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Dersin Konusu: Sosyolojik teoride dinin yerini 
anlamak.

Dersin Amacı: Öncü sosyologların nazarında dinin 
yerini incelemek.



 Sosyoloji: Sosyal hayatımızda 
var olan sosyal geçekleri(sosyal 
olay ve olguları), beşeri grupların 
davranışlarının ve sosyal 
kurumları müdahale etmeden 
inceleyen sosyal bir bilim dalı 
olarak ifade edilebilir.(Demir, 
1997: 207)

 Teori “Teori; bir olgu, süreç, 
kurum ya da herhangi bir birimin 
nasıl işlediğini açıklamaya çalışan 
fikirler bütünüdür.”(Bodur, 
Çapcıoğlu,2015: 113)
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Sosyolojik Teori Nedir?

 Sosyolojik Teori: ‘’Toplumun ya da bazı sosyal olguların bilimsel kabul 
edilen bir metotla incelenmesiyle varılan genellemelerdir.’’(Arslantürk, 2014, 
s.310)

 Sosyolojik teori, sosyal olguları ve süreçleri kavramaya ve izahına yönelik 
bilinçli bir çabadır.Bu süreçte sosyal bilimci, şahsi tecrübelerini bir kenara 
koyarak, bu tarz sosyal olgu ve sistemleri eleştirel ve nesnel bir şekilde 
incelemek durumundadır.Bu tür bir inceleme ise, çeşitli sosyolojik 
perspektifler (makro, mikro vb) çerçevesinde mümkün olabilmektedir.

 “Sosyolojik teoride tartışılan temel meseleler olarak üç genel pozisyondan 
söz edilebilir: Sosyal hayatın geniş ölçüde sosyal yapı tarafından 
belirlendiğini vurgulayan yapısalcı makro teoriler, aktörlerin yapıların esiri 
olduğunu ve davranışların yapı tarafından belirlendiğini iddia etmektedir. 
Öte yandan makro tezi eleştiren ve insan aksiyonunun yapısal etkileri 
üzerinde duran mikro teoriler insan aksiyonlarının gerisinde motiflerin ve 
anlamların olduğunu ileri sürerek bireysel davranışların önemine vurgu 
yapmaktadır.”(Kömeçoğlu, 2002:17’den atfen Bodur,2015:114)
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 Bilginin, kişinin hayal gücünün ve aklının ürünüdür.

 Kapsamlıdır.

 Bilimde izah ve tetkik metodu görürler.

 Kanunları birleştirme özelliği görürler.

 Kapsamlılıkları nedeniyle deney konusu olamazlar.

 İspatları mümkün değildir.

 Kanun haline gelemezler.

 Kesin değillerdir. Tartışma konusu olamazlar (Akyüz 

vd. 2013: 235).
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 Teoriler; gerçeklik ve bilgi alanının soyut ve simgesel 

birer boyutudur.

 Bilimsel çalışmalardaki en önemli yönü birer hazırlık 

aşaması niteliğinde olup, bilimsel çalışmada atılan ilk 

adım özelliğini taşıyor olmasıdır.

 Teoriler her ne kadar doğrulanabilir veya 

yanlışlanabilir özelliğe sahip olsalar da bilim 

geçmişinin konuları olmaktan öte bir anlam ve 

öneme sahiptir. Bu özelliğiyle teorinin sınırlı olduğu 

kanısına varılır (sosyal bilimler ansiklopedisi cilt 4, 

1990 : 116 117).
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 Sosyolojik teori toplumun veya toplumu bir araya 

getiren unsurların hem birbirleriyle hem de toplumla 

ilişkileri noktasında işleyiş mekanizmalarını 

tanımlayan fikirlerden oluşmaktadır.

 ‘’Sosyolojik teori, sosyal olguları ve süreçleri 

anlamaya ve açıklamaya yönelik bilinçli bir çabayı 

ifade eder.’’ Bu zaman içinde sosyolog gözlem ve 

tecrübesini bir kenara bırakarak bu noktayı hem 

eleştirel hem de objektif olarak inceleyebilmelidir.

 Bu da ancak makro, mikro vb. sosyolojik perspektifle 

mümkün olabilmektedir.

 Sosyolojik perspektif ise soyut yaklaşımlardan 

oluşan düşünce ekolleridir (Akyüz vd. 2015: 113
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Sosyal Teori ve Din
 İnsanoğlu yeryüzünde yaşadığı müddetçe çevresini ve yaşamını anlamaya 

çalışmıştır. İlahi veya gayrı ilahi kaynaklı dinler, insanın bulunduğu dünyayı, 
ahireti veya onu tamamlayıcı düşünceleri ve adalet duygusunu anlamasını 
kolaylaştırmıştır. Buna bağlı olarak din olgusu toplumda derin etkiler 
uyandırmıştır. Bu etkiler, modern zamanlarda gelişen felsefi düşünce ve 
ekollerin dikkatini dinler üzerine yoğunlaştırmış ve gelişen her yeni ekol dine 
yönelik farklı bir tutum geliştirmiştir.

