemini büyük ölçüde
kaybeden fonksiyonalist teoriye yapısalcı teoriyi de
ekleyerek yeniden canlandıran Parsons, “sistem”
kavramını temel alan bir teori geliştirir. Parsons’ın
terminolojisinde sistem, aynı zamanda toplumu temsil
eder.



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ

 O, sistemi “aynı eylemi gerçekleştirmek için birleşen
birimlerin karşılıklı ilişkilerinin ortaya çıkardığı bir
küme” olarak tanımlar. Bir başka ifadeyle sistem
“bütünü oluşturan, birbiriyle ilişkili parçaların
örgütlenmesidir''. Yine ona göre sistem, “alt-sistem”
adı verilen birbirleriyle ve bütünle karşılıklı bağımlılık
ilişkisi içinde olan parçalardan oluşan ve kendini
devam ettirme özelliği sahip; bir bütünlük arz eden
dengeli bir yapıdır.



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ

 Sistem, kendine yetebilme özelliği ile alt-sistemlerden
ayrılır. Alt-sistemlerin temel özelliği her birinin ayrı
işlevler üstlenmiş olmasıdır. Bu özellik, alt-sistemlerin
niçin karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde olduklarını da
izah eder. Parsons’ın teorisi sosyal bütünleşmeyi de bu
zemine oturtarak açıklar. Karşılıklı bağımlılık ilişkisi
içinde, yani birbirlerine muhtaç durumda olan alt-
sistemler, zorunlu olarak dayanışma içine girecekler ve
sonuçta toplumsal bütünleşmeyi sağlayacaklardır.



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ

 Yukarıda geçen “alt-sistemler” terimi sosyal kurumları
ifade eden bir kavramdır. Fonksiyonalist teori iktisat,
eğitim, din, aile ve siyaset gibi temel kurumların her
birini birer alt-sistem olarak görür. Parsons, bu alt-
sistemlerden oluşan yapıya “sosyal sistem” adını verir.
Ona göre sosyal sistem, “karşılıklı beklentiler
aracılığıyla yaratılan, birbirleriyle bağlantılı statü ve
pozisyonları içeren bir yapıdır. Örneğin karı, koca ve
çocuk statüleri aile kurumunu biçimlendiren karşılıklı
bağlantı halinde olan statüler dir. Kurumlar da kasaba
ya da kent gibi daha büyük toplumsal sistemleri
oluşturur.



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ

 Parsons’a göre toplumda, sosyal sistemin dışında “kişilik sistemi”
ve “kültür sistemi” olmak üzere iki sistem daha vardır. Yani
toplum üç sis-temden oluşmaktadır. Kişilik sistemi, Parsons’ın
“aktör” dediği bireylerin, güdüleriyle ve kültür tarafından
belirlenmiş olan ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları anlamlı
faaliyetlerinden oluşur. Bu faaliyetler gelişigüzel değil, sosyalleş-
me sürecinde öğrenilen biçimde gerçekleştirilir ve bu yüzden
“rol” olarak isimlendirilir. Rol, bireyin yapması gereken şeyleri ve
bunların nasıl yapılacağını bildiğini, diğer bireylerin de onun
böyle yapmasını beklediklerini belirten bir kavramdır. Başka bir
ifadeyle roller, bireyin benliğinde bütün-leşmiş, belli işlevleri
olan eylem kalıplarıdır. Pozisyon ve rol birlikte kişinin sistem
içerisindeki yerini (statüsünü), bu kalıplardan da “kişilik sistemi”
oluşmaktadır .



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ

 Parsons’a göre sosyal sistemin uyum fonksiyonunu
karşılayan kişi-lik sistemi, kültür tarafından belirlenen
değerler ve normlar tarafından şekillendirilmektedir.
Görüldüğü üzere kişilik sistemi, sosyal sistemin yanı sıra,
değerlerin ve normların kurumsallaşmış birliğinin
oluşturduğu “kültür sistemi” tarafından da
belirlenmektedir. Zaten Parsons, bu üç sistemi analiz
amacıyla birbirinden ayırmakta, realitede bu sistemlerin iç
içe ve birbirlerinden ayrılamaz olduklarını unutmamak-
tadır. Parsons’un da klasik sosyologlardan birçokları gibi
dine ait ayrıca bir eseri yoktur. O kendi sistemi gereği
sosyal sistemin bir parçası olarak dine yer verir. O halde
din, Parsons’un sisteminin neresinde?



