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SOSYOLOJİNİN KONUSU VE METODU HAKKINDA GENEL 

BİLGİLER 

a. Sosyoloji Nedir? 

Sosyoloji kelimesi, Latince “toplum” anlamına gelen 

“socius” ve Yunanca “bilgi” anlamına gelen “logos” 

kelimelerinden ortaya çıkmıştır. 

Dilimizde ilkin “ilm-i ictimai”, “ictimaiyyat” şeklinde 

sonrada “toplumbilim” şeklinde adlandırılmıştır. 

Konusu: toplumun ve orada meydana gelen sosyal 

olayların, olguların ve süreçlerin bilimsel incelenmesi 

olarak belirlenen sosyoloji, genç bir bilim dalıdır. 

Max Weber: sosyolojinin, insanlar arasındaki 

münasebetlerden doğan beşeri hareketlerin bilimi 

olduğunu öne sürmüştür. 

Kökü, 18.yy asrın sonlarına doğru ortaya çıkmış, 19.yy 

ortalarında da o bağımsız bir ilim dalı olmak hüviyetini 

kazanmıştır.  

İlim dallarının felsefeden ayrılarak bağmsız hale gelmeleri 

çok erken devirlerde başlamıştır. 

Sosyolojinin karmaşıklığı, onun konusunu teşkil eden 

“sosyal realite” nin oldukça kompleks olmasından 

kaynaklandığı gibi, aynı zamanda bu sosyal realiteyi 

incelemede kullandığı yöntemlerin son derecede muğlak 

olmasından da ileri gelmektedir. 

 

b. Toplum Nedir? 

“belli zaman ve mekandaki toplumu ve toplumsal 

gerçekleri vasıflayan, karşılaştıran ve yorumlayan bir 

bilimdir” 

İnsanlar toplu halde yaşarlar. Aristo insanın bu içtimai 

vasfını dile getirmek üzere “sosyal varlık” tabirini 

kullanmıştır. 

19.yy yaşamış büyük İslam alimi İbn Haldun ise “insan 

toplumu zaruridir” ifadesiyle toplum hayatının 

gerekliliğini daha veciz bir biçimde dile getirmiştir. 

Gerçekten de “münzevi insan”, yani toplum hayatından 

uzakta tek başına yaşıyan insan modeli ancak mücerret 

olarak zihnen düşünülebilmiş olup sadece romanlarda 

konu edilmiştir. (İbn Tufeyl: Hayy b. Yakzan, Defoe: 

Robinson Crusoe) 

Çünkü toplum hayatının dışında bir insan mevcut olmayıp, 

insanlığın, ne kadar eski tarihine ve ne kadar karanlık 

devirlerine insek inelim, insanları daima birlikte yaşayan 

gruplar yada topluluklar halinde bulmaktayız. 

Sathi olarak bakıldığında bir “toplum”, bir insan yığını imiş 

gibi görünür. Ancak, bu onun aldatıcı bir dış 

görünüşünden başka bir şey değildir. Çünkü, toplum 

hayatı, insan varlıklarının belirli bir amaç etrafında 

birleşmesinin bir sonucudur. 

Şekilsiz ve düzensiz bir toplum hiçbir zaman var 

olmamıştır. Her toplumun bir şekli, yapısı, yerleşmiş 

gelenek ve görenekleri, uyulmakta olan kanun ve kaideleri 

vardır. 

Öte yandan her toplum sürekli bir oluş ve değişme 

içindedir. Her şeyden önce tolumu teşkil eden fertler 

değişir. 

Toplum, insanlar arası karşılıklı ilişkilerin, toplumsal 

olguların kaynaştığı bir pota gibidir. 

 

c. Sosyal Olay Ne Demektir? 

Birden fazla insanın toplum içinde birlikte yaşamı sonucu 

ortaya çıkan fenomenler sosyal olaylardır. Onlar, toplum 

fertlerinin dışında bağımsız bir objektif gerçekli olarak 

vardırlar. 

Bir davranış modeline, bir kurala uyup uymama 

konusunda kullandığımız “sosyal baskı” tabiri toplumsal 

olayların bu zorlayıcı özelliğini gayet güzel bir şekilde dile 

getirmektedir. 

Hatta Fransız sosyoloğu E. Durkheim, toplumsal olyaların 

özünde bu “baskı” yı görmektedir. 

Mamafih, bir başka Fransız düşünür olan G. Tarde, 

“taklid”in toplumsalı doğurduğunu düşünmekte; bu 

bakımdan, onların aralarında kayda değer bir görüş 

ayrılığı bulunmaktadır. 

Öte yandan, toplumdaki genel “değişme” özelliğini içtimai 

hadiseler için de aynen ifade etmek gerekir. Gelenek 

görenekler, ahlaki kaideler, kanunlar ve değer 

ölçülerindeki değişmeler bunun dikkate değer 

örneklerindendir. 

 

d. Sosyolojinin Konu ve Metot Bakımından Bazı 

Özellikleri 

 

 Sosyoloji özel konusu olan bir bilimdir. 

 Sosyoloji toplumu bir yapı, olgu ve gerçeklik 

olarak inceler. 

 Sosyoloji, objektif bir olaylar, olgular ve gerçeklik 

bilimidir; Normatif değildir. 

o Sosyoloji, toplumsal düzeni yalnızca 

oluğu gibi tasvir, yapısın tahlil ve neden 

bu yapıda olduğunu tespitle mükelleftir. 

Bir sosyal düzenin iyi yada kötü olduğu 

hakkında hüküm vermek sosyolojinin 

bilimsel hüviyeti ile bağdaşmaz. Bu 

durum onun normatif bir bilim 

olmasından ileri gelir. Nitekim Durkheim, 

sosyal olayların birer obje gibi 

incelenmesini isterken yada Max Weber, 

sosyolojik araştırmalarda değer 

yargılarından uzak kalınması tezini 

savunurken hep bu bilimin objektif olup 

normatif olmadığı görüşünden hareket 

etmişlerdir. 
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 Sosyoloji deneysel ve objektif bir bilimidir. 

o Sosyoloğun laboratuvarı toplumdur. Ne 

toplum ne de onu teşkil eden üyeler 

birer kobay değildiler.  Sosyolog ancak, 

türlü gözlem, anket ve istatistik yoluyla 

elde ettiği tecrübelerdeki verilerle 

yetinmek durumundadır. 

 

Bazı Sosyolojik Kavramlar 

SOSYOLOJİ: Kelime anlamı toplumbilimidir. Latince 

toplum anlamına gelen Socius ile Yunanca bilgi demek 

olan Logos sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. 

Sosyoloji sözcüğünü ilk kullanan Fransız 

sosyoloğu Auguste Comte (1798 - 1857)'dur. 

 

Bilim olarak Sosyoloji: Toplumların meydana gelişini, 

gelişmesini, toplum içinde farklı kesimlerde görülen sosyal 

olayları, sosyal kurumları, sosyal ilişkileri, sosyal yapı 

özelliklerini ve bu yapıda ortaya çıkabilecek değişme 

eğilimlerini ele alarak inceleyen bir bilim dalıdır. 

 

TOPLUM: Belli bir coğrafya parçası üzerinde yer alan, 

üyeleri arasında sıkı bir etkileşim ve işbölümü olan bir 

insan topluluğuna toplum denir. 

