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Prof.Dr. Ünver GÜNAY ugunay@erciyes.edu.tr İslam dünyasında bir din sosyolojisi öncüsü: İbn 
Haldun (1332-1406)-1984

Prof.Dr. Abdulvahap TAŞTAN

Göç ve din: sosyo kültürel değişme ve kimlik sorunu 
çerçevesinde Kayseri'nin Ömerhacılı köyünden 
yurtdışına işçi göçü olayının göçmen işçilerin dini 
yaşayışlarına etkileri üzerine sosyolojik bir 
araştırma-1993

Prof.Dr. Zeki ARSLANTÜRK zekiarslanturk@yahoo.com Türk sosyoloji tarihinde Naima'nın yeri ve Osmanlı 
Devleti'nin çöküş sebepleri-1979

Prof. Dr. Fazlı POLAT fpolat@atauni.edu.tr Diyanet İşleri Başkanlığı çerçevesinde din toplum 
ilişkisine bir bakış (1980-1990)-1996 Sosyal değişim ve din ilişkisi-2002

Prof. Dr. Mustafa MACİT m.macit@atauni.edu.tr Halkın din çerçevesinde beklentileri-2001 Erzurum kırsalında ?çalışma?yla ilgili tutumlar ve 
din-2009

Prof. Dr. Adil ÇİFTÇİ adil.ciftci@deu.edu.tr
Erol Güngör hakkında bir monografi denemesi1989

Fazlur Rahman'ın islami yenilikçiliğine yorumlayıcı 
bir bakış-1998

Prof. Dr. Mehmet Cem ŞAHİN mehmetcem.sahin@deu.edu.tr
İlahiyat fakültesi öğrencilerinin popüler kültür 
unsurlarına ilişkin yaklaşımları üzerine sosyolojik 
bir araştırma-2007

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN ali.akdogan@erdogan.edu.tr İmam-hatip liselerinde okutulan hadis dersi 
programının değerlendirilmesi-1994

Geleneksel toplumdan modern topluma geçişte dini 
hayat (Rize ili örneği)-1999

Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE erkanper@omu.edu.tr
Toplumsal değişme ve din ilişkileri (Ordu ilinin iki 
köyünde karşılaştırmalı bir alan araştırması)-1991

Prof. Dr. Osman EYÜPOĞLU eyupoglu@omu.edu.tr
Samsun ili küçük sanayi sitesinin sosyo-ekonomik 
yapısı içinde dini konumu-1996

Türkiye'de sosyal değişme ve Kur'an yorumları 
ilişkisi (Cumhuriyet Dönemi örneği)-2003

Prof. Dr. Celil ABUZER celilebuzer@harran.edu.tr
GAP Bölgesi Harran yöresinde dini ve sosyal hayat 
(Ubade Aşireti örneği)-1996

Prof.Dr. Niyazi AKYÜZ akyuz@ankara.edu.tr Ankara'nın Boğaziçi semtinde dini hayat ve 
kentlileşme üzerine bir araştırma-1994

Prof.Dr. İhsan TOKER iitoker@gmail.com Türk sosyolojisinde din teması-1999 Bir yapılaşma ilişkisi olarak kadınlar ve din -Başkent 
Kadın Platformu örnek olayı--2005

Prof.Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU ihsancapcioglu@yahoo.com Sosyal değişme sürecinde din ve kadının toplumsal 
konumu (Kastamonu örneği)-2003

Sosyo-politik tutumlar ve dindarlık ilişkisi ?ilahiyat 
fakülteleri örneği-2008

Prof.Dr. Özcan GÜNGÖR ozcangungor@yahoo.com Modernizm sürecinde cami cemaatinin dini anlayışı 
(Batıkent örneği)-2004

Günümüz Alevî-Bektâşî kimliğine dair sosyolojik bir 
araştırma (Beypazarı/Karaşar yöresi örneği)2007

Prof.Dr. Ejder OKUMUŞ ejder.okumus@asbu.edu.tr Kur'an'da toplumsal çöküşün nedenleri-1995 Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi din-devlet 
-1999

Prof.Dr. Mehmet BAYYİĞİT
mehmetbayyigit@konya.edu.tr

Üniversite gençliğinin dini inanç tutum ve 
davranışları üzerine bir araştırma: Selçuk 
Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir anket -1989

