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YAZARIN ÖNSÖZÜ

Din Sosyolojisi hakkındaki bu muhtasar eser, 1960 senesi yaz sömestrinde Ankara Üniversitesi İ lâhiyat Fakültesinde misafir Profesör
olarak verdi ğim derslerin bir icmâlinden ibarettir.
Derslerde önce Umumi Sosyolojinin asli baz ı mefhumlarını izah
etmek mecburiyeti has ıl olduğundan, birinci kısımda bilhassa sosyal
guruplar nazariyesi ile sosyal tabakalara taalûk etmekte olup da bütün
sosyoloji mektepleri tarafından kabul edilmi ş bulunan bir tak ım neticeleri bir araya toplamak te şebbüsünde bulunulmuştur. Ş üphesiz bu k ısım sosyolojinin tamamına eksiksiz bir giri ş olmak iddiasında değildir.
Sadece bilhassa Din Sosyolojisi bak ımından arzetmekte olduklar ı ehemmiyet gözönünde bulundurulmak suretiyle seçilmi ş bir gurup sosyolojik
meseleleri ihtiva eder.
Din Sosyolojisine tahsis edilmiş olan ikinci kısma da, eksiksiz bir
ders kitab ı değil, sadece bu filmin meseleleri ile onlar ın vaz ediliş suretlerine bir giri ş nazariyle bakılmasını istirham ederim. Bu kısımda başlıca; metodik esasların izah', dini guruplar ın teşekkülü hakkında kısa
bir bilgi ve nihayet din ile diğer kültür sahaları arasındaki karşılıklı tesirler meselesine yer verilmi ştir. Din Sosyolojisi mefhumlarının kendi dinlerine tatbiki öğrencilere bırakılmak iktiza etti ğinden misâller kasden
İslâmiyet d ışındaki dinlerden intihap olunmu ştur. Eser bu manada Din
Sosyolojisi meselelerinin müstakil olarak dü şünülmesine bir başlangıç
teşkil etmek arzusundad ır.

Ord. Prof. Dr. Hans FREYER

Wiesbaden 196o
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LBÖLÜM
UMUM İ SOSYOLOJ İ YE B İ R BAKI Ş
Sosyoloji genç bir ilim dal ıdır. Doğumunu tebşir eden ilk emareler
18. asrın sonlarına doğru zuhur etmi ş olup, 19 . asrın sonlarında da ayrı
bir ilim dalı hüviyetini kazanm ıştır. Bir ilim dalı için bir buçuk as ır, binlerce yıllık maziye sahip di ğer baz ı ilmi disiplinlerle mukayese edildi ği
taktirde hakikaten bir gençlik ya şıdır.
Halen mevcut bütün ilim kollar ı felsefeden ayrılarak müstakil duruma gelmişlerdir. Ba şlangıçta hepsi felsefenin bir cüz'ünü te şkil etmekte yahut hiç de ğilse, felsefe çerçevesinde mütalaa edilmekte idiler. Ilim
dallarının felsefeden uzakla şarak müstakil hale gelmeleri çok erken tarihlerde ve mesela, Avrupa fikriyat ında daha Sokra t'tan önceki filozoflarla başlamıştır. Fizik, Astronomi, Kozmografya ve bilahare biyoloji
ve tıbbın felsefeden ne suretle ayr ıldıkları kolaylıkla izlenebilir. Matematik ise, P 1 a t o n zaman ında ve hatta onun akademisinde felsefeden ayrılmıştır. Pythagoras zaman ında matematik henüz felsefenin ayr ılmaz
bir cüz'ü telâkki ediliyordu. Euklide s; "Ben filozof de ğil, riyaziyeciyim"
diyen ilk şahıstır. Müteakiben İskenderiye'de filoloji, dar manada felsefe gibi ilk manevi ilimler, felsefe tabir olunan kül'den ayr ılmağa başladı .
Yeni çağlarda bu olu ş daha da hızlılaştı . Tarih, iktisad, sanat ve
sair bütün kültür bilimleri müstakil ilim dallar ı haline geldi. I şte bu tekamülün son merhalelerinden birini 1800 seneleri civar ında sosyolojinin istildalini kazanmas ı keyfiyeti teşkil eder.
Bugün sosyolojiyi müstakil bir ilim dal ı addetmek laz ımdır. Halen
tıpkı nebatat, lisâniyat, hukuk ve muhtelif san'at eserlerini inceleyen
birçok ilimler gibi bir içtimai tezahürler ilmi de mevcuttur ve sosyoloji,
münferit ilim dallarının teşkil eylediğ i sistemde kültür ilimleri meyanında sağlam bir mevki ihraz etmiştir
Fakat sathi bir muhakeme dahi, sosyolojinin di ğer kültür ilimleri
ile olan münasebetlerinin ilk nazarda zannedildi ği kadar basit olmad ığını gösterir. İster maziye mal olmu ş bulunan, ister halen ya şamakta
olan bir kültür ve mesela, 18. as ırdaki Fransız kültürü yahut bugünün
Türkiye'sindeki çeşitli kültürler, bir bütün olarak nazar ı itibare alındıkları taktirde, bünyelerinde muayyen faaliyet sahalar ının sarih olarak
birbirinden ayrıldığı görülür. Mesela; müstakil san'at, hukuk, ilmi ara ş1