Sosyolojik Teori ve Din



Ana Hatları ile Din Teorileri

1) Makro Sosyolojik Din 

Teorileri

2) Mikro Sosyolojik Din 

Teorileri

3) Yapısallaşım Teorisi
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Makro Sosyolojik Din Teorileri

 İşlevselci Din Teorileri

a) İşlevselci Din Teorileri

b) Yapısal İşlevselci Din Teorileri

 Çatışmacı Din Teorileri

a) Marksist Din Teorisi

b) Neo-Marksist Din Teorileri

c) Marksist Olmayan Çatışmacı Din Teorileri
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Mikro Sosyolojik Din Teorileri

 Sosyal Aksiyon Teorileri 

 Sembolik Etkileşimci Teoriler ve Din 

 Fenomenolojik Din Teorileri

 Yapısallaşımcı Din Teorileri
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Makro 
Teoriler

• Makro teoriler sosyal yapının sosyal hayat 
üzerinde bir hakimiyet kurduğunu iddia 
etmektedir.

Mikro 
Teoriler

• Mikro teorilerini tenkit eden mikro teoriler ise insan 
aksiyonunun yapısal etkileri üzerinde durmakta ve 
insan aksiyonlarının öncesinde anlamların olduğunu 
savunmaktadır. Kısaca bireysel davranışların 
önemini vurgulamaktadır

Yapısallaşım 
Teorileri

• Makro teoriler ile mikro teorileri bir araya getirme 
çabası güden yapısallaşım teorileri ise dini-
sosyolojik araştırmalarda analitik teorik çerçeve 
olarak kullanır.

(Akyüz vd. 2015: 114)
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İşlevselci Din Teorileri-1

a) İşlevselci Din Teorisi: Sosyal davranışı 

anlamaya yönelik geliştirilen bir teori olan 

işlevselcilik toplumun çeşitli parçalarının 

bütünsel sistemle ilgili ve bağlantılı olduğunu 

ifade eder.Toplumun bir parçasını anlamanın 

ancak onu oluşturan parçaları anlamaktan 

geçtiğini iddia eder. Bu ekolün göze çarpan 

isimlerinden birisi de Durkheimdir. 
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Emile Durkheim (1858-1917)
 “Durkheim, dinin köklerini bulmak için ilkel toplumu, inceledi. Dinin 

kaynağının toplumun kendisi olduğunu bulduğunu düşündü. Toplum belirli 

şeyleri dini veya dünyevi olarak tanımlar.Özel olarak, onun araştırdığı klan, 

içinde bitkiler ve hayvanlar gibi şeylerin tanımlandığı ilkel bir din türü olan 

totemizmin kaynağıydı.Böylece totemizm, maddi olmayan toplumsal 

olgunun özel bir türü kolektif bir bilincin bir biçimi olarak görüldü.Durkheim 

sonunda toplum ve dinin (veya daha genel olarak kolektif bilinç) bir ve aynı 

olduğun ileri sürdü.Din toplumun kendisini maddi olmayan toplumsal bir olgu 

biçiminde ifade ettiği tarzdı.”(Ritzer, George,2011:19-22) 

 Durkheim,özellikle dinin toplum üzerindeki işlevi üzerinde 

durmuştur.Bundan hareketle, sosyal düzendeki sorunlara kolektif bilinç 

kavramı ile çözüm getirmiştir.O’na göre, dinin toplumdaki işlevleri üç başlık 

altında toplanabilir:

 -din, sosyal birliği ve bütünlüğü sağlayan bir güç kaynağıdır.

 -dine bağlı olanlar arasında standart davranışlar oluşturarak sosyal kontrolü 

sağlar.

 -din, varoluşsal problemlere cevaplar  vererek insan yaşamına anlam ve 

amaç katar.(Bodur,Hüsnü Ezber ve Çapçıoğlu,İhsan,2015:119)
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İşlevselci Din Teorileri-2

b) Yapısal İşlemselci 
din teorileri:  
Toplumsal sistemin 
birbirleriyle ilişkili 
unsurlardan 
meydana geldiğini 
iddia eden bu ekolün 
başat ismi kusşusuz 
Talcott Parsons’dur.
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Talcott Parsons(1902-1979)
 Talcott Parsons, toplumu bir sistem olarak görür. Toplumsal varlığın 

sürekliliği için ön gereklilik olarak şu dört temel işlevsel zorunluluğun 

karşılanmasını gerekli görür: 

 1.Adaptasyon (uyum): Sosyal sistemle çevresi arasındaki uyumlu ilişkidir. 

Ekonomi, bu ön koşulları yerine getiren kurumdur. 

 2.Hedef-Erişimi: Toplumların hayatiyetlerini sürdürebilmeleri için 

kendilerine ön koşul olarak amaçlar belirlemesidir. Siyaset, bu fonksiyonel 

ön gerekliliği yerine getiren temel kurumlardandır.