Prof.Dr. Ahmet ONAY aonay@mehmetakif.edu.tr Dini yönelim düzeyi ile sınav kaygısı ilişkisi ve sınav 
kaygısında hipnoterapi-1997
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Prof.Dr. Abdurrahman KURT akurt@uludag.edu.tr İslamın ilk döneminde aile müessesesi-sosyolojik bir 
yaklaşım-1987

Prof.Dr. Vejdi BİLGİN vbilgin@uludag.edu.tr
Sosyal çözülme ve din ilişkilerine din sosyolojisi 
açısından kavramsal bir yaklaşım-1996

Sosyo-kültürel şartların fıkhi hükümlere etkisi (Dini 
Hukukun toplumsal kaynakları üzerine sosyolojik 
bir araştırma)-2001

Prof.Dr. Kemaleddin Taş kemaleddintas@sdu.edu.tr Cemil Meriç'in din ve topluma bakışı-1997 Türk toplumunun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bakışı: 
İstanbul örneği-2001

Prof.Dr. Ramazan Uçar ramazanucar@sdu.edu.tr
Abdullah Cevdet'te din ve batılılaşma-1997

Alevi-Bektaşi geleneği üzerine sosyolojik bir 
araştırma (Abdal Musa Tekkesi örneği)-2003

Prof.Dr. Mustafa TEKİN m.tekin@istanbul.edu.tr Mevlana Celaleddin Rumi'de din ve toplum-1995 Türkiye'de aydın kadınlara göre din ve kadın-2003
Prof.Dr. Halil AYDINALP halilaydinalp@hotmail.com Gerede'de dini hayat-2003 İntihar eylemleri ekseninde din ve terör ilişkisi-2008

Prof.Dr. Ali COŞKUN alicoskun@hotmail.com Osmanlı dönemi dini 'Kurtuluş' hareketleri üzerine 
sosyolojik bir araştırma-1996

Prof.Dr. Hüsnü Ezber Bodur hebodur@ksu.edu.tr Dini ihya hareketi olarak Vehhabiliğin doğuşu, 
gelişmesi, sosyo-politik ve ekonomik neticeleri-1986

Prof.Dr. Mehmet Akgül akmehmet@kmu.edu.tr
Sanayileşme ve din 'sanayileşme ve din ilişkisinin 
Konya organize sanayi bölgesinde seçilen bir örnek 
grup üzerinde araştırılması'-1991

Türk toplumunun değişim sürecinde din anlayışları-
1996

Prof.Dr. Emine Öztürk ozturkemine25@gmail.com Türk kadınının feminizme bakış açısı: Erzurum 
örneği-2003

Türkiye'de aile içi şiddet kadın sığınmaevleri ve din-
2008

Prof.Dr. Celaleddin Çelik celikc@erciyes.edu.tr Kur'an'da toplumsal değişme1995 Şehirleşme ve din -Konya örneği--2000

Prof.Dr. Hayri Erten herten@erbakan.edu.tr Din sosyolojisi açısından Hz. Ömer Dönemi ve 
olayları-1995

Konya şer'iyye sicilleri ışığında ailenin sosyo-
ekonomik ve kültürel yapısı (XVIII. yy. ilk yarısı)
-2000

Prof.Dr. Mustafa ARSLAN
 mustafa.arslan@inonu.edu.tr

Anadolu'nun bir taşra ilçesindeki insanların 
dindarlık boyutları üzerine sosyolojik bir araştırma 
(İskilip örneği)-1997

Türk popüler dindarlığı üzerine sosyolojik bir 
araştırma: Çorum örneği-2002

Prof.Dr. Yahya Mustafa KESKİN mustafa611968@hotmail.com Trabzon ilinin inanç coğrafyası-1995 XX. yüzyılda Tokat'ın sosyal ve kültürel yapısı-1999

Prof.Dr. Ahmet TAŞĞIN atasgin@konya.edu.tr Ereğli ve çevresindeki Alevilerden sosyal ve dini 
hayat-1997

Diyarbakır ve çevresindeki Türkmen alevilerinde 
dini hayat-2003

Prof.Dr. Selim EREN selim.eren@omu.edu.tr Günümüzde sorular ve cevapların ışığında dini 
hayata sosyolojik bir yaklaşım-1994 Sosyolojik açıdan Ordu yöresi Aleviliği-2002