tırma ve kaza sahalar ı mevcuttur. Ayr ıca bir iktisadi faaliyet sahas ı, yani
malların istihsal ve tevzii mevzuubahs olur. Bunun d ışında öğretim, tanıtma ve siyaset sahalar ı vard ır.
Bu afaki sahalar ayn ı bir kültür bütünü içerisinde yan yana yer al ırlar. Gerçi bunlar ayn ı bir kültürün cüz'ülerini te şkil etmeleri itibariyle
birbirinden tamamen ayr ılmış değildirler. Fakat bütün içerisinde sarih
olarak yekdi ğerinden tefik edilebilirler. Hadd ızatında bu sahalar t ıpkı
bir yelpazenin kanatlar ı gibi yan yana s ıralanmışlardır. Her münferit
kültür eseri kat'i olarak mezkûr sahalardan birine girer. Medeni Kanun
veya Ceza Kanunu hukuk sahas ına, bir tablo yahut bir müzik eseri san'at
sahasına, ilmi bir eser ilim sahas ına, bir okul eğitim sahasına vs. dahildir.
Bir kültür içerisindeki içtimai tezahürler (yani bir kültürdeki sosyal tabakalar, guruplar—üstü birlik ve te şekküller) malûrn oldu ğu üzere,
sanat, ilim ve hukuk gibi ayrı bir afaki kültür sahas ı teşkil etmez; Yani
kültür bütünün vüdıde getirdiği yelpazenin müstakil kanatlar ı durumunda
değildir bilâkis kültürün kendisine göre şekillendi ği içtimai kalıplar, aynı
zamanda onun di ğer kısımlarının üzerinde oturdu ğu kaideyi, bu kısımlarm dayandığı insani temeli te şkil eder. Zira bu kültürün cari oldu ğu
sahada vukua gelen herhangi bir hadiseyi, bilfarz iktisadi bir vak ıayı ,
mesela, malların istihsal ve mübadelesini tahlil etti ğimizde bu vakıanın
amillerinin daima insanlar ve filvaki muayyen bir içtimai nizam içerisinde yaşayan ferdler oldu ğunu görürüz. İ limle iştigal mevzubahs olduğu
taktirde de bu i şi yapanlar gene muayyen gurup, te şekkül ve müesseseler ezcümle, Üniversiteler, Akademiler, Ara ştırma Enstitüleri, Ilim Cemiyetleri, kısaca insanların teşkil ettiği sosyal topluluklard ır.
Netice itibariyle sosyal şekiller diğer kültür sahalar ı yanında yer
alan, onlar gibi birer kültür sahas ı değildir. Aksine bu sahalara dikey
durumda bulunur. Binnetice bir kültürün yap ısını şema olarak şöyle
göstermek kabildir :

Bu husus her kültür sahas ı için ona has bir sosyolojinin mevcudiyetini kabule sevkeder. Mesela; bir iktisad sosyolojisi, yani istihsalde bulunan iktisadi işletmelerin ve aslında iktisadi hayat ın içlerinde cereyan
ettiği büyük iş topluluklarının sosyolojisi mevcuttur. Bugün Sosyolojinin
2

bu kolu bilhassa i şlenmektedir. Zira içerisinde yüzler ve hatta binlerce
insanın planlı olarak ve müştereken çal ıştığı bir işletmenin yalnız iktisadi değil ve fakat çok ehemmiyetli içtimai baz ı meselelerin de ortaya
çıkmasına sebep oldu ğu hakikatinin fark ına varılmıştır. Bunun gibi bir
sanat sosyolojisi, bir edebiyat sosyolojisi, bir öğretim ve nihayet bir
din sosyolojisi mevcuttur. Bir dinin dayand ığı bazı sosyal unsurlar da
vard ır. Din, bir yandan ancak muayyen evsaf ı haiz bir takım topluluklarda neşvü nüma bulur, diğer yandan bizzat insanlar aras ında dini cemaatler, tarikatlar, ruhani cemiyetler vs. gibi muayyen baz ı sosyal münasebetlerin zuhurunu intaç eder. Sosyolojinin kültür ilimleri sistemindeki çok hususi ve mümtaz mevkii bu suretle bir nebze belirtilmi ş olur.
İ çtimai tezahürler sadece di ğerleri yanında yer alan, ayr ı ve hususi bir
kültür sahası olmakla kalmayıp, aksine bütün kültür sahalar ının dayandığı insani temeli te şkil• eder. Hakikati halde kültür ilimleri sisteminde
benzer durumda bulunan yaln ız diğer bir ilim kolu daha mevcuttur;
Psikoloji. Bilindiği üzere bütün kültürel tezahürler ayn ı zamanda şuuri
vakıalar, yani ruhi hadiselerdir. Mesela; sanat münhas ıran bir takım
akt'lar (fiiller) ile icra edilir ve gene bu yoldan anla şılabilir. Tıpkı bunun gibi insanlar ın birbirleriyle hukuki münasebata giri şmelerinde yahut iktisadi hareketlerinde de ruhi davran ış ve tutumları büyük bir rol
oynar. İşte bu sebepten bir sanat psikolojisi, bir iktisad psikolojisi, bir
eğitim psikolojisi ve bir din psikolojisi mevcuttur. Bütün kültürel hadiseler ruhi oldu ğu kadar içtimai hayatı da alâkadar eder. Bu durum psikoloji ve sosyolojinin kültür ilimleri manzumesinde müstesna bir mevki
ihraz etmelerine amil olmu ştur.
Sosyoloji sahas ında bugün de yekdi ğerinden çok farkl ı cereyan
ve mektepler mevcuttur. Ş üphesiz bu husus mezkûr ilim dahn ın nisbeten
genç olması vakıası ile alakalıdın Ancak daha şimdiden modern sosyolojide temsil edilmekte olan bütün görü şlerin üzerinde ittifak ettikleri
bazı asil hakikatlerin tesbiti mümkün olmu ştur. Evvela; bütün mektepler sosyolojinin tecrübi metodlarla çal ışan ve mevzuunu s ırf tesbit gayesi ve bunun gerektirdi ği bir tavırla, yani kıymet hükümlerinden ani
ve normatif olmayan bir tarzda ele alan bir vak ıalar ilmi olduğunda
müttefiktirler. İnsanlar içtimai nizam meseleleri üzerinde evveldenberi
düşünegelmişlerdir. Bu meseleler daima filmin nazar ı dikkatinden kaçamayacak kadar büyük bir ehemmiyet arzetmi ştir. Buna rağmen mezkûr meselelerin tetkiki daha önce de bilindi ği gibi, uzun müddet felsefe
çerçevesine inhisar etmi ştir. Felsefe ise yaln ız olanı değil, aksine daima hadisatın mana ve değerini de birlikte araştırın Bu yüzden içtimai meseleler
felsefi bir zaviyeden tetkik edildikleri müddetçe, maddi meselelerin mahiyet ve değer meselelerinden tefik olunmas ına imkan yoktur. Bilfarz
bir içtimai nizamın ve mesela, bizim halen içerisinde ya şamakta olduğu3

