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 Dersin Konusu: Din sosyolojisinin bilimler arasındaki yerinin 
incelenmesidir.

 Dersin Amacı: Din sosyolojisinin, din bilimi ve ilahiyat  gibi bilim dallarıyla 
arasındaki benzerlikleri, farklılıklarını, birbirleriyle ilişkilerini  ve  ortak 
yönlerini  ele almaktır.
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Derste şu sorulara cevap arayacağım:
Din sosyolojisi ve din biliminin birbirleriyle ilişkileri, 
ortak ve farklı yönleri nelerdir?
Din sosyolojisi ve ilahiyatın birbirleriyle ilişkileri, 
ortak ve farklı yönleri nelerdir?
Din sosyolojisi, ilahiyat, din biliminin amaçları 
nelerdir?
Din sosyolojisi, ilahiyat, din biliminin birbirlerini 
kapsama durumu nasıldır?
Din Sosyolojisinin Sosyal Bilimler içindeki yerini 
nasıl işaretleyebiliriz?
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Din bilimi kavramını anlamada bir başka anlayış; teoloji 

kavramını anlamaktan geçmektedir. İnsanların sahip 

olduğu inanca teoloji denir. Her türlü geçmişi olan din 

teoloji alanına girmektedir. (Özdemir,1994 : 455-456) 

Ancak din bilimi ve teoloji arasında fark vardır. Teoloji, 

din tetkiki sonuçlarıyla ilgilenmez. Din bilimi, bu tetkik 

sonuçlarıyla ilgilenir. Bu yüzden din biliminin alanını 

diğer dinler oluşturmaktadır. Teoloji direk kul ve Tanrı 

ilişkisini inceler. (Özdemir,1994:456)



Dinleri objektif olarak inceleyen bilim 
dallarından oluşan gruba Din Bilimleri denir.Din
Bilimlerinin konusu şu şekilde belirtilmiştir: Din 
Bilimleri, yeryüzünde var olmuş bütün dinleri, 
doğuşundan gelişmesine ve yok olmasına kadar 
her yönüyle inceleme konusu yapar. Din Bilimleri 
içinde mütalaa edilen alt bilim dalları kendi 
aralarında paylaşmış bulunmaktadır. Bu alt bilim 
dalları; Dinler Tarihi, Din Fenomenolojisi, Din 
Sosyolojisi, Din psikolojisi ve Din Felsefesinden 
oluşmaktadır.

Dinler Tarihi: Dinlerin doğuşu, gelişmesi, inanç ve 
ahlak sistemleri, kültler, mezhepler, dinlerin 
karşılaştırmalı tarihleri gibi konuları ele alır.

Din Fenomenolojisi: Dini fenomenlerin dışa 
akseden yönlerinden hareket ederek onları 
sınıflandırma ve isimlendirme işiyle ilgilenir.
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Din Sosyolojisi: Din ile toplum arasındaki ilişkileri ve bu 

ilişkilerden doğan olguları, dini grupları inceler.

Din Psikolojisi: Dinin fert üzerindeki etkilerini inceleme 

konusu yapar. Fertlerin dinden kaynaklanan tecrübe, his, 

ideal ve beklentileri gibi konular bu bilim dalının 

inceleme alanına girer.

Din Felsefesi: Başta Tanrı inancı olmak üzere, dini inanç 

ve hükümlerin mantığını ve geçerliliğini ortaya koymaya 

çalışır.
Bu alt bilim dallarından Dinler Tarihi, Din 

Fenomenolojisi,Din sosyolojisi ve Din Psikolojisi, 

objektif   ( tarafsız) ve deskriptif   (tasvir edici) nitelikli 

bilim dallarıdır. ( ADAM vd. Ankara2015:21-22)
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Din bilimlerinden İslam Tarihinde bir İslam tarihçisi, 

kendi alanında bir araştırma yaparken sağlıklı 

değerlendirmeler yapabilmek için; Kronoloji (Takvim 

ilmi), meskukat (Nümizmatik-Para) ,Arkeoloji, Coğrafya-

Topografya, Etnografya, Filoloji, Paleografi (eski yazı) 

Epigrafi (Kitabelerin okunması) Geneoloji, Felsefe, 

Sosyoloji, Psikoloji, Dinler Tarihi ve Sanat Tarihi gibi 

sosyal bilimlerin verilerinden ve sonuçlarından mutlaka 

yararlanmak durumundadır. Örneğin Sosyoloji; 

Toplumu, toplumdaki sosyal grupları, toplumsal yapıda 

meydana gelen değişmeleri inceleyen bir bilim dalıdır. 