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ

 Robert F. Bales ve Edward A.Shils (1934) ile birlikte
yazdıkları ‘Ge-nel Bir Eylem Kuramına Doğru’ adlı eserde
herhangi bir eylem (Action) sisteminde dört işlevin
bulunduğunu söylemektedirler. Bunlar: Ortamsal koşullara
uyum sağlamak (Adaptasyon), Ortak hedeflere ulaşmak
(hedef erişimi), üyelerin eylemlerin toplumla
bütünleştirilmesi (bütünleştirme) ve toplum değerlerini
korunması (gizlilik). Bu son işlev (ki eylem sistemindeki
güdülenmeyle ilgilidir), eylem sistemleri ile sembolik ve
kültürel evren arasında bir temas noktası oluşturur. İşte
din, bu temastan doğan evrenin bir parçasıdır ve kültürün
diğer alanları gibi eylem sistemlerindeki güdülenmeye
ilişkin sembolleri ve fikirleri sağlar. Parsons dinin toplumda
çeşitli işlevlerinin olduğunu savunmaktadır:



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ

 Din, toplum üyelerinin tahmin edilemeyen
(beklenmedik ölümler gibi) ve kontrol
edilemeyen olaylarla başa çıkmaya yardımcı olur.

 Ritüeller yoluyla din, bireylerin birlikte
yaşamalarını sağlar.

 Hayata anlam verme, acı çekme, kötülükler gibi
konulara açıklama getirir.

 Toplumsal düzeni bozacak gerilimleri
sakinleştirir ve toplumsal istikrarın devamına
yardımcı olur.



ÇAĞDAŞ SOSYOLOGLAR ve DİN 
SOSYOLOJİLERİ

 Görüldüğü gibi Parsons dine, hep olumlu görevler
yüklemektedir. Bu onun sistem anlayışının bir sonucudur.
Zira ona göre toplum bir üst sistem olduğu gibi alt
sistemlerin fonksiyonel bir bütünüdür. Her alt sis-tem de
kendi içerisinde bir sistem oluşturur ve bu sistem de kendi
içeri-sinde bir bütünlük arz eder. Bu bütünleşmeyi ancak
olumlu işlevler sağlar. Din de bunlardan birisidir. Hâlbuki
dinin her zaman olumlu fonksiyon icra ettiği söylenemez.
Dinin çatışma kaynağı olduğu pek çok durum olduğu gibi,
dinin değişmezleri ile sosyal değişme ve yeniliklere
direndiği de tarihi bir gerçekliktir.





BAĞIMSIZLIK  YOLUNDA DİN 
SOSYOLOJİSİ

 Batı feodal toplum yapısının çöküşü ile ortaya çıkan toplum
problemlerine çözüm önerileri çerçevesinde yeni toplumsal
yapısını inşasını gerçekleştirmişti. Ancak toplumsal
yapının parçalarından birsi olan dinle ilgili problemler hala
devam ediyordu. Projeler arasında dinin ferdi vicdanlara
indirgenmesi ve kamusal alanla ilişkisinin kesilmesi vardı.
Bu laikleşme sürecinin fenomen haline gelmesini ifade
ediyordu. Ancak yeni toplusal yapı seküler (dünya ile ilgili)
bir bünyeyi de peşin-den getirmişti. Hem laik, hem seküler,
hem de din nasıl muhafaza edilecekti? Bu aşamada kilise
devreye girer ve dine olumlu değer atfeden araştırmaları
destekler veya bizzat yaptırır. Böylece Din Sosyolojisinin
bağımsızlık çalışmaları hız kazanır.



JOACHİM WACH(1898-1955) 
 Joachim Ernst Adolphe Felix WachYahudi kökenli

Alman, Hıristiyan din bilimci.Chemnitz’de (Saksonya)
doğ-du.Dresden'de okuduktan sonra 1916'da Alman
ordusuna kayıt oldu. I. Dünya Savaşı'ndan sonra
Münih, Berlin, Freiburg ve Leipzig üniversitelerinde
çalıştı. 1922'de Leipzig Üniversi-tesi'nde Der
Erlösungsgedanke und seine Deutung (Kurtuluş
Düşüncesive Yorumu) adlı teziyle felsefe doktoru oldu
ve aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak ders
vermeye başladı. Nazi döneminde ABD'ye göç etti ve
Brown Üniversitesi'nde misafir profesör olarak çalıştı.
1946'da ABD vatandaşlığına kabul edildi.Luteran
olarak büyümüş olmasına rağmen ABD'ye geldiğinde
Episkopalyan oldu.