 

SOSYAL OLAY: Toplum içinde meydana gelen, başlama ve 

bitiş noktaları belirli olan birden fazla kişiyi ilgilendiren bir 

oluşumu ve değişime sosyal olay denir. 

 

SOSYAL OLGU: Sosyal olgu genellikle başlangıç ve bitiş 

zamanı bilinmeyen, nerede başlayıp nerede bitebileceği 

kesin olarak tesbit edilemeyen bir sosyal oluşum ve 

değişimi ifade eder. Tek tek meydana gelen sosyal 

olayların genel bir ifade tarzıdır.Selma ile Mehmed'in 

evlenmesi bir sosyal olaydır. Ama tüm evlilik olaylarının 

hepsine birden evlenme denir. Bu ise sosyal olgudur. 

 

SOSYAL KURUM: Sosyal kurum birbirleriyle sosyal ilişki 

ve etkileşim halinde bir arada bulunan insanların, toplum 

içinde nasıl davranmaları gerektiğini ve bu davranışların 

kurallarını belirleyen, kişilere belli şekillerde davranışlarda 

bulunması için zorlayıcı etkide bulunan, aralarında birlik 

ve bütünlük olan, uyumlu ve örgütlü bütünlerdir. Aile, 

eğitim, din, hukuk, ekonomi, yönetim, devlet kurumları. 

 

SOSYAL İLİŞKİ: Sosyal ilişki birbirinden haberdar olan en 

az iki insan arasında belirli bir süre devam eden, anlamlı 

ve belirli amaçlar etrafında kurulan sosyal bir bağdır. 

 

SOSYAL YAPI: Sosyal yapı içinde sosyal ilişkilerin sosyal 

olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların 

yer aldığı, nüfus ve yerleşim tarzının şekillendirdiği, 

toplumun şekil ve çevresi ile ilgili dış görünüşe sahip olan 

bir sosyal varlıktır. 

 

SOSYAL GRUP: Sosyal grup belli ortak özelliklere sahip, 

etkileşim ve ilişki içinde bulunan iki veya daha fazla kişinin 

meydana getirdiği göreli bir sürekliliği olan bireyler 

topluluğudur. 

 

SOSYAL DÜZEN: Sosyal düzen bir toplumdaki üretim 

güçleri ve üretim ilişkileriyle din, hukuk, eğitim gibi 

kurumların karşılıklı bağımlılık içinde oluşturdukları 

uyumlu bir bütündür. 

 

KÜLTÜR: Tarihsel ve sosyal değişme süreci içinde 

oluşturulan, bütün maddi ve manevi değerleri ile bunları 

yaratmada ve gelecek kuşaklara iletmede kullanılan 

araçların tümüdür. 

 

CEMAAT: Cemaat kan bağlılığının, benzerliğin, 

geleneklerin bulunduğu, iş bölümünün görülmediği insan 

topluluğudur. 

 

CEMİYET: Cemiyet iş bölümünün geliştiği, akılcılığın 

egemen olduğu, daha çok organik dayanışmanın 

görüldüğü toplumdur. 

 

MİLLET: Siyasi bir birlik şeklinde yaşayan, ortak, mazi ve 

kültüre sahip, devlet şeklinde teşkilatlanmış fert ve 

zümrelerin toplamıdır. 

 

KALABALIK: Kalabalık ortak fikirlerle hareket eden ve 

aynı heyecanı taşıyan, teşkilatsız ve sürekli olmayan, 

kendiliğinden oluşan insan yığınıdır. 

 

HALK: Halk üyeleri yoğun bir şekilde bir araya toplanmış 

olmayan, bir arada bulunmaları tesadüfi olmaktan uzak, 

sürekli, ortak bir kültürle birbirlerine bağlı, teşkilatsız 

yaygın, insan topluluğudur. 

 

SOSYAL DEĞİŞME: Sosyal değişme bir toplumda 

ekonomik büyüme ile birlikte sosyal, siyasi ve kültürel 

alanlarda bir ilerlemenin olması demektir. 

 

SOSYAL BÜTÜNLEŞME: Sosyal bütünleşme bir toplumu 

oluşturan, topluluk, grup ve kurumları gibi, sosyal yapının 

çeşitli öğeleri arasındaki birbirini tamamlayabilme 

durumuna denir. 

 

SOSYAL ÇÖZÜLME: Sosyal çözülme bir toplumda maddi 

ve manevi kültür öğelerinin bir araya gelerek bir anlam 

ifade edecek ve işleyen bir bütün oluşturacak çok biçimde 

birbirlerini tamamlayamamalarıdır. 

 

http://kelime.nedir.org/
http://auguste-comte.nedir.org/
http://toplum.nedir.org/
http://nufus.nedir.org/
http://cemaat.nedir.org/
http://cemiyet.nedir.org/
http://kalabalik.nedir.org/
http://halk.nedir.org/
http://sosyal-degisme.nedir.org/
http://sosyal-butunlesme.nedir.org/
http://sosyal-cozulme.nedir.org/
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İŞBÖLÜMÜ: İşbölümü bir toplumsal üretim düzeni 

içindeki değişik görev ve hizmetlerin, toplumun üyeleri, 

grupları arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde 

bölünmesi sürecidir. 

 

SOSYAL TABAKALAŞMA: Sosyal tabaka toplumu 

meydana getiren üyelerin ya da öğelerin bir ya da daha 

fazla ölçüte göre hiyerarşik sıralanmaları 

 

SOSYAL SINIF: Sosyal sınıf toplumun düzeyi, yaşam 

biçimi, eğitim, saygınlık gibi özellikler bakımından birbirine 

benzeyen ve bunun bilincinde olan insanlar tarafından 

oluşturulan bir bütündür. 

 

SOSYAL HAREKETLİLİK: Sosyal hareketlilik kişilerin, 

ailelerin ve sosyal grupların toplum içinde sahip oldukları 

bir stüdüden diğer bir statüye veya bir tabakadan diğer 

tabakaya geçmeleridir  

 

SOSYAL YAPI 

I. Sosyal Yapının Tanımı 

Sosyal yapı, içinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların 

meydana geldiği, ses yol grupların, kurumların yer aldığı, 

nüfus ile yerleşim tarzının şekillendirdiği, toplumun şekil 

ve çerçevesi ile ilgii dış görünüşe sahip olan bir sosyal 

varlıktır. 

 

Sosyal yapının iki yönü vardır: 

A - Kültürel (Manevi) Yapı: Toplumun sosyal ilişkiler ağı 

dediğimiz sosyal statüler, roller ve değer yargılarından 

oluşan yapısı 

B- Fizik (Maddi) Yapı: Toplumun şekil ve çevresi olarak 

belirtilen dış görünüşünü oluşturan nüfusun yerleşim tarzı 

(köy - şehir) fiziksel yapısını oluşturur. 

 

Toplumdan topluma sosyal yapı farklı özellikler gösterir.  

II - SOSYAL YAPI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

A - Sosyal İlişki 

Birbirinden haberdar olan en az iki insan arasında belirli 

bir süre devam eden, anlamlı ve belirli amaçlar etrafınd 

kurulan sosyal bir bağdır. 