Tarih gibi, geleceği değil geçmişi ve o anı inceler. Bu 

içeriğiyle Sosyoloji, İslam Tarihine önemli katkılar 

sağlayan bir bilim dalıdır. ( BAŞ vd. Ankara2013:28)



Din Sosyolojisi ve Bilimler 

www.aybu.edu.tr/islamiilimler 10

Din bilimlerini felsefeden açıkça ayıran M.scheler’dir. Aynı 

şekilde Wach’da İlahiyat, Din Felsefesi ve Din Bilimlerini 

birbirinden ayırmış, Din Sosyolojisini genel din bilimleri adı 

verilen empirik sistematik ve objektif  bilim dalının bir kolu 

olarak görmüştür. Ona göre İlahiyat ve Din Felsefesi normatiftir 

ve tümdengelim metodunu kullanır. Buna karşılık Din Bilimi 

vasıflayıcıdır. Ve Tümevarım metodunu kullanır. İlahiyatçılar 

belli bir dini, Felsefeciler belli bir doktrini savunabilir. Fakat Din 

Bilimi uzmanı değer yargına varan açıklama yapamaz. Esasen bu 

konuda Felsefenin Bilimi 3 türkü yardımı söz konusu olabilir:

-Bilimin metodlarını dener, doğruluk ve yanlışlıklarını araştırır.
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Belli bir bilimsel araştırmayı başka bir araştırmaya bağlayarak 

onun konusu Felsefi olarak belirler. 

Bilimin bütünü içindeki olayları bir düzene koyar. 

Felsefenin Din Bilimlerine böyle bir yardımı olsa da normatif  

bir bilim ile Din Bilimleri birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü 

Dinler Tarhi, Din Fenomenolojisi, Din Psikolojisi ve Din 

Sosyolojisini içine alan Din Bilimleri objektif, genel ve 

sistematik bir özelliğe sahiptir. ( AKYÜZ vd.2015:66-67 atfen 

GÜNAY,2000:48-49)
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Diğer bir tanımlama ise; din tanımları toplumun yapısı , 

düşünce tarzı ve beklenti gibi nedenlerle farklıdır. Bu 

alanda çok detaya girmeden , 3 farklı tanım var:

1) Özsel Tanımlar: Dini Tanrı kadar kutsal görmek.

2) İşlevsel Tanımlar: Dinin dünyevi hayatta insan 

yaşantısına yansımasıdır.

3) Çok Yönlü Kapsayıcı Tanımlar: Buda her türlü 

anlayışı kapsamaktadır. (Kurt,2008:73-93)
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Din biliminin tanımını yaptıktan sonra din sosyolojisinin 

tanımını  yapalım. Din sosyolojisi bir çok kaynakta farklı 

farklı tanımlanmıştır. Bu yüzden okuduğum kaynakların 

hepsindeki din sosyolojisi tanımına değineceğim.

Din sosyolojisi , toplumların yaşayışlarını , hayatlarını, 

düşüncelerini, fiillerini dini olarak ele alan bilimdir. Daha çok 

toplumu dini olarak ele alan bilim dalıdır. (Er, 2008:22)

Diğer bir tanım, din sosyolojisi toplum din arasındaki 

ilişkiyi, toplumun dinle beraber geçirdiği evreleri, toplum 

derken  birey ,yönetim vb. ile ilgilenmesidir. (Günay, 

2000:608)
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Diğer bir tanım; din sosyolojisi , dinin toplumda yansımasını 

inceler , direk olarak dinin ne olduğunu incelemez. 