Prof.Dr. Niyazi USTA niyazi.usta@omu.edu.tr Sosyal hareketlilik ve din ilişkisi: 
Samsun/Havza/Ilıca kasabası örneği-1992

Doç. Dr. Abdullah ÖZBOLAT ozbolata@gmail.com Sosyal hareketlilik ve dini hayatta farklılaşma: 
Gerdibi köylüleri örneği-2011

Doç. Dr. Salih AYDEMİR saydemirs@gmail.com

Ziya Gökalp'ın eserlerinde din sosyolojisi-1992 Şeyh mürid ilişkileriyle belirlenmiş dini cemaat şekli 
olarak tarikat; zümreleri Şanlıurfa-Kadiri-Şeyh ve 
müridleri üzerine yapılan bir din sosyolojisi 
araştırması-1998
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Doç. Dr. Bahset KARSLI bkarsli@akdeniz.edu.tr Medyadaki Reality Show ve kadın programlarının 
Türk aile yapısına etkisi (Erzurum örneği)-2006

Din ve sosyal bütünleşme: Farklılık ve birlikte 
yaşama (Göksun örneği)-2012

Doç. Dr. Erol ERKAN erolerkan@gantep.edu.tr  Harran Üiversitesi öğrencilerinin dini inanç ve 
yaşayışları-2004 Dernekleşme ve din: Gaziantep örneği-2012

Doç. Dr. Abdullah İNCE abdullahince@sakarya.edu.tr
Din ve modernizm (Çetin Özek- İlhan Arsel 
karşılaştırması)-2005

Yaşlanma sürecinde dini hayat (Sakarya ili merkez 
ilçeler örneği)-2012

Doç. Dr. Şaban ERDİÇ serdic@cumhuriyet.edu.tr
Sosyo-kültürel değişme ve din ilişkileri: Yuva 
kasabası örneği-2001

Din görevlilerinin sosyoekonomik ve kültürel tabanı 
-Antalya ili örneği-2010

Doç. Dr. Hasan COŞKUN hasan.hcoskun@gop.edu.tr Sivas ili Altınyayla ilçesi Yassıpınar ve Serinyayla 
köylerinde Alevilik-2001

Geleneksel Alevi sosyal örgütlenmesi Sivas Kangal 
Türkmen Alevileri örneği-2014

Doç.Dr. Birsen Banu OKUTAN bb.okutan@istanbul.edu.tr Woman and nation in Turkey: Kadın Gazetesi (1947-
1950) and Kadın Sesi (1957-1960)-2007

Türkiye'de popüler kültür ve din ilişkisi:Kadın 
üzerine bir araştırma (İstanbul örneği)-2012

Doç.Dr. Hızır Murat Köse hmkose@sehir.edu.tr Georges Gurvitch'in hukuk sosyolojisi anlayışı ve 
Türkiye'ye etkisi-1990

Doç.Dr. İbrahim Yenen iyenen@kastamonu.edu.tr 
Televizyonlarda yayınlanan dini programların 
izlerkitlenin dini tutum ve davranışları üzerine 
etkileri -Konya örneği-2005

Toplumsal tezahürleri bağlamında Türk sinemasında 
din dindarlık ve din adamı olgusu-2011

Doç. Dr Mustafa BAKIRCI mubakirci@hotmail.com İkinci Meşrutiyet Dönemi İslam Mecmuası'nda din 
sosyolojisi konularıyla ilgili tartışmalar-2001

Dini ve kültürel değerlerin taşıyıcısı olarak üç nesil 
(Giresun örneği)-2010

Doç. Dr. Ensar ÇETİN ensarcetin@yandex.com Türk toplum bütünleşmesinde Türk Ortodoks 
Patrikhanesi-2004

Türkiye'de akademik dini bilginin yaygınlaşma 
süreci ve olgusu-2012

Doç. Dr. İbrahim KESKİN i.keskin@uludag.edu.tr Zihniyet ve davranış ilişkisi açısından Kur'an-ı 
Kerim'de insan tipolojileri-1999

Bir yapısalcı olarak Muhammed Abid Ell-Câbirî'de 
din-kültür ilişkisi-2009

Doç. Dr. Nebile ÖZMEN nebile.ozmen@sbu.edu.tr Michel Foucault'da ahlak felsefesinin 
temellendirilmesi-2002