 

M.Weber’e Göre Sosyal İlişkinin Özellikleri: 

1. En az iki kişi arasında olmalı 

2. Bir zaman sürecini içermesi 

3. Kişi ya da grupların karşılıklı etkileşim içinde 

bulunmaları 

4. Birbirlerinin varlığından haberdar olmaları 

5. İlişkiler ortak bir anlam taşıması 

6. İlişkide bulunan kişilerin birbirlerini içten karşılıklı bağ 

duymaları 

 

B - SOSYAL STATÜ VE ROLLER 

 

Statü: İnsanların toplum içindeki yerini ifade eden bir 

kavramdır. Statü, kişilerin çocuk, doktor, müslüman, 

öğretmen, işveren, örneklerindeki gibi kim olduklarını 

belirtir, ona bir takım haklar sağlar ve yükümlülükler 

yükler. 

 

Statü Çeşitleri: 

 

1. Verilmiş (edinilmiş) Statü: Kişilerin yetenek ve 

becerilerine bakmadan ve onların bir çabası olmadan, 

kendileri dışındaki faktörler tarafından sağlanır. Yani kişi 

doğumuyla, cinsiyetiyle veya yaşıyla ilgili bu statüyü elde 

eder. Örneğin, Yaşlı, genç, kadın, erkek, siyah, beyaz . . . 

 

2. Kazanılmış Statü: Kişilerin kendi çabaları sonucu elde 

ettikleri stütüdür.Örneğin, anne, baba, öğretmen rolü çok 

büyüktür ve çok çabuk değişebilir. 

 

Sosyal Prestij (İtibar): Bir bireye ya da kümeye (grub) 

başka birey ya da kümelerle, ilişkilerinde üstünlük 

sağlayan duruma denir. Doktorluk statü, doktorun 

sevilmesi, aranması durumuna prestij denir. 

 

Statünün Özellikleri: 

1. Her insan birden fazla statüye sahip olabilir. 

2. Bazıları doğuştan bazıları sonradan kazınılır. 

3. Bazıları doğumdan ölüme kadar değişmezken koşulları 

daha kolay değişir. 

4. Her stütü belli kurallara bağlıdır. 

5. Statüler arası ilişkiler ağı vardır. 

6. Toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. 

 

Anahtar (Temel) Statü: Bireyin sahip olduğu statülerden 

toplum da en etkin olanına anahtar statü denir. Anahtar 

stütü kişinin toplum içindeki kişiliğini belirler. 

Cumhurbaşkanı, General, Öğretmen, İmam genellikle 

kişinin diğer statülerine göre anahtar stütü niteliği taşır. 

 

Rol: Toplumun bireyden statüsüne uygun olarak beklediği 

davranışlarına rol denir. Kişinin her taşıdığı statüye göre 

bir çok rolleri vardır. Her rol, diğer rollerle olan ilişkilerinin 

derecelerine göre var olur ve anlam kazanır. Statünün 

dinamik yönüdür.Bir kimse hem öğretmen, hem sporcu 

hem parti üyesi olabilir.Rol Pekişmesi: Rollerin birbirini 

kolaylaştır-masıdır. Ana okulu öğretmeni Rol Çatışması: 

Bireyin sahip olduğu statülerine uygun rolleri arasında 

herhangi birine uygun davranışı yapacağına karar 

http://isbolumu.nedir.org/
http://sosyal-tabaka.nedir.org/
http://hiyerarsi.nedir.org/
http://sosyal-sinif.nedir.org/
http://sosyal-hareketlilik.nedir.org/
http://statu.nedir.org/
http://sosyal-yapi.nedir.org/
http://koy.nedir.org/
http://birey.nedir.org/
http://kume.nedir.org/
http://prestij.nedir.org/
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verememesi haline rol çatışması denir. Örneğin, bir 

müdürün evde müdür rolüne devam etmesi, subayın 

evdekilere asker imiş gibi davranması  

 

C - SOSYAL DEĞERLER 

 

Değerler, kişilerin düşünce, tutum ve davranışla-rında 

birer ölçüt olarak ortaya çıkan ve sosyal yaşamın 

vazgeçilmez bir öğesini oluşturur.Değerler: Bir gruba ya 

da topluma üye olanların uymak durumunda oldukları 

genelleşmiş ahlaki inançlardır. Neyin iyi, güzel ve doğru; 

neyin kötü, çirkin ve yanlış olduğunu gösteren kriterlerdir. 

 

Sosyal Değer Çeşitleri: 

 

1. Pratik Değer: bir toplumun üyelerini birarada tutmaya 

yönelik inançlardır.Bu değerler kişiler arasında birlik ve 

dayanışmayı bozacak eğilim ve davranışları kötülerken, 

toplumun ihtiyaçlarını giderecek davranışları özendirir. 

 

2. İdeal Değer: İnsanın ideside neler yapması gerektiğine 

ilişkin davranış modelleri önerir. Çoğuna uymak günlük 

yaşamda mümkün olmasa da önemleri büyüktür.Çünkü, 

insanları bencillikten kurtarır, toplum sorunlarıyla 

ilgilenmeye, yüksek ahlaki değerler edinmeye özendirir.3. 

Egemen Değer: Özgürlük, bağımsızlık, yoksulları korumak, 

namuslu olmak gibi tüm toplumca benimsenmiş ve 

korunan, uzun zamandan beri varlığını sürdüren 

değerlere denir. 

 

Özellikleri: 

- Toplum fertlerinin ortak duygu ve düşüncelerini 

yansıtırlar. 

- Toplumun birliğini güçlendirirler. 

- Toplumsal kurallara temel oluştururlar. 

- Zorlayıcıdırlar. 

- Toplumda kuşaktan kuşağa aktarılırlar. 

- Ahlaki, dini inanç ve ilkelere dayanırlar. 

- Toplumdan topluma değişirler. 

- Zamanla aynı toplumda değişebilirler.  

 

D - SOSYAL NORMLAR 

 

Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl 

davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya 

zorlayan kurallara sosyal norm denir. 

 

1. Yazılı(Resmi) Normlar: Kanunlar, tüzükler, 

yönetmelikler gibi devletin yetkili organlarınca düzenleyip, 

uygulamaya konan, gerektiğinde değiştirilen, devletin ve 

sosyal düzenin korunmasını ve devamını amaçlayan 

normlardır. Uymayanlar maddi ve bedeni cezaya 

çarptırılır. Hukuk kuralları gibi 

 

2. Yazısız (Resmi Olmayan) Normlar: 

 

Bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan 

töre, adet, gelenek,görenekler, din kuralları, görgü 

kuralları gibi yazılı olmayan normlardır. 

Yaptırmaları mesnevidir. 

 

Örf (Töre): Toplum yaşamında yararlı ve gerekli olduğuna 

ortaklaşa inanılan; kimi yerde yasa ve ahlakın yerine 

geçebilen, yaptırım gücü (kanun veya norm şeklinde) olan 

kurallara örf veya töre denir. 

 

Adet: Halk tarafından alışılmış ve yaygın olarak kullanılan 

davranış şekilleridir. Bayramda akraba ve ahbap 

ziyaretleri yapmak Gelenek: Bir toplumda, eskiden kalmış 

olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa geçen 

kültür mirasları, alışkanlıklar bilgiler ve davranışlardır. 

 

Görenek: Bir şeyi görülebildiği gibi yapma alışkanlığıdır. 

Uyulması için yaptırımı bulunmayan, ya da çok az olan 

davranış öğeleridir. 

 

Din Kuralları: İnsanların Tanrıyla veya diğer insanlarla 

ilişkilerini düzenler.Sevap ve günah gibi yaptırım çeşitleri 

vardır. 