(Güneş,2014:153) 

Din sosyolojisinin farklı farklı tanımın olması: Dini inancın 

toplumdan topluma farklılaşmış , her toplumda değişik bir 

anlayış ve incelenmesi gereken din sosyolojisi alanı 

oluşmuştur.

Diğeri ise toplumdaki sanayileşme de toplumun yaşayış ve 

anlayış farklılığını ortaya çıkarmıştır. Diğer bir alan ise, 

tartışma konusu olan dini inançların ve inanışların bilimsel 

olarak incelenip incelenmeyeceğidir. Din sosyolojisi genel 

olarak bakıldığında toplumun dini inanışıyla oluşturduğu 

yapıyı inceleyen bilimdir.(Güneş, 2014:156) 
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Eliade din biliminde önemli bir şahıstır. Eliade kendi 

makalesinde ‘din’ kavramını yaratıcının deneyimi ve yahut 

insan tarafından kutsal sayılanların deneyimi , tecrübesidir. 

Bu ifadeye dinler tarihi açısından geniş bir süreç 

kastedilmiştir. Yukarıda söylediğimiz yaratıcının deneyimi , 

doğru ve anlamlı yaşam tarzı kastedilmiştir. Din bilimi , 

toplumu ve toplumun yıllardır içinde oluşturduğu kavramları 

da inceler. (Adıbelli,2009:209-211)

Din sosyolojisi Ziya Gökalp ile xx. yüzyılında başlamıştır. 
İslam dini medeniyet, kültürüdür. Fransa’da sosyoloji hem 

normal hem de dini hayatta etkilidir. Ancak Türkiye’de İslam 

alanında sosyolojik olarak yaygınlaşma olamamıştır. Din 

sosyolojisi alanında çalışmak istenirse hem din hem sosyoloji 

alanında bilgi sahibi olunmalıdır.(Arabacı,1999:122-128)
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•Joachim Vach’a göre , din sosyolojisi en çok din bilimiyle ilişki 
içerisindedir. Din bilimi, din sosyolojisine tarihi veriler ile , din 
sosyolojisi ise toplumların durumlarıyla dinin nasıl şekillendiğini, 
belirterek iletişim halindedirler.  

•Bunlar farklı yönleri ve etkileşimleridir. Ortak yönleri ise ikisinin 
de bilim olması , dolaylı veya doğrudan da olsa toplumun din ile 
ilişkili olmasıdır. Kaynaklarının aynı olması da buna 
dahildir.(Er,2008:22-27)
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•Din bilimci, sosyologdan farklı olarak, din konusuna daha hakim 
olduğu için sosyologdan ayrılır. Din biliminin, sosyolojiden farkı 
bütün dinleri anlamaya çalışmaktır. Bu yüzden din bilimi ve 
sosyoloji nitelik ve nicelik yönünden farklıdır, ayrıca diğeri normatif 
diğeri deskriptiftir. (Akyüz vd,2012:58) ‘

•Din sosyolojisinin konusu, insanların dine dayalı sosyal 
davranışlarıdır.’(Akyüz vd,2012:59) Her türlü dini inanç din 
sosyolojisinin kaynağı olamaz. Din sosyolojisinin ilgi alanı olabilmesi 
için toplumda dinle ilgili gruplar oluşması ve insanların bu temelde 
iletişim kurması gerekmektedir.(Akyüz vd,2012:59)
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•Zamanla bazı sosyoloji uzmanları dinle sosyolojinin alakasının 
olmadığını ileri sürmüşler ancak doğru  bir kanı değildir. Çünkü 
insanın her türlü düşüncesi, fiilleri toplumu ve toplumun özelliklerini 
gösteriyorsa, o zaman dini dışlamak imkansızdır. 

•Din bilimi zamanla bağımsız kalarak, bağımsız bir bilim olmuş ve 
felsefeyle yakınlık kurmuştur. Daha sonra felsefeyle yakınlığını 
devam ettirmiş, bunun yanında diğer bilim dallarıyla da yakınlık 
kurmuştur.(Akyüz vd,2012:67)
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•Din sosyolojisi ve ilahiyatın birbirleriyle ilişkileri, ortak ve farklı 
yönleri nelerdir?