Danimarka Türk toplumunun sosyal entegrasyonu 
ve din-2010

Doç.Dr. İlkay ŞAHİN
isahin@erciyes.edu.tr

Gelenek ve değişim açısından kadınların dini 
yaşantıları, tutum ve davranışları: Boğazlıyan 
örneği-2002

Göçmen kadınların dini ritüellere katılımı: 
Amersfoort (Hollanda) ve Boğazlıyan örneğinde 
karşılaştırmalı bir inceleme-2008

Doç.Dr. Sefer Yavuz sefer.yavuz@kocaeli.edu.tr Sabri F. Ülgener'e göre 'din-iktisat ahlakı' ilişkisi-
2002

Dini değerlerin çalışma hayatındaki yeri: Sanayi 
işçileri üzerine bir araştırma (Çorum örneği)-2008

Dr. Necdet SUBAŞI
parafe@hotmail.com

Türk aydınının din anlayışı 1980 sonrası örneği-
1995

Dr. İsmail Güllü (Vefat) Almanya'daki üçüncü kuşak Türk gençlerinin dini 
tutum ve davranışları -Köln örneği-2003

Gecekondulaşma, gençlik ve dindarlık -Kayseri 
Argıncık örneği-2010

Dr. İsmet ALTIKARDEŞ Sosyolojik açıdan İslam'da hoşgörü-1987 Din eğitiminin sosyal yapı ve sosyal bütünleşme ile 
ilişkileri üzerine bir inceleme-1991

Dr. Öğr. Üy Hamit AKTÜRK akturkhamit@gmail.com Dini gruplar sosyolojisi açısından Alevilik -Ören 
Kasabası örneği-2004

Toplumsal değişme ve Alevi Dernekleri: Adıyaman 
örneği-2013

Dr. Öğr. Üy Mustafa SARMIŞ mustafasarmis@aksaray.edu.tr Kur'an'da toplumsal çatışma-2006 Sinema ve din (Sekülerleşme bağlamında Hollywood 
sineması örneği)-2016
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Dr. Öğr. Üy Selman YILMAZ selman2e@hotmail.com İlköğretim okulları öğretmenlerinin din algılarının 
sosyolojik tahlili: istanbul-bahçelievler örneği-2006

Dr. Öğr. Üy Ayhan ERCÜMENT
a.ercument@alparslan.edu.tr 

Cumhuriyet Türkiyesi'nin kuruluş sürecinde ulus-
devlet?din ilişkileri (1920-1937)-2012

Din, gelenek ve modernleşme bağlamında medrese 
kültürü ve toplum-2018

Dr. Öğr. Üy Yılmaz CEYLAN y.ceylan@alparslan.edu.tr Lise öğrencilerinin din algısı-2010 Kültürel çeşitlilik bağlamında Anadolu Aleviliği-2015

Dr. Öğr. Üy Emrah Yavuz emrahyavuz@osmaniye.edu.tr Harput halk kültüründe ziyaret ve ziyaret yerleri 
etrafında oluşan inanç ve uygulamalar-2005

Türkiye'de köy imamlarının sorunları: Pınarbaşı 
örneği-2015

Dr. Öğr. Üy Erol SUNGUR erol.sungur@erdogan.edu.tr Seyyid Hüseyin Nasr'a göre gelenek ve modernlik-
2010

Postmodern tüketim anlayışında dindar yaşam 
biçimleri-2016

Dr. Öğr. Üy Selçuk KIRTEPE selcuk.kirtepe@gop.edu.tr
Din ve liberalizm-2002 Televizyon dizilerinin toplum üzerindeki etkileri 

sosyo-kültürel bir çözümleme (Erzurum örneği)
-2014

Dr. Öğr. Üy Ali FİDAN alifidan@trabzon.edu.tr Cemil Meriç'e göre toplumlarda dinî hayat-2009 Din ve kalkınma (Türkiye tecrübesi)-2014

Dr. Öğr. Üy Ramazan BULUT Ulaşılamadı Din eğitiminin toplumsal temeli ve fonksiyonları-
2010

İslami kesimdeki değişimi romanlardan (2000 - 
2010) okumak-2015

Dr. Öğr. Üy Mesut Düzce
mesutduzce@gmail.com

Peyami Safa'nın romanlarında sosyal değişme ve 
din-2008 Türkiye'de 'sivil din' olgusu-2016

Dr. Öğr. Üy. Hakkı KARAŞAHİN hakki.karasahin@ikcu.edu.tr Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin tasavvufi 
görüşleri ve Halidi cemaati-1998 Gördes ve çevresinde dini hayat-2006