muz düzenin, asl ında neden ibaret, neden mamûl oldu ğu meselesi, daima aynı zamanda onun bu şekli ile ihtiyaçlara uygun, adil ve insani olup
olmadığı yahut sayılan evsafı haiz olabilmesi için hangi şartlar ı ihtiva
etmesi lazım geldiği meselesi ile birlikte mütalaa olunur.
Mana ve mahiyet meselelerinin, vak ıa meselelerinden sarih olarak
tefriki, sosyolojinin felsefeden ayr ılmasında kat'i merhaleyi te şkil etmiştir. Modern sosyoloji, ilmi hüviyetini muhafaza etmek istedi ği müddetçe
bir içtimai nizam ın iyi veya kötü oldu ğu hakkında hüküm verme ğe mezûn bulunmad ığına vakıftır. Sosyoloji içtimai nizamı sadece oldu ğu gibi
tasvir, yapılış tarz ını tahlil ve neden bu yap ıda olduğunu tesbit ile mükelleftir.
19. asrın başlarında sosyolojinin kurucuları , biraz mübalagalı olarak, onun insan cemiyetlerini t ıpkı arı, karınca ve kunduz cemiyetleri
gibi tetkik etmesini istemi şlerdir. Şüphesiz bu talep, oldukça a şırıdır.
Şahsi iştirakimizin olmas ı ve mukadderat ımıza tesir etmeleri itibariyle
içtimai münasebetlerin mana ve de ğerleri bakımından da bizi alâkalandırdıkları hakikatini tamamen bir yana b ırakamayız. Yalnız bu suretle anlat ılmak istenen husus, asl ında bir ilim dalı olarak sosyoloji ile
meşgul olduğumuz taktirde de ğer meselesini parantez içerisine almak,
muvakkaten bir kenara b ırakmak gerektiğidir. Bu çok sun'i bir tecrit,
açıkçası ilmin kendisini mahkürn etti ği bir işkence olmakla beraber haklı ve zaruri bir istektir. Max Weber bu lüzumu şöyle ifade etmi ştir:
"Sosyoloji k ıymet hükümlerinden ari bir surette dü şünmek mecburiyetindedir." Diğer birçok modern sosyolo ğlar da bu hususu ayn ı kat'iyetle tebarüz ettirmişlerdir.
Öte yandan modern sosyolojide temsil edilmekte olan bütün ana
cereyanlar, onun esas itibariyle hangi büyük vak ıa gurupları ile meşgul
olması gerektiği hususunda da ittifak halindedirler. Bugün sosyolojiyi
hakikaten me şgul eden 3 büyük mevzu vard ır;
1) Sosyal guruplar nazariyesi
2) Sosyal tabakalar nazariyesi ve tabakala şma şartları (stratification)
3) Sosyal oluşlar nazariyesi

Ş I.Sosyal Guruplar
Sosyolojinin bu kısmını bugünkü sistemlerde tamamen i şlenmiş
olarak bulmaktay ız. Hele muasır Amerikan sosyolojisinde guruplar meselesi başlıca mevzulardan birini ve hatta çok kere asit mevzuu te şkil
etmektedir. Bütün sistemlerin üzerinde durduklar ı mesele şudur; Sosyal
bir gurup nedir? Birden ziyade kimselerin bir araya gelmesi daima bir
gurubun vücudunu intaç eder mi; etmezse bir insan toplulu ğuna gurup
haline yükselten şey nedir? içtimai şe'niyette sosyal guruplar ın hangi tiplerine, hangi asli şekillerine rastlan ır?
4

Sosyal guruplar meselesi, daha ilk sosyolojik sistemlerde ve mesela,
1830 seneleri civar ında sosyolojinin ilk sistematik tasnif ini yapan, dolayısıyla kendisine bu filmin babas ı nazarı ile bakılmakta olan A u gust e
C o m t e tarafından dahi, asil konulardan biri olarak kabul edilmi ştir.
A u g u s t e C o m t e içtimai guruplar meselesini "Sosyal Statik" baş ilki altında incelemiştir. Sosyal guruplar ı tamamen ilmi bir zaviyeden ele
aldığımız taktirde, içtimai şe'niyeti hangi zaviyeden ve hangi kategoriler
içerisinde kavrama ğa çalışmak gerektiği açıkça ifade edilmi ş olmaktad ır.
Cemiyeti statik olarak ele ald ığımız zaman, de ğişikliklerinden, hareketlerinden, gelişmelerinden sarfı nazar etmi ş oluyoruz. Bu sadece bir tecrittir; çünkü içtimai hayat mütemadi bir hareket içerisinde olan, dalgalanan, çalkanan, seyyal bir kitledir. Nazan dikkatinizi içtimai guruplar üzerine teksif etti ğimizde, bir yandan cemiyetin mütemadiyen de ğişmekte olduğu vakıasını geçici olarak ihmal ediyor, di ğer yandan hadiselerin ak ışını durduruyoruz. İşte ancak bu taktirde, yani ancak statik bir
zaviyeden bakıldığı zaman, cemiyet bize içtimai guruplar ın vucüde getirdiği bir bütün veya içtimai guruplardan mamül bir doku gibi görünüyor.
Içtimai guruplar meselesi, sosyal hayat ın guruplaşma hassasına,
daha doğrusu cemiyetin dalgalanan, çalkanan ve daimi surette tebeddülata uğrayan bir kitle oldu ğu halde, daima muayyen kurulu şlar
(Struktur) 1 ) arzetmesi vak ıasına raptolunur. Filhakika bu asil bünye daimi bir dalgalanmağa maruzdur, lakin bir müddet sonra bu hareket de
bünyeye dahil olur. Sosyal guruplar nazariyesi i şte bilhassa bu nokta
üzerinde durur.
İ nsanın daima cemiyet halinde ya şadığı, A r i s t o t el es 'in ifadesi ile
"siyasi bir hayvan" ( Zo o np o litik o n) olduğu gayri kabili inkar bir vak ıadır. Cemiyet d ışında yaşayan bir insan mevcut olmay ıp, Robinson Crusoe
ancak bir roman kahraman ından ibarettir. Insanl ığın ne kadar kadim
tarihine, ne kadar karanl ık devirlerine inersek inelim, insan ı daima, sürekli olarak birlikte ya şayan guruplar halinde buluruz. Şimdiye kadarki
kaz ıların neticeleri de bunu göstermi ştir.
Fakat insanın siyasi bir hayvan olmas ı demek, sadece onun yaln ız
yaşamaktan ho şlanmaması, fitreten içtimai olmas ı, yahut her ferdin di ğerlerinin yard ımına muhtaç bulunmas ı demek değildir. Bilâkis bu aynı zamanda ferdin, her defas ında cemiyetin diğer azalanyla muayyen bir nizam
dahilinde yaşadığını ve mesela; cemiyetin azalar ından birinin, di ğerlerine
emir ve diğerlerinin ise, ona itaat etmekte yahut birinin muayyen bir hizmeti, buna mukabil di ğerlerinin başka baz ı hizmetleri ifa eylemekte bu') "Struktur" kelimesi müellif tarafından hem sureti umumiyede topluluklar ın
yapısını, hem farkl ılaşmış cemiyetlerin esas te şkilâtım (Verfassung) anlatmak için kullanılmış olduğundan, yekdiğerinden farkl ı bu iki mefhumu birlikte ifade etmek üzere
"kuruluş " kelimesi ile türkçeye çevrilmiştir.