 3.Entegrasyon(Bütünleşme): Sosyal sistemin unsurlarının karşılıklı uyumu 

ve koordinasyonudur. Din, bu ihtiyaçları karşılayan temel kurumlardandır. 

Hukuki kurallar, bireyler ve toplumlar arasında olan ilişkileri tanımlar ve 

standardize eder. Böylelikle toplumdaki bireyler arasında ortaya çıkabilecek 

çatışma potansiyeli en az seviyeye indirilir. 

 4.Örüntü Devamlılığı: Toplumda kurumsallaşmış ana değerler kalıbının 

devam ettirilmesini ifade eder.Bu fonksiyonları aile, eğitim sistemi ve din gibi 

kurumlar yerine getirir.(Jary ve Jary,1991:505-506’den atfen; Bodur 

vd.,2015:121)
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 “Parsons’a göre, dini inanç ve pratikler sosyal bütünleşme ve dayanışmayı 

teşvik ettiği gibi, egemen değerleri tanımada ve güçlendirmede önemli rol 

oynamaktadır.” (Bodur,2015:122)

 “Parsons modern toplumlarda dinin rolü ile ilgili analizlerinde bireylerin 

sosyal aksiyonlarının kültüre nüfuz eden ve onun temelini oluşturan dini 

değerler tarafından şekillendirildiğine inanmaktadır.Parsons’a göre dinin 

kültürel sistemin bir parçası olması nedeniyle bireysel aksiyonun yönlendirici 

olarak önemli bir işlevi vardır.Aynı zamanda din insanların davranışlarının 

değerlendirilmesine yönelik standartların ve ölçütlerin oluşturulmasında da 

önemli bir kaynaktır.” (Bodur,2015:122)

 Parsons, teorisinde din ve sosyal düzen arasındaki ilişki üzerinde 

durmuştur. Buna göre din, bütün toplumlarda ortaya çıkan çeşitli sosyal 

problemler hakkında çözümler sunan bir kurumdur. Buna göre din, sosyal 

düzeni bozabilecek gerilimi ve bunalımı anlamlı hale getirerek yatıştırır. 

Böylelikle sosyal düzen ve istikrara katkıda bulunur.
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Çatışmacı Din teorileri

 Marksist Din Teorileri: 
Çatışmacı din teorileri içinde 
yer alan Marksist din teorileri, 
sosyal gruplar arasında çıkar 
farklılıkları üzerinde durur. Bu 
farklılıkların toplumda ortak, 
sürekli ve kalıcı olması 
sebebiyle çatışma ürettiğini 
iddia eder. Marksist din 
teorisyenlerinin en önemlisi  
Karl Marx’tır. 
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Karl Marx (1918-1883)
Marx, kuramını “alt yapı, üst yapı ” ve yabancılaşma kavramlarını kullanarak 

açıklar;  

Alt Yapı-Üst Yapı ilişkileri : Marx’ın sosyolojik teorisinin kaynağı ekonomik 

temelli sınıf çatışmasına dayanır.Teorisinin temelini alt yapı ve üst yapı 

kavramları oluşturur.Genel olarak ekonomi alt yapıyı oluşturur.Şu üç unsur 

ekonomiyi belirler: 

-Proleterya(işçiler) 

-Üretim araçları,

-Burjuvazi(çalışmadan başkalarının  emeğini elinde tutan güçler.)

 Ekonomik yapının bütün sosyal faaliyetlerin asıl belirleyicisi olması  ve 

insanlığın tarih boyunca bu çatışma olgusu içinde yaşadığı varsayımı 

Marx’ın  sosyolojisinin temel varsayımlarıdır. Ekonmik sistem,aile, hukuk ve 

sanatı şekillendirdiği gibi dini de şekillendirir. Marx, ekonomik kaynakların 

çoğunun belirli ellerde toplandığı ve toplumun geri kalanının zengin sınıf için 

çalışmaya mahkum olduğu bir üretim biçiminin tarih boyunca var olduğunu 

savunmuştur. Bu sebeple toplumlar sömüren mülk sahipleri ve sömürülen 

çalışanlar olarak sürekli birbirleriyle çatışan iki sınıfa ayrılmıştır.  ( Kurt, 

2003: 400-401)
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 Üst yapı kurumlarını ise, devlet, aile gibi kurumlar ve toplumda etkin olan 

din, sanat, bilim, felsefe, ahlak ve gelenek-görenek  gibi ideolojiler ve 

değerler oluşturur.Buna göre, din, toplumsal “üst yapının” bir biçimidir.Alt 

yapıya egemen olan sosyal sınıf, hukuk, gelenek - görenek, din ve inançlar 

gibi üst yapı karakterlerinin ekonomik çıkarlarınca belirler. ( Kurt, 2003: 400-

401)

Yabancılaşma:

 Marx’ın terminolojisine göre, yabancılaşma üretim araçlarının 

mülkleştirilmesinden doğar. Mülkiyet dağılımındaki dengesizlikler ve aşırı 

uzmanlaşma, insan psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler bırakarak bireyin öz 

varlığından sıyrılarak yabancılaşmasına neden olur.