 

Ahlâk Kuralları: İnsanların kendi nefislerine karşı 

vazifelerini ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl 

davranmaları gerektiğini belirten kurallardır. 

 

Görgü Kuralları: Örf ve adetlerin basit biçimidir. Bir 

kimsenin belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini 

gösterir. Bir toplantıda konuşurken, bir davette yemek 

yerken bir törene katılırken nasıl davranırız? 

 

Hukuk Kuralları: Kişiler arası ve kişi ile toplum arası 

ilişkileri düzenleyen,maddi yaptırım olan bu nedenle 

uyulması zorunlu kurallardır. 

 

Sosyal Normların Özellikleri: 

- Sosyal değerlerin somut şeklidir. 

- Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar. 

- Toplumsal kontrolü sağlarlar. 

- Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece 

oluşturulabilir. 

- Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır. 

- Toplumdan topluma veya zamanla değişir. 

- Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır. 

- Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal 

bütünleşmeye, uymaması ise sosyal çözülmeye neden 

http://sosyal-norm.nedir.org/
http://gelenek.nedir.org/
http://gorenek.nedir.org/
http://mesnevi.nedir.org/
http://norm.nedir.org/
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olur.  

 

E - SOSYAL KONTROL 

 

Bireylerin veya sosyal grupların sosyal üzeninin 

gereklerine uygun biçimde davranmalarını sağlamaya 

yönelik önlemlerin tümünü ifade eder.Sosyal kontrol, 

grup ve toplumun, kişinin davranışlarını sınırlandırması ve 

bu sınırlandırma yoluyla sosyal değerleri benimsemesinin 

sağlanması demektir. 

 

Özellikleri :  

- Kaynağı sosyal yaşamdır ve her toplumda görülür. 

- Toplumun düzeni ve devamını sağlar. 

- Her türlü sosyal ilişkiyi kapsar. 

- Bireylerin toplumsallaşmasını sağlar. 

- Birey örnek davranış kalıplarını öğrenir ve taklik yoluyla 

kazanılır. 

- Toplumdan topluma veya aynı toplumda da değişir. 

- Toplumsal norm ve değerleri araç olarak kullanır.  

 

III. SOSYAL OLAY VE OLGU 

 

Sosyal Olay: Sosyal olay toplum içinde meydana gelen, 

başlama ve bitiş noktaları belli olan ve birden fazla kişiyi 

ilgilendiren bir oluşumu, değişimi ifade eder. 

 

Sosyal Olgu: Sosyal olgu genellikle başlangıç ve bitiş 

zamanı bilinmeyen nerede başlayıp nerede bitebileceği 

kesin olarak tesbit edilemeyen bir sosyal oluşumu ve 

değişimi ifade eder. Tek tek meydana gelen sos olayların 

genel bir ifade tarzından  

 

IV. SOSYALLEŞME 

Bireyin toplumsal etkileşim sonucu o toplumun 

kültür, davranış, düşünme biçimlerini kazanması 

süresine sosyalleşme denir.  

 

V. ANOMİ 

Anomi düzensizlik ve kuralsızlık ifade eder.  

 

VI. SOSYAL DAYANIŞMA 

Grup içindeki bireylerin diğer bireylerle uyumlu ilişkilere 

girmesi ile ortaya çıkan duruma sosyal dayanışma denir. 

 

Durkheim'e göre dayanışma çeşitleri : 

 

a) Mekanik Dayanışma: Toplumda benzer, ortak duygu 

ve düşüncelere sahip insanlar arasındaki 

dayanışmaya mekanik dayanışma denir. İlişkiler dostça 

ve samimidir. 

 

SOSYAL GRUPLAR:  

 

A. Tanımı: Belli amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası 

çerçevesinde toplanmış, belli kurallara göre. belirli süre 

karşılıklı sosyal ilişkide bulunan,en az iki kişiden oluşan, 

göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğuna sosyal 

grup denir. 

 

B. Özellikleri ve Fonksiyonları :  

1 - Grup üyelerin ortak bir amaca sahip olması 

2 - İki veya daha fazla kişiden oluşması 

3 - Üyelerin karşılıklı sosyal ilişkide oluşması 

4 - Göreli bir sürekliliğin bulunması 

5 - Grup üyeleri arasında işbirliği ve iş bölümü vardır. 

6 - Grubun bireylerin beklentilerine cevap vermesi 

7 - Grub bireyleri arasında biz bilincinin olması 

8 - Grup üyeleri arasında rol ve statü dağılımı vardır. 

9 - Grup üyerine baskı yapar ve yol gösterir. 

10 - Yapı ve fonksiyon bakımından zamanla değişir. 

11 - Bireyi sosyalleştirir, tutumları değiştirir, pekiştirir. 

12 - Grup birey için bir güvencedir. 

13 - Grup, işlevini yerine getirdiği sürece vardır. 

14 - Kültür grup aracılığıyla nesilden nesile aktarılır. 

 

C. SOSYAL GRUP ÇEŞİTLERİ 

 

1 - Grup Üyelerinin Sayısına Göre 

a) Büyük Grup: Üye sayısı çok olan, ilişki ve etkileşimleri 

daha sınırlı ve resmi olan gruplardır. İkincil ilişkiler 

hakimdir. Şehir gibi gruplardır. 

b) Küçük Grup: Üye sayısı sınırlırdır ve ilişkiler yüzyüze 

(birincil)dir. Köy,aile 

 

2 - Grubun Süresine Göre: 

a) Geçici Gruplar: Belli bir iş yapmak veya belli bir amacı 

gerçekleştirmek üzere bir araya gelen kişilerden oluşur. 

Bunun için kısa ömürlü ve geçicidirler. Mevsimlik işçi, 

izciler grubu. 

b) Sürekli Gruplar: Genellikle grup üyelerinin 

ömürlerinden daha uzundur. Millet,aile, köy, şehir, gruplar 

 

3 - Bireyin Gruba Katılışına Göre: 

 

a) Resmi Gruplar: Yetkili organlarca oluşturulmuş ve 

önceden belirlenmiş yasa, tüzük, yönetmelik gibi hukuk 

kurallarına göre düzenlenmiş gruplardır. 

 

Milli eğitim de çalışan grup. 

 

http://sosyal-olay.nedir.org/
http://sosyal-olgu.nedir.org/
http://davranis.nedir.org/
http://sosyallesme.nedir.org/
http://anomi.nedir.org/
http://sosyal-dayanisma.nedir.org/
http://mekanik-dayanisma.nedir.org/
http://sosyal-grup.nedir.org/
http://sosyal-grup.nedir.org/
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b) Resmi Olmayan Gruplar: Kanun ve yönetmelikler 

yerine grup üyeleri tarafından geliştirilen kurallara göre 

var olan gruptur. Genellikle küçük gruplardır. Aile, arkadaş 

grupları, imece (bir örgütte kendiliğinden doğmuş 

yardımlaşma şekli), klik-hizip (bir örgüt düşünce ve 

davranış bakımından ayrılık gösteren küçük gruplaşma) 

gibi... 

 

4- Bireyin Gruba Katılışına Göre  

 

a) Bireyin Kendi İradesiyle Katıldığı Grup: 

Gruba girip çıkmanın serbest olduğu gruplardır. 