JOACHİM WACH(1898-1955) 
 İngiltere hariç Avrupa'daki tüm ülkeleri gördü. İspanya,

Kuzey Afrika, İsveç, Avusturya, Yunanistan, İtalya ve
Hindistan’a seyahat ederek farklı kültür ve dinlere mensup
insanları yakından tanıma imkânı elde etti.Otuz yıllık
akademik hayatı boyun-ca Dinler Tarihi kürsüsünde
çalıştı.Wach, belli bir dine hasredilmiş olarak sadece
Mahayana Budist mezhebi hakkında Mahayana, besonders
im Hindblick auf das Saddharma-Pundarika-Sudra,
(Neubiberg, 1925) ismi ile bir eser yazdı. Onun diğer
eserleri genellikle sosyolojik, fenomonolojik veya
metodolojik çalışmalardan ibaretti. 27 Ağustos 1955 yılında
İsviçre, Orselina’da tatil yaptığı sırada öldü.



JOACHİM WACH(1898-1955) 
 Nasıl ki E. Durkheim Sosyolojinin gerçek kurucusu ise, J. Wach

da Din Sosyolojisinin kurucusudur. Durkheim Sosyolojinin
metolojisini belirlemekle onu diğer bilimlerden ayırdığı gibi,
Wach da Din Sosyolojisinin metodolojisini belir-lemekle onu
bağımsız bir bilim yoluna koymuştur

 Wach’ın Türkçeye tercüme edilen eserleri: (Einführung in die
Religionssoziologie, 1931), Din Sosyolojisine Giriş, çev. Battal
İnandı, (Ankara 1987); (Sociology of Religion, 1947) Din
Sosyolojisi, çev. Ünver Günay, (Kayseri 1990); (Introduction to the
History of Religions,1988) Dinler Tarihi – Bilimsel Bir Disiplin
Olarak Kuruluşuna Teorik Bir Giriş, çev. Fuat Aydın, (İstanbul
2004).Wach, Edmund Husserl’in Freiburg’ta ve Gundlf ’un
Heidelberg’de verdiği felsefe konferanslarını takip etti ve Adolf von
Harnack, Nathan Söderblom, Max Weber ve Rudolf Otto’nun
etkisi altında kaldı.



JOACHİM WACH(1898-1955) 
 Wach’ı Dinler Tarihi alanına yönlendiren kişi Friedrich Heiler ol-

muştur. O, 1924’te Almanca olarak yazdığı ’’Religionswissenschaft:
Prolegomena zu ihrer Wissenschafts-theorischen Grundlegung’’ (Din
Bilimleri: Bilim Teorilerinin Zeminine Önsöz’’ adlı eserinde Teoloji ve
Din Felsefesi’nden ayrı müstakil bir Dinler Tarihi Bilimi’nden bahseder
ve bu disiplinin esas amacı olarak görüngüleri (fenomenleri) anlama
(verstehen) metodolojisini öne çıkarır. 1926 yılında Wach, ‘’Das
Verstehen: Grundzüge einer Geschichte der Hermeneutischen Theorie
im 19. Jahrhundert’’(Anlama: 19. Yüzyıl Hermönitik Teori Tarihi
Anahatları) adlı eserinin birinci bölümünü yayınlar. Bu bölümde Wach,
XIX. yüzyıl başlarında yaşamış birçok büyük düşünürün genel
hermenötik teorilerini yorumlamaktadır. 1929’da yayınlanan ikinci
bölümde ise belli-başlı dini hermenötikçilerin görüşlerine yer verir.
1933 yılında yayınlanan üçüncü bölümünde ise, büyük Alman
tarihçilerinin metotlarını irdeler.



JOACHİM WACH(1898-1955) 
 Yukarıda ifade ettiğimiz sorulardan birçoğunun

cevabını onun bu araştırmasında bulmaktayız: Din
Sosyolojisi, modelini değilse bile, kaynaklarını Dinler
Tarihinden almalıdır. Zira dinler hakkında bilimsel
bilgiyi bize, hem ne oldukları; inanç sistemleri, ibadet
esasları ve toplumsal tezahürleri (fenomenlerini) ve
hem de farklı dinler arasına da bunların karşılaştırma
imkânlarının belgelerini Dinler Tarihi ve
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi sağlamaktadır.