 “Başta din ve devlet olmak üzere, tüm üst yapı kurumları insanları 

yabancılaştırmaktadır. Yabancılaşmanın ortadan kalkması için mülkiyetin 

son bulması ve işçi sınıfının topluma egemen olması gerekir.” . ( Kurt, 2003: 

400-401)
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 Dinin toplum üzerindeki etkileri ve sonuçları din sosyologlarını 

ilgilendiren bir husustur. Bu etkileşim üzerinde durmak için makro 

sosyolojik din teorilerinin perspektifi yönünde olan, işlevselci ve 

çatışmacı din teorilerine de değineceğiz (Roberts, 1990: 47’den 

atfen Akyüz vd. 2015: 115).

 ‘’Bilindiği gibi makro perspektifler, bireyler arasındaki gündelik 

etkileşim ilişkilerinden ziyade toplumların yapısına, genel 

organizasyon kalıplarına bakarak toplumsal dinamikleri, ilişkileri ve 

sosyal davranışı açıklamaya çalışırlar. Her iki teori de sosyal 

davranışla ilgili farklı açıklama tarzlarına sahiptir. Ancak bunların 

taraftarları arasında oldukça hararetli tartışmalar olsa da, hatta 

bazen bu teoriler uzlaştırılamaz olarak görülse de, aslında onlar 

birbirlerini tanımlamakta ve ikisi birlikte sosyolojik anlayışımıza 

genişlik ve derinlik katmaktadır’’(Akyüz vd. 2015: 115,116 ).
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Parsons gibi işlevselci sosyologlar 
toplumların devamlılığını 
sağlayabilmeleri için belli bir dereceye 
kadar dengenin gerekli olduğuna 
inanmışlardır. Fakat pratikte aslında 
hiçbir sosyal sistemin kusursuz 
dengeye sahip olamayacağını kabul 
etmişler, böylece bu problemi 
çözmeye çalışmışlardır.

Bu yüzden sosyal değişme süreci 
‘’hareket halinde olan bir denge’’ 
olarak resmedilmektedir.

İşlevsel zorunlulukların birbirleriyle 
çelişmeleri sebebiyle alt sistemlerin 
istekleri çatışmaya neden olabilir 
(Akyüz vd. 2015: 124).

 İşlevselcilik çoğu zaman 
‘’sosyal değişim’’ için uygun 
bir açıklama 
sağlayamadığından 
eleştirilere maruz kalmıştır.
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 İşlevselci bakış açısı, dinin topluma olan olumlu etkileri üzerinde 
durur. Bu yüzden işlevselciler dinin, bazen toplumdaki düzen ve 
istikrarı bozucu yönlerini görmek istemezler. Yine bu yüzden de 
dinin olumlu katkılarıyla ilgilenen işlevselcilik, olumsuz etkilerini göz 
ardı ettiğinden eleştirilmiştir.

 İşlevselci sosyolojik teori, toplumların sürekli uyum içerisinde 
olamayacağına ve toplumu oluşturan unsurlar arsında çatışma 
ve rekabetin olduğuna inanır.

 Parsons gibi işlevselciler, çatışmayı sosyal değişmenin temel 
gücü olarak görmedikleri için eleştiriye maruz kalmışlardır.

o İşlevselci din teorisi, dinin sosyal bütünleşmeye sebep 

olacağını vurgulamış fakat kimi zaman gerçekleşecek negatif 

etkileri göz ardı etmiştir (Akyüz vd. 2015: 124,125).
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 Çatışma teorisi, değişimin sebeplerini ortaya 
koymakta yardımcı olmuş fakat sosyal düzen, 
dayanışma ve iş birliğini yeteri kadar 
açıklayamamıştır.

 Kişisel çıkarlar tüm davranışları tetikleyici güç 
olarak görmüştür. 

 Çıkarlar, ekonomik terimlerle ifade edilmiştir. 

 Din, insanlar üzerinde kuşatıcı ve uzun bir etkiye 
sahiptir. Çatışma teorisi bunu hesaba katmamıştır 
(Akyüz vd. 2015: 130,131).
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Mikro Sosyolojik Din Teorileri-1

 Sosyal Aksiyon ve Din :

Sosyal aksiyon teorisine 
göre dini eylem bir sosyal 
eylem türüdür.Bu teoriye 
göre sosyal eylem, taşıdığı 
anlam açısından incelenir. 
Ve Max Weber tarafından 
geliştirilmiştir.
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Max Weber (1864-1920)

 “Weber, din sosyolojisine, sosyolojinin dinin özünü değil, fakat din ve dini 
inançların ortaya çıkardıkları davranışları incelemesi gerektiğini belirterek 
başlıyor.Bu durumda, din sosyolojisinde amaç, dinin ve dini inançlar ve 
gerçekliği konusunda spekülasyon yapmak yerine, dini davranışların veya 
dinden kaynaklanan sosyal davranışların incelenmesi 
olmaktadır.”(Günay,Ünver,S.2)