Arkadaşlık, klup, demek grupları 

 

b) Bireyin İrade Dışı Katıldığı Grup: 

Bireyin doğal yolla katıldığı gruptur aile millet, kastlara 

bireyler doğal yolla katılırlar. 

Türk veya Fransız olmak kişinin ömrü boyu devam eder. 

 

5 - Sosyal İlişki Tiplerine Göre: 

 

a) Birincil Gruplar: Üyeleri arasında birincil (yüzyüze, 

samimi) ilişkilerin olduğu gruptur. Aile, arkadaşlık, 

komşuluk, komşuluk 

b) İkincil Gruplar: Üyeler arasında ikincil ilişki bulunan, 

bulunan, bu ilişkilerin yasa, yönetmeliklerle belirlendiği 

gruplardır. Üyeler arsındaki ilişkilerde çıkar duygusu 

egemendir. Dernekler, sendikalar, siyasi gruplar gibi... 

 

6. Ferdinan Tönnies’in Grup Sınıflaması 

 

a. Cemaat: Zaman içerisinde yavaş yavaş meydana gelen, 

bireyleri arasında duygu ve düşünce birliği olan insan 

topluluğudur. Irk, etnik köken ve kültür bakımından 

farklılaşmış kişilerden meydana gelirler. Cemaat üyeleri 

arasında sıcak, samimi,yürekten, duygusal ilişkiler vardır. 

Aile, akrabalık, klan gibi kana bağlı; komşuluğa dayanan 

köy gibi yere bağlı, düşünce ve duygu benzerliğine dayalı 

topluluklar cemaate örnek verilebilir. 

b. Cemiyet : Irk, etnik köken, sosyo ekonomik statü ve 

kültürce farklılaşmış topluluklardır. Cemiyetler kişisel 

olmayan, soğuk, rasyonel ve özgür ilişkiler üzerine 

kuruludur. Sanayi ve ticaret işletmeleri, baskı grupları, 

şehirler gibi örnekler.... 

 

Cemaat-Cemiyet Özellikleri  

Cemaat (Topluluk) 

Cemiyet (Toplum) 

- Ortak irade 

- Üyelerin kişiliği yok 

- Toplum çıkarları 

- İnan 

- Din 

- Töre, adet 

- Doğal dayanışma 

- Ortak mülkiyet 

-Bireysel irade 

Var 

Birey çıkarları 

İdeoloji 

Kamuoyu 

Moda, geçici arzular 

Sözleşmeli dayanışma 

Bireysel mülkiyet 

 

7. Durkheim’in Toplum Sınıflaması: 

 

a. Mekanik Dayanışmalı Toplum: 

- Bireysel bilinçler birbirine benzer, bireyin kişiliği yoktur. 

Toplum önemlidir. 

- Bağlılık benzerlikte doğan sempati bağlılığıdır. 

- Dayanışma tam bir benzeşme ve uyum içinde ortaya 

çıkar. Dayanışma, insanların birbirine benzediği oranda 

artar. Dayanışma inorganik varlıkların molekülleri 

arasındaki dayanışmaya benzetildiğinden mekanik 

dayanışma denir. 

- Nüfuz az işbölümü yok, homojen geleneksel 

 

b. Organik Dayanışmalı Toplum: 

 

- Toplumsal işbölümü gelişmiş ve bireylerarası, farklılaşma 

artmıştır. ? bireysel farkları doğurur. 

- Dayanışmma işbölümüne dayanan, başkalarının bizi 

tamamladığı dayanışmadır. Bu dayanışmada bireysel 

bireysel farklılıklarını kazanırlar. Gelişmiş hayvanların 

organları arasındaki dayanışmayı hatırlattığı için organik 

daynışma denir. 

- Nüfuz artmış, bireycilik, ihtisaslaşma artmış, din 

evrenselleşmiş, evrensel değerler gelişmiş yerel bağlar 

zayıflamıştır. 

 

IV. Grup Dışındaki Topluluklar: 

 

A. Kalabalık (Yığın) : Aralarında fiziki yakınlık 

bulunmalarına rağmen,karşılıklı ilişkiler, birleştirici, 

bütünleştirici bağlan bulunmayan veya yüzeysel ilişki ve 

geçici bir süre için birbirine bağlanan insan 

birimlerine kalabalık denir. 

Rastlantı sonucu oluşurlar. Durakta otobüs bekleyenler, 

yangını seyredenler. 

 

- Kalabalıklar (sıradan kalabalık. 

- İzleyiciler (dinleyici, seyirciler) 

- Gösteri Toplu 

- Etkin kalabalıklar 

 

http://ideoloji.nedir.org/
http://moda.nedir.org/
http://mulkiyet.nedir.org/
http://kalabalik.nedir.org/
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B. Sosyal Kategori : Sosyal kategori ortak niteliklere 

sahip olan, fakat aralarında hiçbir ilişki olmayan kişilerin 

oluşturduğu bir bütündür. Örneğin, öğrenciler, taksi 

şoförleri, memurlar, yaşlılar. 

 

Kategori Şekilleri : 

1. Kitle : Ortak sosyal niteliklere sahip olan insanların 

oluşturduğu, (fiziksel yakınlıkları bulunmayan) kategoridir. 

Aynı gazeteyi okuyanlar, aynı futbol takımını tutanlar. 

2. Sosyal Sınıf : Sosyal sınıf aynı hayat tarzına sahip, 

gelir, eğitim-öğretim, kültür ve meslek gibi çeşitli özellikler 

bakımından birbirine benzeyen insanların oluşturdukları 

kategoridir. Örneğin, işçi, işveren, köylü. 

3. Azınlık : Azınlık bir topluma egemen olanların 

yararlandığı haklardan (belirgin farkları nedeniyle) 

yararlanamayan insanların oluşturduğu bir kategoridir. 

Batıdaki Türkler. 

SOSYOLOJİNİN TARİHİ HAKKINDA ÖZLÜ BİLGİLER 

Antik dönemde, eski Yunan dünyasının Sofistler olarak 

bilinen şüpheci düşünürler, eski Yunan dünyasında ilk olarak 

bakışlarını toplumsal konulara yöneltmiş filozoflardır. 

18.yydaki Aydınlanma döneminde görülen fikir akımlarına 

öncülük etmişlerdir. Antik dönemin idealist bir filozofu 

olarak Eflatun’un, ideal bir toplum tasarlamak suretiyle 

ütopik bir sosyal felsefe ortaya koyarken aynı zamanda bir 

tür ön-sosyoloji yaptığını belirtelim. Daha realist bir düşünür 

olan Aristo, gerçekçi bir ön sosyoloji ortaya koyma yoluna 

gitmiş görünmektedir. Nitekim, insanı ilk olarak “toplumsal 

bir varlık” şeklinde tanımayan da o olmuştur. 

İslam dünyasında, ideal toplum arayışı, Farabi’nin “el 

Medinetül Fadıla” sı yahut İhvanı Safa’nın toplum 

projesinde de bize tipik bir örneklerini sundu. 

İbn Haldun, el-Mukaddime adlı eserinde toplum 

meselelerinde öylesine bilimsel ve kendi ölçülerinde 

objektif bir yaklaşımı gerçekleştirmiş bulunuyor ki o, bu 

tarzda düşünülen bir tarih anlayışının yen bir bilim 

olduğunu ve onun adının “ilmül ümran” olması gerektiğini 

de önemli belirtiyor. 