JOACHİM WACH(1898-1955) 
 Aynı şekilde Wach’ın Din Sosyolojisi için seçtiği

hermönitik metodolojinin nedenlerini ve özelliklerini
de bu araştırmada buluyoruz. Büyük Alman
tarihçilerinin tarihi metodolojiyi nasıl kullandıklarını
araştırırken Dithey’in ve M. Weber’in anlayıcı ve
yorumlayıcı metodolojilerine ulaşır. Bu aşamadan
sonra o, Weberyan bir Din Sosyoloğudur. ‘’Din
Sosyolojisi’’ adlı eserinde ve diğer çalışmalarında R.
Otta’283dan aldığı ‘’Din kutsalın tezahürüdür’’
tanımından hareketle dini davranışları yaptığı
(geliştirdiği) tipolojilerle anlatır ve yorumlar.



JOACHİM WACH(1898-1955) 
 Bu bağlamda Wach, bütün dinlerin tezahürlerini (fenomenlerini)

üç tipte toplar: teorik, pratik ve sosyolojik anlatım. Hangi din olursa
olsun bütün dinler bu görüngüleri (tezahürleri) sergilerler. Mesele,
bunları anlamak ve yorumlamaktır. Daha açık bir ifade ile Din
Sosyolojisinin görevi din-toplum ilişkisinin tipolojilerine ve
kanuniyetine ulaşmaktır. Din Sosyolojisinin amacı din-toplum
ilişkisinin ortak kanunlarına varmak ise, herhangi bir dinin tek
başına din-tolum ilişkilerini bütün toplumlara genellemek yanlış
sonuçlar doğurur bu da bilimin evrensellik prensibine aykırıdır.
Bunun için Din Sosyolojisi araştırmalarının, her bir özel dinin,
içinde bulunduğu toplumla ilişkisini tespitten sonra,bunların ortak
yanlarından hareketle (karşılaştırarak) bütün toplulardaki din-
toplum ilişkilerine varma amacı taşımalıdır. Aksi takdirde
Troeltsch’in yaptığı araştırma gibi sonuçlar yalnızca Hıristiyanlık
için bir anlam ifade eder.



JOACHİM WACH(1898-1955) 
 Demek ki Wach’ göre,Din Sosyolojisinin bağımsızlığı

için kendine özgü bir metodolojisinin olması gerekir.
Bunun için de herhangi bir dine mensup din
sosyologu, mensubu bulunduğu dini ve diğer dinleri
gözleyen, gözlemlerini anlamaya ve yorumlaya çalışan
kişidir .



JOACHİM WACH(1898-1955) 
 J. Wach’la ilgili yukarıdaki tespitlerimizi kendisinden

belgelendirmek mümkündür. O şöyle der:‘’Din
sosyolojisinin görevi, din ve toplum arasındaki tutumları ve
karşılıklı nisbiyeti araştırmak ve ortaya koymaktır. Din
sosyolojisi var olan ilişkileri, tüm pozitif tarihi dinleri ve
geçmişten bugüne sosyal grupların inançlarını eksiksiz bir
şekilde araştırır. Din(ler) ve toplum arasındaki ilişki
karşılıklı etkileşimden oluşur. İlk olarak her din belirli bir
sosyal çevrenin etkisinde gelişir ve onun etkisiyle büyür…
Ayrıca dinin etkisi bu sosyal yapının şekillenmesine sebep
olur. Bunun için sosyal hayatın düzenlenmesi için saygı
duyulan standart bir teori ile birlikte pratiğe götüren tarihi
bir kabulünün ve belirli bir sistematiğinin de olması
gerekir…



JOACHİM WACH(1898-1955) 
 Wach sistemine bağlı kalarak ele aldığı din-toplum

ilişkisinden doğan davranışların önce bir tipolojisini
yapmak, hatta buna dinlerin ve toplumların tipolojilerini
eklemekte ve bu tipolojiler vasıtasıyla dinlerin teorik,
pratik ve sosyolojik tezahürlerini yorumlamaya
çalışmaktadır. Mesela, Zen Budizm ve Meksika dinlerini
‘’savaşçı’’ kategorinde, Japonya ve Çin dinlerini ‘’tüccar
dinler’’ ve bazı Asya dinlerini de ‘’köylü dinleri’’ diye
nitelendirmektedir. Aynı şekilde kültleri yerel, ırkı,
aile ve milli kültler diye tipleştirmektedir. Dini otorite
tiplerini de Weber gibi, kurucu, re-formcu,
peygamber, elçi, kâhin, veli, rahip gibi tiplerle
sembolize etmektedir.