 M. Weber’in sosyal teorisi, insanların fiillerinin temelinde anlamların ve 
motiflerin yer aldığı anlayışına dayanmaktadır. Toplum üyeleri tarafından 
özümsenen dünya görüşü, insanların eylemlerini yönlendiren temel 
motivasyon kaynağıdır.(Bodur vd. 2015:132) 

 Weber dinin içeriği olarak, dini sistemlerin insan değerleri ve tarihsel 
süreçlerin sonuçları olduklarını belirtir.”Weber, tarihin biçimlenmesinde, 
ekonomik ve maddi koşulların önemini kabul etmiştir, ancak Marx’ta olduğu 
gibi, onları temel belirleyici olarak da görmemiştir.” Çünkü ona göre 
ekonomik bir organizasyondan önce dini, ahlaki ve ideolojik faktörler gelir. 
(Bozkurt,Veysel,2012:39)
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1.Geleneksel 
Aksiyon 

2. Duygusal 
Aksiyon

3. Değer ve 
Akla Dayanan 

Aksiyon

4. Amaçlı 
Rasyonel 
Aksiyon

Weber’e göre 
sosyal 

aksiyonlar

Furseth ve Repstad, 2011:218)
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Mikro Sosyolojik Din Teorileri-1

 Sembolik Etkileşimci 
Teoriler ve Din: Sembolik 
etkileşimcilik, psikoloji temelli 
bir amerikan sosyoloji 
ekolüdür. Bireyin ve bireyin  
sosyal eyleme yüklediği 
anlamların üzerine 
kurulmuştur. (Bodur vd. , 
2015:134 ) 

 Bu teoriyi G. H. Mead 
tarafından geliştirmiştir.
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George Herbert Mead (1963-1931)

 Mead, ‘benlik’, ‘kişisel ben’, ‘sosyal ben’, ‘ayna benlik’ gibi 
kavramları kullanarak teorisini temellendirmiştir. Mead'e göre 
insanın hareket anlayışının zemininde “Benlik ile Etkileşim” kavramı 
vardır. Bu kavram toplumsal rol almanın temelini teşkil eder. Rol 
almanın ilk koşulu, kişinin empati kurmasıdır. (Eda,2016:16) 

 “Mead’e göre toplum, zihni süreçler anlamına gelen dil ve jestlerin 
(sembollerin) alınıp-verilmesi ile inşa edilir. Bu jest ve semboller, 
toplumsal düzeni ortaya çıkarır (Eda,2016:9)  

 İnsanların dini nasıl deneyimlediklerini ve dinin gereklerini nasıl 
yerine getirdiklerini incelemek için bir teknik sağlar. (Collins, 2010: 
17’den nakil; Güngör,2013:69). 

 Mead’e göre dini ve ekonomik ilkeler birbirine ters gibi görünse de  
her ikisi de bütünleştirici özelliktedir. Bu ilkeler,evrensel topluluk 
oluşturma eğiliminde olmalarından dolayı evrensellerdir.(Furset ve 
Repstad,2011:89-90’dan nakil; Bodur vd.,2015:136)
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Mikro Sosyolojik Din Teorileri-1

 Fenomenolojik Din Teorileri: 

Fenomenolojik paradigmalar, “toplumsal 

yapı”  ve “sosyal aktör” olguları temel 

alınarak oluşturulmuştur.(Kuyucuoğlu, 

2012:152) Bu kuramın başlıca temsilcileri 

E. Husserl, Peter L. Berger ve Thomas 

Luckmann’dır.
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3)FENOMENOLOJİK  DİN  TEORİSİ
Fenomenolojik din teorisi Alman felsefeci Edmund Husserl’e

atfedilen bir harekettir. Fenomenoloji bizatihi gerçekliğin 

doğasının tasvirini sunmaktan daha ziyade gerçekliği bilme 

yolunu, bilme ya da araştırma hususunda bir metod

sunar.(2004:38)

Fenomenoloji, bizden, öğrenmiş olduğumuz kavramları olduğu 

gibi kabul etmememizi, onları sorgulamamızı ve dünyada 

bulunuşumuzu sorgulamamızı ister. Kısacası, bu bakış açısı 

bizden, yabancı bir ülkeden ya da uzaydan gelen bir ziyaretçi 

rolünü almamızı ister. Fenomenolojik toplumbilimciler insanların, 

öğrenmiş oldukları kültürel kavramları askıya ya da parantez 

içerisine aldıktan sonra, toplumsal durumlarını nasıl 

tanımladıklarını inceler.(Wolf vd. 2002:350) 

Fenomenolojik toplumbilimcilerinden en önemlileri Peter L. 