İslam dünyasından alınan etkiler Batı’yı uyandırdı. Bu 

dönemlerde İslam Medeniyeti giderek bir durağanlık süreci 

içerisine girer ve İslam dünyası kendi içine kapanırken, batı 

da Aydınlanma dönemi, Sanayi, Amerikan ve Fransız 

devrimleri gibi gelişmelerle önemli değişimler görülmeye 

başlandı. 

A. Comte’un hocası olan Saint Simon ise, pek çokları 

tarafından, Batı’da bağımsız bir sosyoloji biliminin asıl 

kurcusu şeklinde gösterilmektedir. 

Le Pay, işçi aileleri üzerine gerçekleştirdiği monografi 

çalışmaları ile bu tür somut araştırmaların ilk örneklerini 

vermiştir. Ayrıca Le Pay ekolünün etkileri, Büyük Britanya ve 

Prens Sabahattin ile başlamak suretiyle bir ölçüde 

Türkiye’deki sosyolojik gelişmelere de uzanmış 

bulunmaktadır. 

Pozitivist Sosyoloji anlayışında yola çıkan Fransız sosyoloğu 

E.Durkheim, toplumsalı yine toplumsal olanla açıklayan ve 

sosyolojiye objektif bir bilimsel hüviyet kazandırmaya 

çalıştı.  

Durkheim sosyolojisinin esasını “kolektif şuur” anlayışı teşkil 

etmektedir. Kolektif şuur, toplumdaki müşterek 

tasavvurlarının mecmuundan ibarettir. 

Durkheim toplumu iki ayırmakta ve bu iki değişik toplum 

tipi içerisinde dinin de değişik fonksiyonlara sahip 

bulunduğunu öne sürmektedir. 

Durkheime göre dinin, genel bir teorisin kurmak istemekte 

ve bunu en ibtidai kavimlerin dinlerinin analizinden 

çıkarmaktadır. 

Durkheime göre en ilkel din “Totemizm” olup, bütün dinler 

oradan hereketle gelişmiştir. 

Fransız sosyoloji mektebi oluştu ve bu ekolün etkileri, Ziya 

Gökalp vasıtası ile Türkiye’ye kadar uzandı. 

Bu ekole en büyük tepki ise, Rene Worms’tan geldi. 

Psikolojik eğilimli sosyoloji ise Amerikan Sosyoloji’sinin 

karakteristiğini oluşturmuş bulunmaktadır. 

Daha çok çağdaş endüstri toplumunun sorunlarına yönelen 

ve bunu yaparken de tarihi bir boyuttan kendini 

kurtaramayan Anlayıcı sosyoloji akımı, en tipik temsilcisini 

Max Weber’de buldu. Alman Sosyoloji ekolünün bu tipik 

temsilcisi, sosyolojik metodolijiye “ideal tipler” anlayışını 

kazandırdı. 

Formel Sosyoloji Almanya’daki tipik temsilcisini F.Tönnies 

de buldu. Onun 1881 de savunduğu tezinde ortaya attığı 

Cemaat ve Cemiyet ayırımının etkileri, dolaydı bir biçimde 

de olsa, anlaşılan “kültür” ve “medeniyet” arasında sıkı bir 

ayrım gözeten Z. Gökalp’e kadar uzanmış bulunmaktadır. 

Türkiye’de, İbn Halduncu bi sosyoloji anlayışı 17. Yydan 

itibaren, Şeyhül İslam Pirizade, tarihçi Naima, Katip Çelebi 

ve özellikle Ahmet Cevdet Paşa vastasıyla sürdürüldü.  

 

19.yy sonları ile 20.yy başlarında ise modern Batı Sosyolojisi 

birçok akımlar aracılığı ile Türkiye’ye gelmeye başladı. 

Bunların en güçlü olanı Fransız Sosyoloji Ekolü oldu ve en 

tipik temsilcisini Ziya Gökalp’te buldu. 

 

Le Pay ekolünü Prens Sabahaddin vasıtasıyla Türkiye’ye 

uzandıysa da ancak 20. Yy ortalarında somut araştırmalara 

http://sosyal-kategori.nedir.org/
http://sosyal-sinif.nedir.org/
http://azinlik.nedir.org/
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dayalı bir yönde etkiler uyandırabildiler. 

 

Weberci ve özellikle Marksist Sosyolojilerin de Türkiye 

etkileri oldu ve bunlara son dönemde özellikle Amerikan 

Sosyolojisinin tesirleri eklendi. 

Ancak sosyoloji alanında, anlaşılan farklı metotlar birbirleri 

ile sanıldığı gibi çelişmemekte, tersine onlar birbirlerini 

tamamlamak suretiyle sosyal realitenin daha derinlemesine 

ve sistematik bir biçimde anlaşılmasına katkıda 

bulunmaktadırlar. 

 

 

BAŞLICA SOSYOLOJİ TEORİLERİ 

Sosyoloji doktrinleri beş ana tipe ayrılmakta olup; bu ana 

tiplerin her birinin de çeşitli alt dalları mevcuttur: 

1. Sosyoloji Esasa Dayalı Sosyoloji Doktrini 

Toplumu tabii, biyolojik, psikolojik vs. olarak ele 

alan ve sosyal olayları bu görüş açısından hareketle 

açıklamak isteyen sosyoloji doktrinleri bu gruba 

dahildirler. 

2. Psikolojiye Dayanan Sosyoloji Doktrini 

Sosyal olaylara insanın içgüdü, duygu, davranış vs. 

psikolojik olaylarla açıklamak isteyen gruptur. 

3. Biyolojiye Dayanan Sosyoloji Doktrini 

Sosyal hadiseleri “uzvi” olaylara bağlayarak, 

sosyolojiyi bir şekilde antropoloji ve biyoloji ile 

alakalı görmektedir. 

4. Coğrafyaya Dayanan Sosyoloji Doktrini 

Sosyal realiteyi iklim, yer şekilleri, mevsimler, su 

dağılımı gibi vs. durumlarla ilişkili gösteren 

grupturlar. 

5. Mekanist Esasa Dayanan Sosyoloji Doktrini 

Sosyal hadiseleri fiziki, kimyevi veya mekanik 

kavramlar ve terminoloji ile yorumlayan bütün 

sosyolojik teoriler bu gruba girmektedirler. 

 

 T. Parsons tarafından sosyolojiye yakın ve benzer 

ilim dallarından farkını belirtmek için sistematik bir 

şekilde ele almıştır. 

o Parsons’ göre toplum, bir toprak parçası 

üzerinde yerleşmiş insanların ilişkilerini 

düzenleyen, teşkilatlı ve ampirik bir sosyal 

sistem yada sosyal münasabetler 

sisteminden ibarettir. 

o İşte sosyoloji de böylesine bir sosyal 

sistem gözüyle baktığı toplumun 

incelenmesini kendine konu olarak 

almaktadır. Hakikatte sosyolojik nazariye 

sosyal sistemler teorisinin bir yönünü 

teşkil etmektedir ve şu hale göre sosyoloji 

özel bir bilimdir. 

o Sosyolog, sosyal münasebetlerin 

ekonomik, kültürel, siyasi veya din 

vasıfları ile değil fakat bunlarla “sosyal” 

olmaları sebebiyle ilişkilenmektedir. 

o Sosyolog, olaylar üzerinde tahliller yapar 

ve genel tipleri göstermeye, zaman ve 

mekandan bağımsız gerçekleri tespite 

çalışır. 

o Sosyoloji bir bakıma “disiplenarası” bir 

bilimsel çalışmadır. 