GUSTAV MENSCHİNG (1901-1978) 
 Gustav Mensching Göttingen, Marburg ve Berlin

üniversitelerinde fel-sefe, Protestan ilahiyatı ve din
bilimleri okudu.Rudolf Otto’nun etkisinde kal-dı.
Marburgda1927 yılında İlahiyat doktoru oldu.1936 da
Bonn Üniversite-sinde Karşılaştırmalı Din Profesörü
oldu.30 Eylül 1978 de öldü.

 O dini fenomenoloji ve tipolojileri ile ilgili kısa yazılar
yazdı, Dini Sosyoloji ve genel ve karşılaştırmalı din tarihi ile
ilgili çalışmalar yaptı ve kitaplar yayınladı.Bedava
Hıristiyanlık İçin Antlaşma Kurulunda uzun yıllar görev
yaptı ve bu arada dinlerarası diyalogçalışmalarınakatıldı.
Onun bütün amacı teolojiden ayrı bir din-bilim
(Religionwissenschaft) inşa etmekti.



GUSTAV MENSCHİNG (1901-1978) 
 Mensching, 19. Yüzyıldaki Din Sosyolojisi

çalışmalarının dini sosyal durumlarla açıklamalarını
ruhsuzlukla tenkit eder. Zira dini mahiyetinden ayrı
görmek onu ruhundan mahrum etmektir. Ona göre iki
tür sosyoloji vardır: Genel Sosyoloji ve Özel Sosyoloji.
Genel Sosyoloji toplum şeklerini ve temel kuvvetlerini
inceler. Özel Sosyoloji ilişkili olduğu alanları inceler.
Dini Sosyoloji Özel Sosyolojinin bir alt dalıdır ve dini
görüngülere (fenomenlere) ait sosyolojik
formasyonları, bunların yapılarını ve kanunlarını
kendisine konu edinir.



GUSTAV MENSCHİNG (1901-1978) 
 Mensching’e göre Din Sosyolojinin temel konuları 

şunlardır: 
 Din- din dışı cemaat ilişkisi 
 Evrensel dinlerin oluşturduğu sırf dini 

cemaatler 
 Din dışı cemaat ve dini cemaat ilişkisi 
 Dini cemaatlerin kendi aralarındaki ilişkileri 



GUSTAV MENSCHİNG (1901-1978) 
O da üstatları Dilhey, Weber ve Wach’ın

metodolojilerine bağlıdır; onlar gibi din-toplum
ilişkilerine dair tipolojiler yapar ve bu tipolojilerin
ruhuna inmeye; onları anlamaya ve yorumlamaya
çalışır. O, Durkheim’den farklı olarak Wach gibi, bu
ilişkilerin tek yönlü bir belirleyicilikten çok, karşılıklı
bir etkileşime sahip olduklarını kabul eder. Yine o,
Troeltsch’den farklı olarak (özel bir dini konu edinen)
Din Sosyoloji yerine, çeşitli tarihi dinler içerisindeki
sosyal ilişkilerin temel ve evrensel karakterlerini ince-
leyen bir din sosyolojisi savunur.



Ernst Troeltsch (1865-1923)
 Alman ilahiyatçı. Weber gibi Dilthey’den

etkilenmiştir. Kilise-sekt ve mezhep tipolojileri 
yapmıştır. Özel Din Sosyolojisi yapmakla tenkit 
edilmiştir. 



Rudolf Otto (1869-1937):
 Alman, ilahiyatçı, tarihçi. Rasyonalite ve

irrasyonalite arasında kutsalı araştırdı. Ona göre
din, kutsalın tecrübesidir.



Lucien Levy Bruhl (1857-1939)
 Alan araştırması yolunu seçme-di. İkinci derece

kaynaklar, etnologlar ve misyonerlerin raporlarından
hareketle ve yaptığı seyahatlerde elde ettiği gözlemlere
dayanarak var oluşun mistik tasavvurunu izlemek
suretiyle ilkel kabileler, onların zihniyeti, doğa ve
doğaüstü anlayışları ve mitolojileri ile ilgili çalışmalar
yaptı. Amacı ilkelin düşünce hayatını incelemekti.
Düşüncenin biçimlerini davranış gibi analiz ederek
sosyal hayatı açıklamak istedi.