Berger ve Thomas Luckmann’dır. Berger ve Luckman mikro 

sosyolojik din teorileri alanında din sosyolojisine önemli 

katkılarda bulunmuşlardır.
(Edmund Husserl)
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Berger dinle ilgili analizlerinin Thomas Luckman’la

birlikte geliştirdiği ‘’realitenin sosyal inşası’’ 

perspektifi çerçevesinde yapmıştır. Buna göre, 

öznel bilinçlilik ile sosyo-kültürel dünya arasındaki 

karşılıklı bağımlılık ilişkisi bir çeşit süre giden 

diyalektik süreç olarak analiz edilir.Bu süreçte 

insanoğlu sosyo-kültürel dünyaya diğerleriyle 

etkileşimleri yoluyla meydana getirir. Daha sonra 

bu dünya dışsal sosyo-kültürel çevresi olarak 

subjektif bilinç ve yapıların şekillenmesine katkıda 

bulunur.(Çapcıoğlu vd.2012:138’den atfen 

johnson,2007:54-55)

Berger ve Luckman, gerçekliğin toplumsal 

inşasında devam eden diyalektik süreci ilk 

safhasına, ‘dışa vurma’, ‘dışsallaştırma’, yani 

‘maddeleştirme’ demektedirler.(Çapcıoğlu vd. 

2012:138’den atfen Wallace ve Wolf,2004:325-

329)

Berger’’din’in insanın evrende kendisini’’ 

evinde/yurdunda’’ hissettmesini sağlayan bilişsel 

ve normatif yapı olduğunu ifade 

etmektedir.(Ünal.2008:150)

(Thomas Luckmann)
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Berger ve Luckman; George Herbert Mead ve diğer ‘’sembolik etkileşim’’cilerden de 

etkilenmişlerdir. Buna göre her iki sosyolog, insanın etrafındaki dünyaya anlam verip onu öznel 

olarak yorumlamak suretiyle oluşturduğu sübjektif ilişkinin giderek objektif dünya algısına 

dönüşeceğini iddia etmektedir.                       

Berger ve Luckman’ın kitabı hem din sosyolojisi hem de bilgi sosyolojisi alanında etkili olmuştur. 

Onlar, bireysel aksiyon ve davranışlara önem veren modern sosyolojik anlayış çerçevesinde sosyal 

bir aktör olarak insan üzerinde yoğunlaşmışlardır. Böylece her iki sosyolog da bireyin benlik görüşü, 

bunun oluşması ve değişmenin sosyal bağlamdan etkilenerek meydana geldiğini vurgulayan mikro 

sosyolojik anlayışın gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Berger ve Luckman’ın birlikte kaleme aldıkları çalışmalarda, düzen ve tutarlılık vurgusu dikkati 

çeken bir başka tema olmaktadır. Onlara göre toplum, birbirleriyle etkileşim halinde olan insanların 

faliyetlerinden meydana gelen dinamik karakterli bir yapıdır. Buna göre sosyal düzen; anomi ya da 

kural tanımazlığın zıddıdır.(Çapcıoğlu vd.2012:139-140)

Berger ve Luckman teorik yaklaşımlarda karmaşık bir yol izlemeleri sebebiyle eleştirilmişlerdir. 

Berger ve Luckman dinin toplumda sosyal bütünlüğü sağladığını düşünürler. Bazı sosyologlar 

tarafından dinin toplumda ayrışmalara yol açtığı durumları göz ardı ettiği gerekçesiyle 

eleştirilmişlerdir.
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Peter L. Berger (1929-2017
 Berger; Hümanistik, yorumlayıcı, yeniden inşacı ve fenomenolojik sosyoloji 

ile etkileşimci ve yapısalcı yaklaşımlar arasında bir sentezdir.

 Berger’e göre kültür, toplumsal hayatı mümkün kılan şu üç aşamadan 

oluşan diyalektik bir süreçtir:

 Dışsallaştırma:Gerçekliğin toplumsal inşasında devam eden diyalektik 

sürece göre toplum objektif bir realitedir. İnsanlar muhtelif objeler meydana 

getirdikleri zaman –ister bir bina inşa etme isterse dini bir düşünce üretme 

biçiminde olsun- bunları meydana getiren insanlarda bağımsız bir şekilde 

varlıklarını idame ettirmeye başlarlar. Böylelikle bir binanın inşası ya da 

düşüncenin üretimi “verili” olarak görünen ürünler olmaya başlar.

 Nesnelleştirme: Berger, bireylerin toplumu oluşturma süreci olarak 

gördükleri dışsallaştırma ile beraber bunların objektif realiteler haline 

gelmeye başladığını iddia eder. Bu süreci ise “nesnelleştirme” ile 

kavramsallaştırır.

 İçselleştirme: İçselleştirme süreci ise; insanların meydana getirdiği 

nesnelleşmiş ilişkileri ve onları üreten insanları etkileyip, insana has 

faaliyetlerin çerçevelerini oluşturur. .(Bodur,Hüsnü Ezber ve 

Çapçıoğlu,İhsan,2015:138-139)
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 Berger’e göre din, kendisiyle kutsal bir kozmosun inşa edildiği beşeri 

bir girişim ve iki adımdan oluşan bir yasallaştırma sürecidir. İlk 

olarak din, kendilerine nihai olarak geçerli ontolojik statüler 

bahşetmek, yani onları kutsal ve kozmik bir başvuru kaynağına 

yerleştirmek yoluyla toplumsal kurumları meşrulaştıran, ikinci olarak 

da, içerisinde günlük yaşamlarıyla insanların var olduğu toplumsal 

olarak kurulan anlam dünyalarının gerçekliğini koruma işlevi gören 

bir süreçtir. Buna göre din, toplumsal işlevselliği ve buna bağlı 

olarak bir sosyal düzen ve mana arayışı bakımından anlam kazanır. 