Dr. Öğr. Üy. Mehmet Süheyl ÜNAL suheylunal@yahoo.com Mistik tecrübe ölçeğinin güvenilirlik ve geçerlik 
çalışması-2000 Modern toplumda dinsel bireycilik-2007

Dr. Öğr. Üy. Cengiz KANIK cengizkanik@gmail.com
Kur'an-ı Kerim'deki tekrarlara orjinal bir bakış: 
Risale-i Nur örneği-2010

Almanya doğumlu Türkiye gençliğinde dini tutum ve 
davranışlar-2016

Dr. Öğr. Üy. İrfan KAYA ikaya@cumhuriyet.edu.tr
Ahi Evren ve Kırşehir'de Ahilik üzerine bir din 
sosyolojisi araştırması-2005

Kültür, sağlık ve din Gürün (Sivas) ve çevre 
köylerinde sağlık-hastalık kültürü üzerine bir din 
sosyolojisi araştırması-2012

Dr. Öğr. Üy. Fatma ÇAKMAK fatmacakmak@harran.edu.tr
2000'li yıllarda Türkiye'de muhafazakar nitelikli 
gazetelerde kadın kimliğinin temsili-2009

Dinsel bir itibar göstergesi olarak hacılık-2015

Dr. Öğr. Üy. Talip DEMİR talipdemir83@gmail.com
Sosyolojik perspektiften postmodernite ve din 
ilişkisine yeniden bakış-2015

Sağlık çalışanları ve sekülerleşme (Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi örneği)
-2019

Dr. Öğr. Üy Rasim BAYRAKTAR rbayraktar@giresun.edu.tr Ahıskalı Türklerde göçün dinsel yaşayışa etkileri-
2011

Dr. Öğr. Üy.
Mehmet HABERLİ mehmet.haberli@bilecik.edu.tr Eş'ari'nin Makâlat'ında hâricilerin sınıflandırılması 

ve öne çıkan görüşleri-2006
Sanal din: İnternet ortamındaki din olgusu üzerine 
bir araştırma-2012

Dr. Öğr. Üy.
Murat KOBYA muratkobyaibu.edu.tr Merkezzade Ahmed Efendi ve el-Bâbûsû'l-Vasît'i 

(inceleme)-2005
Sosyal bilimlerin davranış kuramları ile dini ilimlerin 
amel nazariyelerinin karşılaştırılması-2012

Dr. Öğr. Üy.
Abdullah ALPEREN abdullahalperencomu.edu.tr Çağımız İslam dünyasında modernleşme hareketleri 

ve Türkiye'deki etkileri-1998

Dr. Öğr. Üy.
Fatma ODABAŞI fatmaodabasi@hotmail.com Emeviler döneminde Mühellebiler ailesi-1993 Türk toplumunda müzik ve eğlence anlayışı ile din 

duygusu arasındaki ilişki: İstanbul örneği-2001
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Dr. Öğr. Üy.
Fatih Öztaş fatihoztas@ksu.edu.tr Siyasi partilerin T. B. M. M. tutanakları bağlamında 

laiklik tartışmaları -2010
Türk basınında din-sekülerleşme ilişkisi (2007 
sonrası)-2016

Dr. Öğr. Üy.
Ali Bayer alibayer@kmu.edu.tr Sosyolojik perspektiften sekülerleşme ve din 

ilişkisine yeniden -2006
Değişen toplumsal yapıda aile: Eşler arası şiddet ve 
din ilişkisi üzerine bir araştırma :Konya örneği-2013

Dr. Öğr. Üy Nural Savcı nuralsavci@gmail. com İslam filozoflarında bilim sınıflaması ve sosyoloji 
anlayışı-1998

Avrupa Birliğine giriş sürecinde Türkiye'deki dini 
azınklıklar-2009

Dr. Öğr. Üy.
Mustafa Derviş Dereli mdervisderelierciyes.edu.tr Din fenomenine sosyolojik yaklaşımlar :Peter L. 