•İlk olarak ilahiyat nedir onun tanımlarına bakalım: İlahiyat(teoloji) 
bir düşünce alanıdır ve Tanrı’nın yada onunda ilişkili evrenin dinsel 
açıklamasını, akıl merkezli kalarak gerçekleştiren entelektüel bir 
etkinliktir. İnsanların gündelik yaşamdaki sorunları ve ihtiyaçlarına 
karşı zorunlu olarak bir ilahiyat anlayışı ortaya çıkmaktadır. Zaten 
toplumda insanlarda, ilahiyattan beklenen yorumunun yapılmasını 
istiyor.(Subaşı,2003:65-73)
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•Ayrıca, sosyolog ve ilahiyatçının farkı;  ilahiyatçılar, iman ve 
inançla başlar ve bu inancın insan yaşamına etkisini inceler. İnsanın 
içinde bulunduğu geleneğin, diğer toplum ve geleneklerinin 
uyumunu farklılıklarını inceler. Sosyolog ise, isterse bir toplumu 
isterse azınlığı inceler. Sosyologlar içinde bulundukları toplumun 
dini anlayışı, toplumun içindeki dinin, kültürel ve sosyal yapısıyla 
ilişkisini kavramak ister. 

•Kısaca sosyolog ve ilahiyatçıların farkı; zihinsel tutum ve ilgi 
alanıdır. Farklı yanlarının olduğu gibi ortak yönleri de vardır. Ortak 
yönü; ilahiyatçı bazen dini anlamak için topluma yönelir zaten bunu 
sosyolog hep yapar.(Akyüz vd,2012:57-58) 
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•Din bilimi, ilahiyat ve din sosyolojisinin ortak yönleri; din bilimi , 
bilim olarak kabul edilmeden önce ilahiyat ve felsefe gibi bilimlerin 
arasındaydı. Daha sonra ayrı bir bilim olarak kabul görülmüştür. 
Bunun yanında ilahiyatta ise belirlenen bir dinin açıklanması, 
yorumlanması ve incelenmesidir. Ancak din bilimi ise  her dini 
anlamak, açıklamak, incelemek. Benzer yönleri ilk hepsinin de dinle 
ilgilenmesidir. Ama tek din , ama bir din ama toplum ve din 
olsun.(Akyüz, vd,2013:59-61) 
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•Din bilimi, ilahiyat ve din sosyolojisinin ortak yönleri; din bilimi , 
bilim olarak kabul edilmeden önce ilahiyat ve felsefe gibi bilimlerin 
arasındaydı. Daha sonra ayrı bir bilim olarak kabul görülmüştür. 
Bunun yanında ilahiyatta ise belirlenen bir dinin açıklanması, 
yorumlanması ve incelenmesidir. Ancak din bilimi ise  her dini 
anlamak, açıklamak, incelemek. Benzer yönleri ilk hepsinin de dinle 
ilgilenmesidir. Ama tek din , ama bir din ama toplum ve din 
olsun.(Akyüz, vd,2013:59-61) 



 Din sosyolojisi, insan bilimleri ve din bilimlerini birbiriyle 
ilişkilendirmektedir. Din sosyolojisi, dini incelemesi gereken din 
bilimi, ilahiyat ile toplumu inceleyen bilim olan sosyoloji arasında bir 
köprü konumundadır. 

 Bu yüzden din sosyolojisi din bilimi ve ilahiyatla birliktedir. Ayrıca 
ilahiyat, din bilimi ve din sosyolojisinin birbirinden ayrıldığı yön ; 
ilahiyat ve din bilimi olması gereken din anlayışını topluma aktarır, 
eğer toplum bunu uygulamazsa toplumu dışlar. Ancak din 
sosyolojisi bunu yapmaz toplumla dinin nasıl ilişki içinde olduğunu 
kavramaya çalışır ve hüküm koymaz.(Günay,2003:57-58)
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•Din sosyolojisi, ilahiyat, din biliminin amaçları nelerdir?