(Coşkun, 2016) 

 Berger, dini en yaygın ve en etkili meşrulaştırma kaynağı olarak 

görür. Dolayısıyla din, insanın toplumsal gerçeği yapım sürecinde iki 

önemli amacı sağlar:

1) Bu gerçekliğe bir nomos veya anlam sağlar.

2) Bu gerçekliği meşrulaştırır ya da onaylandığını belgeler. 

(Coşkun, 2016)
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Thomas  Luckmann (1927-2016)
 “Luckmann’a göre din, insanın ortak temel gerçeklerine derinlemesine 

nüfuz etmiş, biyolojik varlığın üstünde, beşeri hayatın farklı durumlarına 

hitap eden aşkın(müteal) bir fenomendir. Bireyin varlığı, ancak evren ve 

hayatın anlamı konusunda aşkın bir dünyaya ulaşmakla bir değer 

kazanabilir. Bir toplum(organizma) içinde doğan beşeri organ(insan) için 

evren nesnel, sabit ve sosyal bir olgudur. Evrenin kavranması, dinin temel 

işlevini güçlendirerek, sosyal nesnel gerçekliğin bir bölümünü oluşturur.” 

(McGuire, 1992:264-266’dan atfen Kuyucuoğlu, İsa, 2012:184)

 Luckmann, kurumsal din sosyolojisini eleştirmiş; bunun yerine bireysel 

dindarlığa dikkat çekmiştir. Ona göre kiliseye giden kişi sayısının azalması 

toplumda dindarlığın azaldığını göstermez, dinin özelleştiğini gösterir. Bu 

bakımdan din sosyologlarını hatalı bulmuştur; çünkü dindarlık derecesinin 

matematiksel verilerle çözmenin mümkün olamayacağını savunmuştur.

 Thomas Luckmann, Batı toplumlarında Sekülerizm’in “görünmez din” haline 

geldiğini ileri sürmüştür. Modern insanın anlam arayışında kendini 

gerçekleştirme sürecinde Sekülerizm dinin yerini almıştır. (Kuyucuoğlu, İsa, 

2012:185)

Sosyolojik Teori ve Din



Yapısallaşımcı Din Teorileri

 Yapısallaşımcı din 
teorileri, makro teorilerin 
aktörü göz ardı etmeleri 
sebebiyle, mikro teorileri 
ise yapıyı 
önemsemedikleri 
gerekçesiyle eleştirerek 
yeni bir teori ortaya koyma 
girişimidir. Yapısallaşım 
teorisinin en önemli 
kuramcısı Anthony 
Giddens’tır.
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Anthony Giddens (1938-…)
 Giddens tarafından oluşturulan yapısallaşım teorisi,  toplumun (makro) ve 

bireyin davranışını (mikro) kendine konu edinirek bu iki ana teori arasındaki 
ayrılığı sentezlemeye çalışır. (Akpolat,2007:65), 

 Giddens’e göre; aktör, yapıdan bağımsız olamaz. Toplumsal yapılar, 
aktörler tarafından sosyal pratikler yoluyla sürekli olarak üretilir. Bodur vd., 
2015:144-145)

 Giddens, kuramını temellendirirken kullandığı iki kavram olan modernite, 
post-modernite ve din ilişkisi hakkındaki çözümlemeleriyle modernitenin 
dinin önemini azaltabildiği ve aynı zamanda onu canlandırabildiği hususu 
üzerinde durur. Bununla birlikte Giddens, din ve gelenek arasında kuvvetli 
bir bağ olduğunu toplumların modernleşmesiyle bilimsel bilginin geleneksel 
değerlere kıyasla önem kazanacağını ve dinin değerinin azalacağını da 
iddia eder.(Bodur vd., 2015:145)

 Giddens dinin kolektif yönlerini göz ardı ederek, bireylerin moral açmazlara 
verdikleri tepkilerden yola çıkarak dini açıklamaya girişmiştir. Böylece dinin 
sınırlı bir şekilde bireyselleşen ve rasyonelleşen bir unsur olduğu izlenimini 
vermiştir.