Berger örneği-2012
Dini kimliklerin sosyal medyada akışkanlaşması: 
Siber-etnografik bir araştırma-2018

Dr. Öğr. Üy.
Hidayet Tuksal htuksal@gmail.com Kadın aleyhtarı rivayetlerde ataerkil geleneğin 

tesirleri-1998

Dr. Öğr. Üy.
Nedim Öz nedimoz@kilis.edu.tr Ilgın'ın Tekke köyündeki manevi halk inançlarına 

sosyolojik bir yaklaşım-1995
Ailenin çözülmesi süreci olarak boşanma olgusu ve 
din: Sosyolojik bir yaklaşım (Kilis ili örneği)-2019

Dr. Öğr. Üy Süleyman Gümrükçüoğlu suleyman.
gumrukcuoglu@kocaeli.edu.tr Hz. Hafsa'nın hayatı ve rivâyetleri-2004 Kur'an'da iletişim dili-2011

Dr. Öğr. Üy Arif Korkmaz akorkmaz@erbakan.edu.tr Hastanede dini hayat -Konya örneği-2004 Göç ve din (İsveç'teki Kululular örneği)-2010

Dr. Öğr. Üy Olgun KÖZLEME olgunkozleme@gmail.com Karizmatik lideri doğuran sosyo-politk şartlar: Yaser 
Arafat örneği-2001 Türk mutfak kültürü ve din-2012

Dr. Öğr. Üy.
Lokman CERRAH

 lokmancerrah@atauni.edu.tr
İmam hatip lisesi öğrencilerinin 'din-toplum ilşkleri' 
konusunda ki mülahazaları (Erzurum örneği)-2010 Sosyal medyada din algısı (Twitter örneği)-2015

Dr. Öğr. Üy.
Muhammet Ali 
KÖROĞLU mkoroglu@gumushane.edu.tr Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi merkezi ve köylerinde 

sosyal ve dini hayat-2004
Özerk kamusal alanların oluşmasında dinin rolü: 
Konya'daki finans kurumları örneği-2012

Dr. Öğr. Üy.
Cemal ÖZEL cemal.ozel@fatih.edu.tr

Sekülerleşme teorileri ve Türkiye (Günümüz 
Türkiye'sinde makro dönüşümler ekseninde bir 
analiz)-2003 Türkiye'de çok kültürlülük çoğulculuk ve din-2012

Dr. Öğr. Üy.
Muhammet ERTOY mhertoy@yahoo.com Yabancılaşma kuramına çağdaş sosyolojik 

yaklaşımlar-2005
Türkiye'nin modernleşme sürecinde din eğitimi ve 
yabancılaşma sorunu-2013

Dr. Öğr. Üy Hasan YAVUZER hasanyavuzer@nevsehir.edu.tr Hacıbektaş yöresi Bektaşi inançlarının din 
sosyolojisi yönünden incelenmesi-1993

Dini otorite ve teşkilatlarının sosyolojik analizi 
(Diyanet İşleri Başkanlığı örneği)-2005

Dr. Öğr. Üy.
Fatih Yaman fatihyamann@gmail.com

Mormonlar ve Amerikan toplumsal yapısı-2008
Sivil toplum bağlamında Avrupa'da İslam ve 
Müslüman kimliği: Almanya örneği-2015

Dr. Öğr. Üy. Handan KARAKAYA hkarakaya@firat.edu.tr Türk sinemasında din adamı tiplemesi-2008 Türkiye'de dindar burjuva ve kadın-2015

Dr. Öğr. Üy.
Selim SÖZER selimsozer@sdu.edu.tr Modernleşme sürecinde geleneksel dini gruplar: 

İskenderpaşa cemaati örneği-2018
Dr. Öğr. Üy. Mustafa GÜNERİGÖK m.gunerigok@alparslan.edu.tr Türkiye'de din sosyolojisi -Şerif Mardin örneği-2007 Risk toplumu ve din: Sosyolojik bir inceleme-2015

Dr. Öğr. Üy Yunus Bucuka
ybucuka@bingol.edu.tr

Eğitim sosyologlarının Türk eğitim sistemi ile ilgili 
görüşleri-2009

Dini sosyalleşme ve sosyal dışlanma ekseninde 
engellilik (Bingöl ili örneği)-2017

Dr. Öğr. Üy Ümit Aktı umit.akti@dpu.edu.tr Şanlıurfa ilinde dini müesseseleşme ve sosyal 
fonksiyonları-1997 Sosyolojik açıdan küreselleşme ve din-2008