5

lunduklarını, kısaca bir gurubun azalar ı arasında sabit münasebetler ve
mustakar bir rol taksiminin mevcut oldu ğunu anlatır. Sosyal yap ılar işte
bu suretle meydana gelir ve bu nevi yap ılarda içtimai hayat daima te şkilâtlandırılmış durumdad ır.
Böylece sosyal guruplar ın müşterek vas ıflarından birincisini tesbit
etmi ş bulunuyoruz ; İçtimai oluşta teferrüt ederek varlıklarını kazanan ve

azalan arasında muayyen bir rol taksimini derpiş eden yapılar.
Son hususu tavzih etmek üzere bililtizam yap ısı, bir şema ile gösterilebilecek kadar belirli bir sosyal gurubu seçiyorum.
İşçi, memur ve müstandemlerle birlikte içerisinde 1000 ki şinin çalışmakta olduğu bir sınai müesseseyi ele alal ım; Müdüründen tutunuz, kapıcı ve odacısına kadar bu işletmeye mensup olan herkes, ustalar, mühendisler, büro memurları, sekreter ve telefoncu han ımlar ; elhas ıl işletmede çalışan kim varsa, hepsi bu guruba dahildir.
Bin kişiden terekküp eden u gurup sadece bir y ığından, bir toplamdan,
bir kitleden ibaret olmay ıp, şema ile tersimi kabil dakik bir nizama sahiptir. Bu nizam biraz sadele ştirilmiş olarak şöyle bir şema ile gösterilebilir; 1 )

İŞ LETME İ DARES İ
Teknik İ dare

Pazar
etüdü

Plânlama
ve projeler

Ticari İ dare

Mü şteri Sat
ış
cebi

Idari K ısı m

İrsal

__
İ malât

In şa

Malzeme

büroları

kontrolü

Zat
I ş leri

Muhasebe

Sosyal
Yardım Subesi

Dökümhane I
r] 1±1 ±İ [-İ
Çal ış ma Guruplari
I ) Bu ş ema derslerde çok teferruatl ı bir şekilde verilmiş olup, tarafımıza teslim edilen
manüskriptte bulunamad ığından, eserin müellifine vaki müracaat üzerine, onun tarafından daha basit bir surette çizilerek gönderilmi ştir. Müellif ayrıca bu hususta herhangi
bir İşletme iktisadi kitab ına başvurulabileceğini ve orada yer alan şemaların kâfi derecede aydınlatıcı olduğunu kaydetmektedir.
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Görülüyor ki, gurubun azas ı olan bin kişiden her birinin bütün içerisinde muayyen bir mevkii vard ır. Büyüklük itibariyle buna muadil bulunmak, yani onun gibi bin ki şiden terekküp etmekle beraber bir smai i şletme
değil de, tabur şeklinde teşkilatlanmış olan bir içtimai gurubu ele ald ığımız taktirde kurulu ş şeması tamamen değişir. Gerçi bu ikinci halde de bir
kuruluş şemas ı çizmek zor de ğildir; fakat bu şema ilkinden çok farklıdır.
Nihayet ayn ı büyüklükteki üçüncü bir gurubu, mesela; bin ki şilik bir
köy veya beldeyi bir şema ile göstermek istersek, ilk iki şemadakinden de
ayrı bir kurulu ş tipi ortaya ç ıkar.
Birçok i şletmeler, resmi daireler ve sair büyükçe müesseselerde bu
teşekküllerin kurulu şunu gösteren şemalar asılıdır. Bu gibi hallerde ilgili
sosyal gurubun kurulu şu tam bir vuzuhla göz önüne serilmi ştir. Lâkin
her zaman böyle bir şemanın mevcudiyetine ihtiyaç yoktur. Biraz evvel,
üçüncü olarak zikretti ğimiz bin kişilik bir belde misâlinde bizzat bir te şkilat şeması meknûzdur. (Bir belediye reisi, belediye meclisi azalan ve sair
makamlar). Fakat bunun d ışında beldede ya şayan bazı kimselerin hemşehrileri nezdinde büyük bir hörmet ve itibara mazhar olmalar ı ; buna mukabil diğerlerinin daha az saygı görmeleri, hatta bir kaçma iyi nazarla
bakılmaması ve onlarla temasdan kaç ınılması dahi bu sosyal gurubun
kuruluşuna müessir olan hususlardand ır. Vakıa bu durumlar resmi bir
metinle tesbit edilmi ş değildir; fakat buna ra ğmen gurubun kuruluşuna
tesir edip, onun kendine has şeklini almasına sebep olmuşlardır.
Demek ki, bir gurubun kurulu şu vazıh bir şekilde tayin ve tesbit
edilmiş yahut sadece fiilen teessüs etmi ş bulunabilir; yani sarih bir nizamname veya talimatname hükmüne istinad edebilir veya böyle bir esastan
mahrum olabilir. Ş u kadar ki, her hal ü kârda böyle bir kurulu ş mevcuttur ve gurup azalar ının bütün içerisindeki mevkiini tayin eder.
Daha ilk misâllerimiz göstermi ştir ki, gurupların kuruluş şemaları
birbirinden çok farklı olabilir. Bu kabilden (mesela, bin azadan terekküp
eden) bir derne ği ele aldığımız takdirde, bunun da s ınai işletme, tabur
veya beldeninkinden tamamen farkl ı, kendisine mahsus bir kurulu şu
olduğunu görürüz. Münferit hallerdeki farkl ılığa rağmen sosyal kurulu şların daima tekerrür eden muayyen tipleri mevcuttur ve i şte sosyal guruplar nazariyesinin ba şlıca vazifelerinden biri, sosyal guruplara has tipik
kuruluşları bulup meydana ç ıkarmaktır.
Sosyal gurupları biyolojik varlıklarla mukayese etmek akla yak ın
gelebilir. Nitekim bilhassa sosyolojinin yeni kurulmakta oldu ğu zamanlarda bu mukayeseyi en ince teferruat ına kadar yaparak ondan sosyal
guruplar hakk ında da muteber baz ı neticeler istidlal edebileceklerini uman
bir takım müellifler ortaya ç ıkmıştır. Mesela, ingiliz sosyolo ğu Her b er t
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S p e n c e r, alman sosyolo ğu A 1 b e r t S c haeffle yahut daha önceki
nesle mensup frans ız sosyoloğu R e n W o r m s, hep bu sosyolojinin, ismi
üzerinde, biyolojik ekolüne mensupturlar.
Hakikaten böyle bir mukayese ilk nazarda pek o kadar garip gözükmez Nihayet canlı uzviyetin de bir bünyesi, her uzvun veya uzuv
parças ının (meselâ, bir sinirin, bir adalenin) uzviyetin tamam ı içerisinde
tıpkı, ferdin te şkilâtlanmış bir gurup içerisinde olduğu gibi, muayyen bir
yeri ve kendisine mahsus bir görevi vard ır. Aynı şekilde biyoloji sahasında
da organik hayatın kendilerine göre şekillendiği muayyen yap ılar ve meselâ, memeli hayvanların, balıkların, sürüngenlerin kendilerine mahsus bünyeleri mevcuttur.
Şüphesiz bugün sosyal te şekküllerle canl ı uzviyet aras ındaki mukayeseyi fazla ileri götürmenin caiz olmad ığı hakikati çoktan anla şılmış bulunmaktadır. Zaten burada bünyelerin fiili ayniyetinden farkl ı bir mesele
mevzuubahistir. Sosyolojide biyolojik mektebin mümessili olarak tan ınmış bulunan Her bert S p e n c er 'de dahi fiili ayniyet mülâhazas ına
yönelmiş ciddi endişelere tesadüf edilir. Bu müellif pek hakl ı olarak;