 Din, bireysel ve sosyal hayat ve tabiatla ilgili moral ve pratik açıklamaların 
kaynağı olması sebebiyle toplumda endişeyi giderici bir fonksiyon 
görebileceği gibi bunun aksi olarak bir endişe kaynağı da 
olabilir.(Roberts,1990:48-49’dan nakil; Bodur vd., 2015:144)
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Sonuç
 Din, insanlık tarihi boyunca var olagelmiş ve toplum 

üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Bu yönüyle din, 

sosyolojinin ilgi alanına girerek sosyologların 

kuramlarında önemli bir yer işgal etmiştir. Bu sosyolojik 

kuramlar, temelde makro(büyük ölçekli) ve mikro(küçük 

ölçekli) olmak üzere ikiye ayrılır. Buna ek olarak 

yapısallaşım teorisi, iki teoriyi uzlaştırma amacı güden 

üçüncü bir teori olarak karşımıza çıkar. 

 Makro teoriler,toplumsal yapıya dayanarak  toplumu ve 

dinin toplumdaki yerini açıklamaya çalışır. Bu teorinin alt 

başlığı altında bulunan işlevselci yaklaşım, dini 

fonksiyonel yönüyle çatışmacı yaklaşım ise dinin 

çatışmaya sebebiyet vermesi yönüyle inceler. 
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 Mikro teoriler ise, toplumu bireysel aksiyonlardan yola 

çıkarak açıklamaya çalışır. Bu teorinin alt başlığı altında 

yer alan sosyal aksiyon teorisi, insan davranışlarını 

anlamlara ve motiflere dayanarak açıklarken sembolik 

etkileşimci teori, sosyal eylem ve bireylerin bu eylemlere 

yükledikleri anlamlarla açıklar. 

 Yapısallaşım teorisi ise makro teorileri, bireyi ihmal ettiği 

gerekçesiyle; mikro teorileri ise yapıyı ihmal ettiği 

gerekçesiyle eleştirir. Ve bu iki teoriyi birleştiren daha 

kapsamlı ve makul bir teori ortaya koyar.

 Sonuç olarak; sosyal teoriler, sosyolojinin perspektifinin 

ne kadar geniş olduğunu ve dinin sosyoloji bilimindeki 

yerinin ne denli önemli olduğunu göstermektedir.
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Boyutlar Yapısal-fonksiyonel Çatışmacı teori Sembolik 

etkileşimcilik

Analiz Düzeyi Makro Düzey Makro Düzey Mikro Düzey

Topluma Bakış Toplum her biri, belli 

fonksiyonları yerine 

getiren, birbiriyle 

bağımlı parçalardan 

oluşan bir toplumsal 

sistemdir. İstikrarlı, 

bütünleşmiş.

Gruplar arasında 

mücadele ve gerilimler. 

Toplum kıt kaynaklar 

için farklı çıkar ve 

değerlerin yarıştığı bir 

alan

Sembolik iletişimi temel 

alan, sembolik etkileşim 

süreci

Temel kavramları ve 

fikirleri

Organik analoji; açık, 

gizli fonksiyon, denge 

ve disfonksiyon

Sosyal sınıf, sınıf 

bilinci, çıkarlar, 

yabancılaşma, zorlama, 

hakimiyet, pazarlık.

Anlamlı semboller, 

konumun 

tanımlanması, ayna 

benlik, sembolik

etkileşim, damgalama.

Bireye bakış İnsanlar toplumsal 

fonksiyonları yerine 

getirmek için 

sosyalleşir. 

İnsanlar güç, baskı ve 

otorite tarafından 

biçimlendirilirler.

İnsanlar etkileşim 

yoluyla, toplumsal 

dünyalar yaratır ve 

kavramları kendi 

amaçları doğrultusunda 

kullanırlar.
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Boyutlar Yapısal-fonksiyonel Çatışmacı teori Sembolik 

etkileşimcilik

Toplumsal düzen İş birliği ve uzlaşma 

yoluyla sürdürülür.

Baskı ve şiddet yoluyla 

sürdürülür. 

Günlük davranışın

anlaşılan paylaşımı ile 

sürdürülür.

Toplumsal Değişmeye 

Bakış

Tahmin edilebilir, 

desteklenebilir.

Sürekli değişir ve 

bazen olumlu sonuçları 

da olabilir.

İnsanların toplumsal 

konumları ve 

diğerleriyle iletişimleri 

hakkında düşünmek

Temel soruları Toplum nasıl 

bütünleşir? Toplumun 

temel parçaları 

nelerdir? 

Toplum nasıl 

bölünmüştür?

Toplumsal eşitsizliğin 

ana kalıpları nelerdir?

İnsanlık toplumsal 

kalıpları yaratmak, 

sürdürmek ve 

değiştirmek için nasıl 

etkileşimde bulunur?

Üstünlükleri Makro analiz yapı 

kurumlar 

Makro analiz toplumsal 

tabakalaşma eşitsizlik

Mikro-analiz yüzyüze

etkileşim günlük 

faaliyetler 

Zayıf tarafları Mikro analizler çatışma 

ve farklılığa yer 

vermiyor.

Mikro analizler iş 

birliğine yer vermemesi

Makro analiz boyutu 

yok. Yapı ve geniş 

toplumsal süreçlere yer 

vermiyor. 
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(Çapçıoğlu, 2015:114’den atfen, Haralamblos, 1995:868)
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