Öğr. Gör. Dr. Hilmi TÜRKYILMAZ hilmi.turkyilmaz@deu.edu.tr Said Halim Paşa'da din ve batılılaşma-2003 Konya'da dini hayat-2016
Öğr. Gör. Dr. Bekir EMİROĞLU bekir.emiroglu@deu.edu.tr Psikanaliz ve dini tecrübe-2004 Türkiye-Avrupa birliği ilişkilerinde dinin rolü-2017
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Arş. Gör. Dr. Semih SAĞIR hafizsemihsagir@hotmail.com Türkiye'de İslam ve Anarşizm: İhsan Eliaçık ve 
takipçileri-2019

Arş. Gör. Dr. Ersin SAVAŞ Mail Bilgisine Ulaşılamadı Latifi'nin Risale-i Esrarname isimli eseri ve eserdeki 
eğitim ile İslami ilimler hakkındaki görüşleri-2013

Arş. Gör. Dr. Fatih BAŞ fatihbas@aksaray.edu.tr
İran ve Suudi Arabistan rekabetinin Ortadoğu'daki 
mezhep temelli çatışmalara etkisi : Hizbullah örneği-
2016

Arş. Gör. Dr. Fatma KENEVİR fkenevir@ankara.edu.tr Türkiye'de din sosyolojisinin doğuşu ve gelişimi-
2010 Kadın mahkumlarda suç ve din anlayışı-2015

Arş. Gör. Dr. Esra ÖZCAN esrozcan@ankara.edu.tr Müslüman Türklerin İslamofobik tecrübeleri üzerine 
bir araştırma- Almanya Ditib Löhne örneği-2019

Arş. Gör. Dr. Mehmet Emin SARIKAYA mesarikaya@ybu.edu.tr Sosyolojik açıdan göç ve kültürler arası etkileşim: 
Suriyeli göçmenler örneği-2019

Arş. Gör. Dr. Nuran KIZMAZ
nurankizmaz@bayburt.edu.tr

Ağ toplumu ve din (Ağ toplumu bağlamında Orta 
Doğu'da sosyal hareketler)-2014

Sosyal bütünleşme bağlamında Güneydoğu 
Anadolu'da değişen seyyidlik ve şeriflik algısı ve 
işlevi: Turabdin örneği-2019

Arş. Gör. Dr. Bekir KOÇ bekir_koc_55@hotmail.com Türkiye'de tüketim toplumu ve din: Yabancılaşma 
kavramı analizi-2014

Arş. Gör. Dr. Merve Reyhan 
BAYGELDİ

merve.reyhan.88@gmail.com Ernst Troeltsch düşüncesinde din ve toplum-2015

Arş. Gör. Dr. Talha SAĞLAM talhasaglam@uludag.edu.tr Sivil toplum kuruluşlarında çalışan gönüllüler 
üzerine sosyolojik bir araştırma: İHH örneği-2015

Arş. Gör. Dr. Sümeyra ÜNALAN 
TURAN

sumeyra_unalan_turan@hotmai
l.com

Çalışma hayatının dindar kadının dini anlayış ve 
uygulamalarına etkisi üzerine sosyolojik bir 
araştırma-2013

Toplumsal cinsiyet tutumları bağlamında aile içi 
sorumluluk paylaşımı: Yükseköğrenim görmüş 
çalışan dindar kadınlar ve eşleri örneği-2019

Arş. Gör. Dr.
Muhammed Özdil muhammedozdil@sdu.edu.tr İsmail Gaspıralı'nın din ve toplum anlayışı-2009

Türk toplumunda tüketim alışkanlıklarının 
sosyolojik açıdan değerlendirilmesi-2017

Arş. Gör. Dr. Zeynep Türkkan
zeynepturkkan@sdu.edu.tr

Kimliğin oluşumunda ve korunmasında dinin rolü-
2011

Durkheim ve Weber: Paradigmatik bağlamda 
karşılaştırmalı bir inceleme-2017

Arş. Gör. Dr. Abdulmuttalip BAYCAR abaycar@sakarya.edu.tr Türk-Alman evliliklerinde dini aidiyetin rolü-2013
Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin dini-
kültürel etkileşimi (SAÜ örneği)-2019

Arş. Gör. Dr. Ahmet AKTAŞ ahmetaktas@siirt.edu.tr
Tarikatların toplumsal işlevi (Diyarbakır Kadiri 
Tarikatı örneği)-2014

Şeyhlik kurumunun sosyal ve dini pratikler 
üzerindeki etkileri (Siirt örneği)-2020