Gabriel Le Bras (1891-1970)
 Din ve pratik ilişkisini; Din Sosyolojisine

istatistikî/uygulamalı metodolojiyi getirmiştir. Onun
hedeflerinden biri tüm Fransız bölgeleri için dini hayatın
göstergesini temsil eden haritalar, grafikler ve çizelgeler
çıkarmaktı. Her ne kadar araştırmaları Fransız toplumu
üzerinde yoğunlaşmışsa da ‘’Normas et Valeurs dans Lİslam
Contemporain, 1966’’ (Çağdaş İslamiyet’te Normlar ve
Değerler) adlı çalışması ile, metodolojisini başka dinlere ve
toplumlara da genellemek istediğini görüyoruz. Nitekim Le
Bras’tan sonra, Din Sosyolojisi araştırmalarında istatistik
metot ve tekniklerinin sıkça kullanılır olduğunu, hatta
inanç haritaları çıkarma modasının doğduğunu görüyoruz.



Edward Evans Pritchard (1902-
1973)

 Dinin bireysel ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini
araştırdı. Ona göre, din-toplum ilişkisiniele alan bir
araştırmada, din-hayat-kültür ilişkisi ve etkileri
incelenmelidir.



Van der Leeuw (1890-1950)
 Dini inananların (öznenin) bir nesnesi olarak algıladı.

Böylece Din Sosyolojisinde fenomenojik yaklaşımın ilk
temsilcileri arasında yer aldı. Weber’in ideal tiplerine
yapısal özellik verdi ve dinin özününü kavramayı yapıya
bağladı. Ona göre, bir bütün oluşturan varlığın bir yapısı
vardır. Yapı bölünemeyen, fakat parçaları vasıtasıyla
anlaşılması gereken organik bir bütündür. Bu nedenle dini
olguları araştıran bir araştırmacının yapacağı ilk iş,
araştırılan nesne ile bir tecrübe yaşaması; empati
kurmaktır. Bu, verilerin karmaşıklığı içerisinde nesneyi
yeniden ortaya çıkarmanın tek yoludur. Bu suretle nesne,
kendisini anlama yoluyla nesneye transfer eder ve nesnenin
yeniden yaşanmasını sağlar.



Thomas Luckmann (1927-…. ) 
ve Peter Berger 1929-…. )

 iki çalışma arkadaşı. Çalışmalarını modern temalar
üzerine yoğunlaştırdılar. Luckman ‘’Modern Toplum ve
Görünmeyen Din’’ adlı çalışması ile Din Sosyolojisi
literatüründe yer bulur. Çalışmanın ana hipotezi
‘’Modern toplumda iddia edildiği gibi kutsalın
çöküşünden (çöküş fenomeni) ziyade görünenin
dışında görünmeyen bir dinin var olduğu’’
şeklinde özetlenebilir. Arkadaşı Berger ise
başlangıçta aynı düşünceyi (hipotezi) paylaşmaz.
Onun iddiası, sekülerleşme kutsal şemsiyenin
altını boşaltmaktadır.



Thomas Luckmann (1927-…. ) ve
Peter Berger 1929-…. )

 Ancak son dönem Berger’i arkadaşı Luckmann’a hak vermek
zorunda kalır; din yok olmamakta, bilakis modernizmin maddi
dayatmalarına karşı din ve kutsal liman görevi görmekte ve
böylece insanın/ insanlığın gündeminde var olmaya devam
etmektedir. Robert N. Bellah (1927-…..)T. Parsons’un
öğrencisidir. Din sosyo-lojisinde ‘‘Sivil Din’’ teorisi ile
tanınır. Analizlerini ABD toplumu üzerinden hareketle
yapar. J.J. Russo’nun ‘Sivil Din’ projesini A. Tocgueville’nin
Amerikan toplumu için yaptığı tespitler ve T. Pars ons’un
‘’Sistem Teorisi’’ çerçevesinde ele alır.‘’Sivil Din’’, bir yurttaş
olma dinidir ve görev ahlakına dayanır. Ona göre sivil
din,biçimsel dinden ayrı olarak, hemen her "Amerikalı"nın
ait olduğu, yurttaşları toplumun ortak üyeleri olarak
birbirine bağlayan, onların ödev, sorumluluklarını ve
haklarını sembolize eden or-tak inançlar sisteminidir.