"Sosyal guruplarla biyolojik varlıklar arasındaki en mühim fark, biyolojik uzviyette şuurun sadece bir tek uzuvda temerküz etmi ş olmasına mukabil, sosyal gurupta bunun bütün unsurlara dağılmış bulunmasındadır. Hücre ve nesiçler tabii
olarak canlı bir vücii da dahildirler, halbuki sosyal organizma müstakil ve
irade sahibi fertlerden terekküp eder. Bu fark biyolojik kanunların sosyal bünyelere tatbikini kat'i olarak önleyecek derecede ehemmiyetlidir." der.
İ zahlarımızın bu noktasında, yukar ıdanberi birçok defalar kullanm ış
olduğumuz bir terim, ezcümle ( rol ) mefhumu hususi bir ehemmiyet
kesbeder. Evvelâ Amerikan sosyolojisinde kullan ılmağa başlanıp, halen
Avrupada da benimsenmi ş olan bu mefhum şunu anlatır: Bir sosyal guruba dahil olan kimse, ancak muayyen bir rolü deruhte etmek ve devaml ı
olarak oynamak suretiyle o gurubun hakiki bir azas ı haline gelir ve gurub
yapısı içerisindeki yerini elde eder. "Rol" ve "Kurulu ş " birbirlerine tetabuk eden mefhumlard ır. Gurubun bütününden hareket edildikte "kuruluş" tesmiye olunan şey, münferit azalardan hareket edildikte "rol" ismini
alır. Yukarıdaki şemada (bak. sh . 6 daki şekil) "X" mevkiini i şgal etmekte
olan kimse, sinai i şletmenin kurulu şunda "tat işleri müdürü" yahut "montaj kısmı ustabaşısı" rolünü oynar. Bir beldenin kurulu şunda "Y" mevkiini işgal eden kimse, o beldenin "tahrirat lltibi" yahut "çok muteber bir hemşehrisi" rolünü icra eder. Bu manada rol mefhumu, hem gurubun kuruluşunun usulen bir şema ile açıkca gösterildiği, hem de sadece fiilen
mevcut olduğu hallere şamildir. Yani buna göre bir sosyal gurubun "sosyal roller sistemi" olarak tarifi mümkündür. Gerçi bu çok şekli bir tarif
olur. Fakat sadece biyolojik bir te şbihe istinad etmeyip, sosyal kurulu şda
tek tek fertlerin ehernmiyetini hesaba katmas ı itibariyle isabetlidir.
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Bundan başka rol mefhumundan di ğer bir husus daha istidlal
olunabilir. Bir kimsenin muhtelif sosyal guruplara mensup olmas ı mümkündür ve hatta normal olan hal budur. Bu takdirde o kimse mevzuubahs
guruplardan her birinde ba şka ve fakat muayyen bir rol oynar. Mesela;
bir kimse kuruluşu sh. 6 daki şema ile gösterilen smai i şletmede memur
ve ezcümle, plan bürosunda teknik ressam (A 60 i şaretli rol); bir aile içerisinde baba durumunda olan bir aile ferdi (B 1 i şaretli rol); bir demekte
2. Başkan durumunda bir dernek azas ı (C 2 işaretli rol); nihayet bir beldede vasat nüfuz ve itibare sahip bir hem şehri (D 25 i şaretli rol) olabilir.
Bu ve buna benzer di ğer birçok sosyal roller bir tek ki şide içtima
ettiği takdirde, rollerinin mecmuu, hadd ızatında o kimsenin cemiyet içerisindeki mevkiinin tarifidir. Binnetice sosyal gurubun " roller sistemi" şeklinde tarifi kabildir. Ancak bu ahvalde ferdi de sosyal bak ımdan "mensup
olduğu muhtelif kurulu şlarda oynadığı rollerin muhasalası" şeklinde tarif etmek
lazım gelecektir.
Sosyal rol mefhumu, mahiyeti icab ı kişilere karşı afakidir. Sosyal
rol gurubun kurulu şunda ferde isabet eden roldür. T ıpkı bir tiyatro eserinde artistlere dağıtılan roller gibi bu rol de ferde verilmi ştir Fert onu
biraz daha iyi veya biraz daha kötü oynayabilir. Muayyen hudutlar içerisinde rolünü büyültmek, tevsi etmek imkanlarma da sahiptir. Fakat
her halü karda bu rol kendisine verilmi ştir. Yani bu rolü bizzat yaratmamış, mezkür rol gurubun kurulu şunda derpiş ve tesbit olunmu ştur. Bu
durumdan sosyal guruplar ın çok mühim bir hususiyeti, ezcümle; kendilerini teşkil eden fertlere ba ğlı olmaksızın temadi edebilme ve de ğişmeme
hassaları istidlal olunur.
Yukarıda verdiğimiz smai işletme misâlinde, imalat servisi müdürünün yaş haddini doldurarak emekliye sevkedildi ğini ve yerine
yeni bir müdürün tayin olunduğunu, plan bürosundaki mühendisin yabancı bir memlekete gitti ğini, montaj gurubunda çal ışan yaşlı ustabaşının
öldüğünü ve bu sebepten buraya bir mütehass ıs işçinin getirildiğini, reklam ve müşteri celbi servisindeki sekreter han ımın evlenerek i şden ayrıldığını, sözün kısası muayyen bir anda gurubu te şkil eden bütün şahısların
diğer kimselerle ikkne olunduklarını farzedelim. Bütün bunlara ra ğmen
bin kişilik gurubun kuruluşunun hiç değişmeyerek aynı önceki gibi kalması
mümkündür. Bu takdirde roller sistemi de ğişmemiş ve fakat roller tamamen
başka kimseler tarafından deruhte edilmi ş olur.
Yalnız gurubun kuruluşunun sabit bir te şkilat şeması ile afaki olarak tesbit edilmi ş bulunduğu hallerde de ğil, sadece fiilen ve z ımmen taayyün etmiş olduğu hallerde de durum bu merkezdedir. Gerçekten her
sosyal gurup muayyen bir müddet sonra tamamen farkl ı kimselerden te9