 

SOSYOLOJİNİN BÖLÜMLERİ VE DİN SOSYOLOJİSİ 

19. yy boyunca sosyoloji deneysel ve bağımsız bir bilim 

olarak ortaya çıkarken, bu bilimin kurucuları onun çeşitli alt 

bölümlere ayrılması ve parçalanmasına şiddetle ve ısrarla 

karşı çıkmışlardır.  

Mesela A. Comte, bu tür bir bölünme, parçalanma yada 

uzmanlaşmaya karşı çıkanların başında yer almıştır. 

Ancak, sosyolojinin kurucularının bu direnişleri başarı 

olmamıştır. Öyle ki, özellikle 20. Yy’da sosyoloji biliminin 

pek çok uzmanlık alanlarına bölündüğü görülmüştür. 

Bu gün Genel Sosyoloji, sosyoloji biliminin nazari 

temellerini araştırmak görevini üstlenmiş bulunmaktadır. 

Sosyolojinin ana kavramı, konusu, metodu, tarifi ve çeşitli 

sosyoloji ekollerinin tetkiki ile Genel Sosyolojiye 

düşmektedir. 

ÖZEL BİR SOSYOLOJİ OLARAK DİN SOSYOLOJİSİ 

Her din de bir toplum içerisinde ortaya çıkıp gelişmektedir. 

Hemen her din bir toplum içerisinde hayatiyet bulduğuna 

göre, din ve toplum arasında birtakım karşılıklı ilişkilerin ve 

etkileşimlerin bulunduğunu ada hesaba katmak 

gerekmektedir. 

Toplumun dini hayatı, onun dayandığı, sosyal unsurlar ve 

orada ortaya çıkan dini sosyolojik hadiseler ve grupların 

incelenmesi din sosyolojisinin konularını teşkil etmektedir. 

Böyle olunca da din sosyolojisi, genel sosyolojinin 

uzmanlaşmış özel sosyoloji kollarından birini 

oluşturmaktadır. 

Din sosyolojisi, toplumun dine ve dinin topluma olan 

karşılıklı etki ve tepkilerinin yanı sıra dini grupların ferdi, 

tipolojik ve karşılaştırmalı tetkiki ve onların “toplumsallık” 

tarzlarının ve “birleştirici” şemalarının incelemesidir. 
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DİN SOSYOLOJİSİNİN BİLİMLER TASNİFİNDEKİ YERİ 

Din sosyolojisinin bir yandan toplumun incelenmesi öte 

yandan da dinin incelemesi gibi iki farklı araştırma düzenine 

dayandığına önemle işaret edilmişti. Çağımızda bilim 

alanında yadırganmayan bir tasnife göre onlar üçe 

ayrılmaktadır: 

1. Tabiat Bilimleri 

2. İnsan Bilimleri 

3. Din Bilimleri 

Din sosyolojisinin yerine göre göz attığımızda onun, insan 

bilimleriyle din bilimlerini birbirine bağlayan köprüde yer 

aldığını görmekteyiz. Başka bir deyişle din sosyolojisi, 

toplumun incelenesini kendine konu edinen Sosyal Bilimler 

ile, dinin incelenmesini kendine konu edinmiş bulunan 

İlahiyat Bilimleri arasında bir bağ kurmak görevini 

üstlenmiştir. 

 Yüzyılımızda felesfe ile dinler bilimini ilk olarak 

açıkça birbirinden ayıran Max Scheler olmuştur. 

Aynı şekilde Alman din sosyoloğu Joachim Wach 

da, ilahiyat, din felsefesi ve dinler bilimini 

birbirinden ayırmaktadır. 

DİN SOSYOLOJİSİNİN KONUSU 

Özellikle 20.yy başından bu yana bu konuda yapılan 

çalışmalar, din sosyolojisinin tam anlamıyla bağımsız bir ilmi 

disiplin olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Din sosyolojisinin konusu kısaca, “toplumun ortaklaşa dini 

hayatının, din ve toplum münasebetleri ve bu 

münasebetlerden doğan etki ve tepkilerin ve dini grupların 

incelenmesi” şeklinde tarif etmek mümkündür. 

İşte din sosyolojisine düşen görev, dinin sosyal fonksiyonu 

ve toplum üzerindeki etkilerinin yanı sıra, toplumsal şartlar 

ve olayların dini vakıalar üzerindeki etki ve tepkilerini de 

ortaya çıkarmak olmaktadır. 

Aynı şekilde din sosyolojisi, dini inançlar, düşünceler, 

kavramlar, güçler ve şahsiyetlerin içinde doğdukları sosyal 

ve kültürel konjonktürü(şartları) ve bunların sebep olukları 

değişmeleri araştırır. 

Başka bir yönden din sosyoloğu, toplumun din üzerindeki 

etkileri ile dinin soyla görevi, fonksiyonları ve sosyo-kültürel 

hayat üzerindeki etkilerini araştırır. 

Bununla birlikte, burada bizim için, din sosyolojisini 

ilgilendiren bütün konuların ve problemlerin bilançosunu 

çıkarmak söz konusu değildir. 

DİN SOSYOLOJİSİNDE METOT 

Bir kısım metodolojik meseleler toplumun incelenmesiyle 

ilgili olup, din sosyolojisi onları genel sosyoloji ile ortaklaşa 

paylaşmaktadır. Başka bir kısım meseleler ise, dini hayat, 

tecrübe ve tezahürler ve bunların tabiatıyla ilgili olup, 

bunları da o, dini ilimlerle paylaşmakta ve bu konularda 

özellikle onların yardımlarını beklemektedir. 

Sosyolojide, çatışmacı (diyalektik), fonksiyonalist, karşılıklı 

etkileşimci, vs. yöntemlerden söz edilmektedir. Bu 

bakımdan yöntemler soyutturlar. Araştırma teknikleri ise, 

soyut yöntemin somut gerçekliğe uygulanışında başvurulan 

araçları ifade etmektedir. 

A. VASIFLAMA (DESKRIPSİYON) 

Tıpkı sosyolojide olduğu gibi, din sosyolojisinde de işe 

“vasıflama” ile başlamak gerekir. Bu durum Din 

Sosyolojinisinin tecrübe ilmi olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

İnceleme konusu olan bir toplumun dini hayatı ve 

vakıalarının sosyolojik tetkikinin ilk adımı, onların 

müşahedesi ve doğru bir portresini çizmek olmaktadır. İki 

türlü gözlem vardır: 

a. Dolaysız Gözlem: 

i. Örnekleme 

ii. Monografi 

iii. İstatistik 

iv. Olay İncelemesi 

v. Saha Araştırması 

vi. Karma Metotlar 

vii. Anket Uygulama Teknikleri 

b. Dolaylı Gözlem: 

i. Bilgi ve Belgelerin Toplanması 

ii. Bilgi ve Belgeleri Tartışma 

 

B. KARŞILAŞTIRMA 

Bilimsel gerçeği erişmede tek başına gözlem yani 

vasıflama yeterli değildir. Sosyoloji ancak 

vasıfladığı olguları karşılaştırıp açıklamalara gittiği, 

olaylar arasında sebep-netice bağı  kurabildiği ve 

hatta kanunlara erişebilği ölçüde amacına 

erişebilmiş sayılabilir. 