•Din sosyolojisinin amacı , dinin toplumda yansımasını insan 
üzerindeki etkisini incelemek ve bunu diğer bilimlerden 
yararlanarak toplumu analiz edip topluma bazı konularda yardımcı 
olmaktır.

•İlahiyatın amacı , doğru bir Tanrı kul ilişkisini anlatmak ve 
insanlara öğretip doğru davranış yapmalarına yardımcı olarak doğru 
bir toplum oluşmasını sağlamaktır.

•Din biliminin amacı, toplumların tarih boyunca dinlerle beraber 
geçirdiği evreleri hakkında diğer bilimlere yardımcı olmak doğru bir 
düzenin oluşmasını sağlamaktır. 
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•Din sosyolojisi, ilahiyat, din biliminin birbirlerini kapsama durumu 
nasıldır?

•Din bilimi , bir çok dini ve yansımalarını inceler. İlahiyat , tek bir 
dini ve detaylarını , daha öncede söylediğimiz gibi Tanrı kul ilişkisini 
incelemektedir. Din sosyolojisi ise , toplumu ve toplumun dinle 
ilişkisini, yansımasını inceler. Bu yüzden birbirlerine göre kapsama 
durumuna göre din sosyolojisi, din bilimi, ilahiyat şeklindedir. En 
kapsamlısı din sosyolojisidir.
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•Din sosyolojisinin bir \ yandan toplumun incelenmesi öte 
yandan da dinin incelenmesi gibi iki farklı araştırma düzenine 
dayandığına önemle işaret edilmişti. Gerçekten de, biraz önce 
uzmanlaşmış özel bir sosyoloji dalı olduğu belirtilmiş bulunan 
din sosyolojisinin sözü edilen bu çifte bağımlılık durumu, onun 
bilimler tasnifindeki yerini de etkilemekte ve böylece onun, 
Genel ve Sistematik bir Sosyolojinin uzmanlaşmış bir alt dalı 
olmanın yanı sıra, İlâhiyat ve Din bilimleri ile olan ilgisi 
dolayısıyla, bilimler tasnifinde özel bir konuma yerleşmesine 
imkân vermektedir.
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•Her ne kadar, çeşitli kriterlerden hareketle, bilimlerin farklı şekillerde 
sınıflandırıldıklarına şahit olunmaktaysa da, çağımızda bilim alanında 
yadırganmayan bir tasnife göre onlar üçe ayrılmaktadırlar:
1. Tabiat Bilimleri,
2. İnsan Bilimleri,
3. Din Bilimleri

•İşte, bu tür bir tasnif içerisinde din sosyolojisinin yerine göz attığımızda 
onun, insan bilimleriyle din bilimlerini birbirine bağlayan köprüde yer 
aldığını görmekteyiz. Başka bir deyişle din sosyolojisi, toplumun 
incelenmesini kendine konu edinen Sosyal Bilimler ile, dinin 
incelenmesini kendine konu edinmiş bulunan İlahiyat Bilimleri arasında 
bir bağ kurmak görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Yani din sosyolojisi bu 
farklı iki disiplinin birleştiği noktada yer almakta olup, onun bu gün bu 
farklı disiplinleri birbirinden ayıran uçurumun aşılmasında önemli bir 
görevi yerine getirmesi beklenmektedir.
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•Zira, bilim ve teknoloji alanında son birkaç yüzyıldan beri ortaya 
çıkan baş döndürücü gelişmeler, dinin toplum hayatındaki 
geleneksel konumunu tartışma konusu haline getirdiği gibi, aynı 
zamanda Din ve özellikle de ilahiyat bilimlerini ve genel olarak 
metafizik alanı bilimin dışında tutma eğilimini artırmış olup, bu 
durum çeşitli bilim kolları arasında aşılması oldukça güç ve hattâ 
birçok bakımlardan çeşitli sıkıntılara ve sancılara gebe olan, kayda 
değer bir boşluğun yaratılmasına sebebiyet vermiş bulunmaktadır.
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