rekküp eder, lakin kurulu şu esas itibariyle ayn ı kalabilir. Ş üphesiz gurupların kuruluşu da baz ı tebeddül ve tahavvüllere tabidir. Ancak bu daha
uzun vadeli ve herhalde insan ömrü için mevzuubahs olandan daha farkl ı
bir ritm içerisinde cereyan eder. Hususiyle gurup onu te şkil eden fertlerden daha uzun bir ömre ve bu nisbette afaki, yani münferit şahıslardan
tecerrüt etmi ş bir varl ığa sahiptir.
Bu nokta da biyolojik sosyolojinin istinad etti ği hususlardan birini
teşkil eder. Vakıa canl ı bir organizman ın maddi cüz'lerini te şkil eden
kısımlar da devaml ı surette de ğişir; eski hücreler bozulur, yenileri te şekkül
eder, hulâsa muayyen bir devre sonunda uzviyet tamamen yeni unsurlardan terekküp eder. Fakat kurulu ş maddi aksamın tahavvülat ından
müteessir olmaz. İşte muhtelif unsurlar ın daimi tahavvülüne ra ğmen
bütünün arzetti ği bu değişmezlik sosyal yap ılarda da müşahede olunur.
Çok uzun bir zaman zarfında ehemmiyetsiz baz ı değişiklikler müstesna
asli kuruluşu itibariyle aynı kalmış , içerisinden on, yirmi veya otuz nesil
gelip geçtiği halde mevcudiyetini idame ettirebilmi ş olan guruplar vard ır.
Bu değişmezliğin misâllerini bilhassa dini guruplarda buluyoruz.
Sosyal guruplar nazariyesinde ehemmiyetli ikinci nokta, "Mensubiyet
terimleriyle ifade olunan
husustur. Bu suretle içtimai guruplar ın enfusi cephesi, münferit azalar ın
gurubun temsil ettiği bütüne ruhi bak ımdan iştirakleri kasdedilmektedir.

Şuuru", "Birlik Hissi" veya "Gurup Şuuru"

Önce bu halin tam z ıddını te şkil eden "Şibih Guruplar"ı ele alarak tetkik edelim. "Şibih Gurup" ( = Quasigruppe ) tabiri, "sanki",
"sureta" manalarına gelen latince "Quasi" kelimesi ile te şkil edilmiştir. Bu
tabir ilk defa ingiliz sosyolo ğu Gi nsb e rg tarafından kullanılmıştır. Quasi
kelimesinin asil manas ına uygun olarak şibih gurup, sadece zahiren gurupmuş gibi görünüp, hakikatte böyle olmayan bir içtimai münasebettir.
Aslında bu mefhumla ifade edilmek istenen husus şudur: Büyükçe bir
halk kitlesi içerisinde mü şterek evsafı haiz ve mesela, ayn ı yaşta, aynı meslekte veya ayl ık gelirleri müsavi yahut hepsi evli olan muayyen bir miktar
insan vard ır. Böyle müşterek vas ıfları haiz kimselerin vücuda getirdikleri
gurupların tesbiti istatisti ğin, hususiyle sosyal istatisti ğin vazifesidir. Bugün
çeşitli idari maksatlar için her memlekette yap ılmakta olan sosyal istatistik bize muayyen bir memlekette mesela, 70 ya şında ve bunun üzerinde
kaç kişinin mevcut oldu ğunu, okula gitme ça ğında kaç çocu ğun veya geliri muayyen bir miktara bali ğ olan ne kadar kimsenin vs. .. , . bulunduğunu tam olarak gösterir.
Şimdi bu insanlar s ırf müşterek bir vasfı haiz olmalar ı dolayısıyla
bir sosyal gurup te şkil ederler mi? Bu sualin cevab ının iki sebebten "hayır"
olması gerekir: Evvela bunlar ın kuruluşu yoktur. Burada bir sosyal roller
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sistemi teessüs etmemi ştir, aksine yalnız fertlerin teker teker say ılması
suretiyle bulunmu ş bir yekün, sadece bir toplam, bir y ığın mevzuubahstir. Saniyen bu toplama dahil olan fertlerde bir birlik hissi te şekkül etmemiştir. Yani fertler kendilerini mü şterek hususiyetleri dolay ısıyla bir
bütün vücüda getirecek surette birbirine ba ğlanmış hissetmezler.
Şüphesiz müşterek hususiyetler bazan bir birlik hissinin do ğumuna
sebeb olabilir. Bu takdirde şibih gurup hakiki bir gurup haline inkilâb
eder. Ancak bu netice mü şterek vas ıflar yan ında daha birçok amillerin
tesiri ile vücüda gelir. Muayyen bir sanayi kolunda çal ışan işçiler veya
orta halli memurlar yahut sars ıntı geçirmekte olan bir iktisad şubesinde
faaliyet gösterenler de ba şlangıçta sadece kemmi bir çokluk te şkil eder.
Fakat mü şterek menfaatlerin idraki ile bu çoklu ğa dahil olanlarda bir
birlik, bir mensubiyet hissi do ğabilir. Bu takdirde çokluk büyük bir ihtimalle teşkilâtlanacak, daha do ğrusu muayyen bir kuruluşa sahip olarak,
bir gurup haline inkilâp edecektir.
Netice itibariyle şibih guruplar kendilerinden hakiki gurupların doğduğu kaynaklar, te şbih caizse, içerisinde guruplar ın yetiştiği tarlalard ır.
Mühim olan, bir toplulukta birlik şuurunun te şekkül etmiş olup olmaması
ve bunun teşekkülünün hangi amillere tabi oldu ğunun tayini meselesidir.
Mensuplarında böyle bir birlik, beraberlik hissinin mevcudiyeti sosyal
gurupların mümeyyiz vasıflarındand ır. Bu cihet mevcudiyeti ile ademi
mevcudiyeti aras ında belirli bir fark olmayan psikolojik bir teferruat de ğil,
gurubu içtimai bir gerçeklik haline yükselten unsurdur. Birlik hissi çok
farklı şekillerde tezahür ve muhtelif derece ve nüanslar arzeder. Bir kimsenin kendisini bir guruba mensup hissetmesi, onun tam bir şuur ve kat'iyet ve samimi bir kanaatla kendisini bu sosyal guruba merbut addetmesi
şeklinde olabilece ği gibi, sureta, s ırf oyun bozanl ık etmemek, di ğerlerine
uymak, tav'an veya kerhen gurubun kendisinden istedi ği şeyi yapmak
şeklinde de tecelli edebilir. Nihayet bir guruba mensubiyet bir kimse için
o kadar tabii bir şey olabilir ki, bunun için ayrıca bir karar almasına veya
bir tercihte bulunmas ına ihtiyaç veya lüzum yoktur. Netice itibariyle
birlik hissi şuurlu bir davranıştan basit bir tehammüle; aktif bir tutumdan
passif bir katlan ışa kadar çe şitli dereceler arzedebilir. Ancak herhalde
mevcudiyeti şarttır. Aksi takdirde gurup da ğılır, ruhi gıdası kesilmiş olduğundan, tabir caizse ölür.
Bu, diğer kelimelerle ifade edilmek istendi ğinde, sosyoloji daima
ayni zamanda sosyal psikolojidir denebilir. Filvaki sosyal guruplar ın kuruluş kanunlarını ortaya koymak (bak. paragraf 1) sosyolojinin vazifesidir.
Fakat bunun d ışında sosyoloji gurup hayat ının fertlerde tecelli ve tahakkuk suretini gösteren ruhi vak ıaları tetkik ve tesbit etmekle de mükelleftir. Yani mutlaka şu sualin cevab ını araştırması lâz ımdır : Gurubun kurulu-
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şuna insanlar hangi ruhi kuvvetlerle kat ılırlar? Daha do ğrusu sosyal gurup
insan ruhunun hangi tabakalar ına perçinlenmiştir?
Aynı sahada çal ışan iş adamlarının vüdıda getirdiği daimi bir birlik
şeklinde te şkilatlanmış bir gurubu ele alalım. Burada bir te şkilat kurulmuş , bir başkan seçilmi ş, bir büro tesis edilmi ş ve gerekli sair muameleler
tamamlanmıştır. Bu gurup kurulu ş şeması kolayca çizilebilecek bir te şekküldür. Şimdi asıl meseleye gelelim: Münferit azalar ın guruba iştirakini
tevlid eden ruhi amiller nelerdir? Gurup azalar ının düşünceleri şudur:

"Vak ıa biz kendi aramızda birbirimizin rakibi durumunda bulunmaktayız, ancak
bir çok hususlarda da menfaatlerimiz müşterektir. Teker teker bu menfaatlerimizi, mü ştereken hareket ettiğimiz ahvalde olacağı kadar tesirli bir surette koruyamay ız. Bu keyfiyet bizi mensup oldu ğumuz guruba bağlar. Bu yüzden aidat ödemeğe ve serbest zaman ımızın bir kısmını feda etmeğe katlanırız. Lakin tabii,
birliğin, teşkiline amil olan gayeleri gerçekle ştirmediği yahut tayin ettiğimiz memurların vazifelerini gereği veçhile yerine getirmedikleri tebeyyün ederse, bu birliği fesih ile yerine bir başkasını kurabiliriz. Ama şimdilik birlik iyi i şlemekte
ve ondan beklediğimiz faideleri sağlamaktadır; dolayısiyla kendimizi ona ciddi
olarak merbut hissediyoruz."
Şimdi bir de bunun tam zıddı bir misali, çok farklı yapıdaki bir
sosyal gurubu, bilfarz aileyi ele alal ım. Burada önce gurubun kurulu şu
ilk misaldekinden tamamen farkl ıdır; yani depde ğişik bir sosyal roller
sistemi karşımıza çıkar. Diğer yandan gurup hayat ının ruhi temelleri de
birinci misaldekinden çok farkl ıdır. Aile fertleri biribirine akli esaslara
uygun olarak takip ettikleri mü şterek gayeler veya bir tak ım menfaat
mülabazalar ı ile değil, karşılıklı bilavasıta temasların neticesi olan, sempati, sevgi, hürmet, Şükran ve mesuliyet hisleri ile bağlanmışlard ır. Binnetice mesela, ümid edilen maddi faideyi sa ğlamadığı için ailenin feshi
yoluna gitme ği düşünmek abestir yahut baba veya anan ın yukarıda
bahsolunan guruplar ın reis veya memurlar ı gibi değiştirilip azledilmeleri mümkün değildir. Ailede bir ivaz mukabili, bir kazanç sa ğlayacağı
hesap ve tahmin olunarak, fedakarl ıkta bulunulmaz. Aksine fedakarl ık
bizzat aile u ğruna, onun inki şaf ve tekâmülünü sa ğlamak, onu muhafaza ve vikaye etmek maksad ıyla, ezcümle tabii bir mensubiyet hissi neticesinde yap ılır.
Demek oluyor ki, sosyal guruplar sadece te şkilâtlarını gösteren kuruluş şemaları itibariyle değil ve fakat en az bunun kadar kendilerine
has ruhi muhtevalar ı , yani azalar ına telkin ettikleri mensubiyet hissinin nev'i itibariyle de tehalüf ederler. Ferd ruhunun hangi kat ına kadar
indiği, hangi manevi kuvvetleri harekete getirip, hangilerine hitap etmediği hususları bir gurup rab ıtasını diğerlerinden tefrik ve temyiz eden
unsurlardand ır. Siyasi bir partinin, bilfarz dini bir birli ğe nazaran men12