Esasen karşılaştırma ve genelleme olmaksızın ilim 

yapmak imkansızdır. Sosyoloğun laboratuvarı 

toplumdur. Özellikle deneysel bir bilim olan din 

sosyolojisi alanında doğru deneyler yapmak, 

karşılaştırmalarla mümkün olur. 

Tıpkı genel sosyolojide olduğu gibi, din 

sosyolojisinde de üç türlü karşılaştırma söz konusu 

olabilir: 

1. Tarihi Karşılaştırma 
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2. Etnolojik Karşılaştırma 

3. İstatistik Karşılaştırma 

 

C. AÇIKLAMA 

Vasıflayıcı sosyolojiye bağlı olarak yapılacak olan tarihi, 

etnoloji ve istatistik karşılaştırmalılar bir açıklama ve 

değerlendirmeden ile sonuçlandırılmalıdır. 

Olaylar arasında sebep-netice bağı kurmak demek olan 

açıklama ve yorum birçok önemli sonuçlara erişmeyi 

mümkün kılar. 

Kısacası, din sosyoloğunun araştırmalarında ilk adımlar sathi 

tespitler olacak, dini hayat ve vakıalarla ilgili sosyolojik 

tasvirler yapılacaktır. Sosyoloji ilk etapta desktriptif 

(tasvirci) bir ilimdir. Böylece bir dini topluluğun tüm 

unsurları öğrenilince asıl gerçek sosoyolji başlayacak, dini 

sosyal gerçeklerin tahlili ve karşılaştırmasından 

genellemelere ulaşılacaktır. 

 

 

DİN SOSYOLOJİSİNİN SİSTEMATİK VE BAĞIMSIZ BİR 

İLMİ DİSİPLİN OLARAK KURULUŞU 

Max Weber’in Tarihi ve Sistematik Din Sosyolojisi 

 Weber, ilk sistematik ve bağımsız din sosyolojisi 

ilminin kurucusudur. 

 Din olaylarını birer “ideal tip” gözüyle bakarak 

sınıflamak şeklinde “anlayış metodu”nu din 

sosyoloji araştırmalarına uygulamıştır. 

 Weber, din sosyolojisine, sosyolojinin dinin özünü 

değil fakat din ve dini inançların ortaya 

çıkardıkları davranışları tetkik etmiş gerektiğin 

belirterek başlamıştır. 

 Din sosyolojisinde amaç, dini davranışların ya da 

dinden kaynaklanan sosyal davranışların 

incelenmesi olmaktadır. 

 İncelemelerinin ana problemi, dini olaylarla 

ekonomik olayların arasındaki münasebettir ve 

incelemelerinin sonunda vardığı genel sonuç: 

o Dini olaylar iktisadi olaylarla karşılıklı 

olarak birbirlerine tabidirler. 

o Weber’e göre bir dinin ekonomik ahlakı, 

o dinin kendi üyelerinden istediği ve 

kabul ettirdiği pratik davranış 

biçimlerinin mecmuundan ibarettir. 

o Kapitalizm, Protestanlar… 

J. WACH’IN FORMEL SİSTEMATİK DİN SOSYOLOJİSİ 

 Din sosyolojisi, din ilimleriyle toplum ilimlerinin 

birleşmesinden doğmuş olup, dini toplumu, din 

ve toplum münasebetlerini ve dini grupları 

inceler. 

G. MENSCHİNG’İN TARİHİ SİSTEMATİK DİN SOSYOLOJİSİ 

 Önce milli dinlerin, daha sonada evrensel dinlerin 

toplumla münasebetlerini ayrı ayrı incelemkte, 

bundan sonra da srıf dini grupları ele 

almaktatarihi metot yadımıyla tipolojik sosyoloji 

vakıları uygulamaktadır. 

 

DİN SOSYOLOJİSİ ALANINDA TEMEL YÖNELİMLER 

1. Formel ve Fenomolojik Yaklaşım 

*Sentezdir. Tarihi, karşılılaştırmalı ve fenomolojik 

olup, dinler tarihi, karşılaştırmalı metotları 

kullanır. 

2. Dini Morfoloji Eğilimi 

*Desktriptif (Tasvirci) metotlar, müşahhaslar 

aracılığıyla çevreyi analiz eder. 

3. Dini Sosyal Psikoloji Eğilimi 

4. Etnolojik, Antropolojik Eğilim 

5. Sosyografik Eğilim 

6. Genetik Din Sosyolojisi 

 

TÜRKİYE’DE DİN SOSYOLOJİSİ 

Eğer bağmışız ve tecrübi bir ilim olarak din sosyolojisi 

yakın bir tarihe sahipse, şüphesiz o Türkiye’de daha da 

yakın bir tarihe sahiptir. 

Ülkemizde sistematik ve tarihi manada bir din 

sosyolojisinin varlığından söz etmek mümkün 

olmamaktadır.  

Müslüman Türk alimleri böylece bu ilim dalının müstakil 

olarak ortaya çıkışında önemli katkılarda bulunmuş olup, 

ancak burada onların adları ve eserlerinden bahsetmek 

ders notlarını aşmak olacaktır. 

M. Taplamacıoğlu Din Sosyolojisi adlı eserinde bunlardan 

bahsetmektedir. 

 Z. Gökalp, genel sosyoloji çalışmalarının yanı sıra, 

İstanbul Darul Fünunda, özellikel ilerlemiş 

öğrencilerine “Dini Sosyoloji” adı altında desler 

vermiştir. 

 Hilmi Ziya Ülken, “Dini Sosyoloji” adlı eseri ise 

Türkiye’de bu sahada yazılmış ve basılan ilk 

sistematik din sosyolojisi kitabıdır. 

Aynı zamanda “İptidailerde İçtimai Bünye” eseri. 
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 Yine A.Ü’de M. Taplamacıoğlu “Din Sosyolojisi” 

adlı eserler yayınlamıştır. 

 Wach’ın “Din Sosyolojisine Giriş” eserini B. İnandı 

tercüme etmiştir. 

 Z. Gökalp’in en önemli eseri Türk Med. Tarihi 

 Prens Sabahaddin – Le Play – monografi – köy 

kasabalarda dini hayat – İ.Yasa – Hasanoğlan 

Köyü Monografileri 

 

DİN VE TOPLUM: SUBJEKTİF VE OBJİEKTİF DİN VE 

OBJEKTİFLEŞME 

 18. Ve 19.yy boyunca ortaya çıkan aşırı 

Subjektivizm, dini tamamen ferdi bir olaymış gibi 

anlama eğilimini doğrumuştu. 

 Objektivizm, dini her şeyden önce bir toplum 

olayı olarak görmeye ve hatta onun sadece 

toplumun olayı olarak görmektedir. 

Gerçekte ise din, psikolojik bir vakıa olması dolayısıyla 

ferdi alakadar ettiği gibi aynı zamanda sosyal bir olay 

olması dolayısıyla ferdi alakadar toplumu alakadar 

etmektedir. 

Bu ayrım analitik bir ayrımdır. Dinin sübjektif ve objektiif 

yönünün birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan iki 

veçheden meydana gelir. 

Din ilkin Hz. Peygamber’e geldi, daha sonra evrensel odu. 