Arş. Gör. Dr. Özlem ÜLKER 
SHAHAVATOV

ozlem.shahavatov@yalova.edu.
tr Küreselleşme sürecinde vatandaşlık ve din-2019

Arş. Gör. Mehmet DEMİR mehmet.demir@ikcu.edu.tr Kur'ân'da insanların ilâh olarak edindikleri objeler-
2019

Arş. Gör Ramazan Çınar mramazancinar@gmail.com Turizm bölgesinde yaşayan 18-25 yaş arası gençlerin 
dinî tutum ve davranışları: Kuşadası örneği-2013

Arş. Gör. Sıddık Ağçoban s.agcoban@klu.edu.tr Türkiye'de kadın ve çocuklara hizmet veren bir 
kurum olarak cami-2013

Arş. Gör İsa Abidoğlu isa.abidoglu@gmail.com Kur'an'da toplumsal farklılık-2015
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Arş. Gör Ramazan Akkır ramazanakkir@gmail.com Türkiye'de din ve muhafazakarlık-2006

Arş. Gör. Mehmet Latif ÇEVİK
mlcevik@ankara.edu.tr

Türkiye'de sosyoloji çalışmalarında din olgusunun 
yeri (Hacettepe Üniversitesi örneği)-2015

Arş. Gör. Faruk EVRENK farukevrenk@dicle.edu.tr Meşrûtiyetin sosyal kabulü: Diyarbakır ve çevresi 
örneği-2012

Arş. Gör. Semanur GÜRBÜZ semanur.gurbuz@atauni.edu.tr Bir din olarak tüketim kültürü: AVM örneğinde bir 
inceleme-2019

Arş. Gör. Harun GEÇER harun.gecer@gumushane.edu.tr
Kadının çalışma hayatına girmesiyle oluşan aile içi 
roller sistemindeki değişim ve din ilişkisi (Niğde 
örneği)-2016

Arş. Gör. Abdurrahman Yalçi ayalcia@gmail.com Son dönem Osmanlı aydınlarında batıcılık, İslamcılık 
ve milliyetçilik-2015

Arş. Gör. Merve TOPAL mtopal@sinop.edu.tr
Günümüzde babalık algısının dönüşümü: Kentli, orta 
sınıf, dindar baba örneği-2019

Arş. Gör. Orhan AYAZ orhanayaz@harran.edu.tr
Sosyal medyanın ergenlerin dinî sosyalleşmesine 
etkileri: Sakarya / Akyazı örneği-2015

Arş. Gör. Tevrat TEMEL tevratciftcioglu@gmail.com
Kadın ve din: Sebilürreşad Dergisi örneği (1923-
1925)-2017

Arş. Gör. Gonca DEDEMOĞLU gonca.dedemoglu@gop.edu.tr

Dini, ideolojik ve mesleki ilke, inanç ve değerlerin 
mesleki hayatın cari-gündelik düzeni ile uyumlaşma, 
ayrışma ve çatışma biçimleri üzerine bir inceleme-
2018

Arş. Gör. Rukiye KARDAŞ rukiyekardas@harran.edu.tr

Zygmunt Bauman'ın 'bireyselleşmiş toplum' 
kavramsallaştırması ışığında bireyselleşmiş din ve 
dindarlık-2016

Arş.Gör. Emrah EKER emraheker3@hotmail.com Güney Kore'de Evanjelik hareket-2013

Arş.Gör. Mücahit PİŞKİN
mucahitpiskin@istanbul.edu.tr

Tüketim toplumu ve din ilişkisi: Türkiye ve İslam 
örneği-2014

Arş.Gör. Sümeyye AYDIN sumeyye.aydin@omu.edu.tr Dini kültürde tüketim sorunu:Türkiye'de İslami 
kültürün yeni tüketim biçimleri-2013 İslami marş ve ezgilerde araçsallaşma sorunu-2019

Arş. Gör. Mehmet Aksürmeli aksurmeli@gmail.com Faith based welfare provision in Konya-2012

Öğr. Gör Hasan Ali Yılmaz hali.yilmaz@igdir.edu.tr Internal migrants and everyday Islam in the Turkish 
context-2018

Öğr.Grv. Mehmet Emin Akaslan akaslanemin@gmail.com Küreselleşme sürecinde hemşehri dernekleri-2003
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