suplarının çok ba şka neviden ruhi kuvvetlerine hitap etti ği izahtan varestedir. Bir siyasi parti de ferdi tamamen kendi hakimiyet ve nüfuzu
altına alabilir, fakat asla dini bir birli ğin hitap etti ği ruhi tabakalara
inemez.
Şu halde bir sosyal gurubun mahiyetinin kavranabilmesi ve hatta
düpedüz tasviri için dahi mutlaka gurubun azalar ı arasında mevcut ruhi
rabıtanın nev'i ve mahiyetinin bilinmesi iktiza eder. Guruplar bu bak ımdan da çeşitli kısımlara ayrılırlar. Bilhassa modern Amerikan sosyolojisi,
sosyal gurupları bu sosyo— psikolojik zaviyeden s ınıflandırmağa ve aralarındaki tipik farklar ı bulmağa çalışmıştır. Bu yolda ilk incelemeleri
yapanlardan biri Alman sosyolo ğu Ferdi n. and T önnies 'dir. T ö n nies mezkûr noktai nazardan guruplar ı, "cemaat" ve "cemiyet" olmak üzere
ikiye ayırır. Ona göre bütün sosyal guruplar "psikolojik cevherden mami'd
dokular" olmakla beraber, her birinin imal edildi ği psikolojik cevher diğerlerininkinden farkl ıdır. Cemaatleri vucüde getiren psikolojik
cevher, bütün ruhi k ıpırdanışları , hisleri, kanaatlar ı, şahsi temayülleri,
biribirine olan hissi bağlılık, sadakat ve sevgileri ile insanlard ır. T ö n n i e s 'e göre bir cemiyetin en su kat ılmamış misali, asil şekli, ailedir.
Cemiyetin kendisinden imal edildi ği insani cevher ise, akli mülahazalar, tefekkür kabiliyeti ve gal bir tak ım da vran ışlardır. Bir cemiyete
mensup olan fertler ona bütün varl ıkları ile değil, bilakis sadece manevi
varlıklarının rasyonel kısmı ile iştirak ederler.Böyle bir gurubun üyelerinin birbirini sevmesi iktiza etmez; şahsiyetlerinin daha derin tabakalar ında birbirleriyle anlasm ış olmalarına da lüzum yoktur. S ırf bu gurubun
tegkilinin üyelerin hepsi için faideli olaca ğı mülahazası , cemiyetin istinad ettiği psikolojik cevheri teQkil eder. Tönnies bugünkü smai cemiyetlerde hakim olan modern sosyal guruplar ın esas itibariyle "cemaat" değil, "cemiyet" karakteri tan ıdıkları iddiasında dıı Gerçi modern cemiyetlerde de hala bir çok sahalarda cemaat karakteri ta şıyan guruplara
rastlamak kabildh, fakat cemiyet karakterindeki guruplar hakim durumdad ır.
T önni es 'in "cemaat" ve "cemiyet" mefhumları ile sosyal grupla ı
nazariyesine, bilhassa sosyal psikoloji yönünden çok mühim bir yard ımda bulunduğu inkâr edilemez. Nitekim bu tefik hemen hemen bütün
sosyolojik mektepler tarafindan benimsenmi ş olup, her iki mefhum bilcümle yabancı dillere tercüme edilmi ştir.
Tabii din sosyolojisinin hususi mevzuu bak ımından bilhassa cemiyet mefhumu ehemmiyeti arzeder. Dini (yahut dinden do ğan) sosyal
gurupların kaideten —T ö n n i es 'in anlad ığı man ada— cemaat karakterini
haiz olduklarını aşağıda göreceğiz. Bunlar insanlar aras ında çok derin,
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çok kuvvetli bir rab ıta husule getirirler. Mamül olduklar ı psikolojik cevher, gai mülâhaza ve hareketler de ğil, ferdin bütün mevcudiyetini kavrayan hayat tecrübeleridir.
Sosyal guruplar nazariyesinin üzerinde durdu ğu 3. nokta "Müessese" mefhumudur.
Yukarıda 7. sahifede de bir nebze temas etti ğimiz gibi, bir sosyal gurubun bünyesi, ya gurup nizam ını gösteren şekli bir tasarruf ve mesela;
işletme yönetmeli ği, cemiyet nizamnamesi yahut esas te şkilat kanunu
ile tesbit edilmiş olur veya sadece örf ve adetle fiilen taayyün etmi ş bulunur.
Diğer yandan serahaten tesbit edilmi ş bir gurup nizamı da ya kanuni veya örfi, teamüli, bir karakter arzeder. Gurup nizam ının muhafazas ına icbar ve bunun ihlalini tecziye selahiyet ve kudretini haiz bir
merci mevcut oldu ğu taktirde,nizam hukuki bir mahiyet ta şır. Buna
mukabil örf ve adetle taayyün eden nizam ,hukuki bir nizam gibi zecri
olmayıp, ihlalini te şkil eden hareketler için muayyen cezalar derpi ş edilmemiştir.
Şüphesiz örf ve adetle taayyün eden bir nizama riayetsizli ğin de
bazı müeyyideleri vard ır. Ancak örf ve adet husus! surette onun muhafazas ına memur bir merci, bir resmi makam sayesinde de ğil, gurubun
umumi kanaat ına istinaden ayakta durur. Örf ve adete muhalif hareket eden kimse hor görülür, laakal tasvip edilmez ve bu durum, icab ı
halinde ve bilhassa küçük guruplarda, t ıpkı hukukun ihlali halinde verilen ceza gibi, müessir bir zecir vas ıtası teşkil edebilir.
Bir gurubun nizam ı bu iki suretten biri ile tayin ve tesbit edilmi ş olduğu taktirde, gurub "müessese" haline inkılap eder. Şu hale nazaran
müessese, sosyal gurup rab ıtasının hukuk veya örf ve adet yahut bu ikisinin karışımından ibaret bir nizam vas ıtasiyle tahkim ve takviyesi demektir. Hususiyle müesseseler gurubun kurulu şunu tarsin ederler. Bu
sebepten bir gurubun kurulu şunun aradan uzun yıllar geçmesine, o gurup
içerisinde yaşayan fertlerle nesillerin tamamen de ğişmesine rağmen, sabit kalabilmesinin en mühim amillerinden biridirler. Bugünkü sosyoloji,
sosyal müesseseler mevzuuna bir çok bak ımlardan layık olduğu alakayı
göstermemektedir. Frans ız sosyoloğlarından E mil e D ur k h e i m sosyal
müesseselerle sureti mahsusada me şgul olmuş ve bunların mahiyetleri
hakkında kayda değer baz ı mütalaa.lar ileri sürmü ştür. Diğer baz ı Fransız müdekkikleri ve mesela, hukuk filozofu D u g u i t 'yi de sosyal müesseselerle meşgul olan müellifler aras ında zikretmek laz ımdır. Alman sosyoloğlarından müessesevi faktörün ehemmiyetini kavrayanlar ın başında
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ise M a x W e b e r gelir. Bu müellifler d ışında, müesseselerin insanl ığın sosyal hayatı bakımından arzetmekte olduklar ı büyük ehemmiyet, bugünkü sosyolojide maalesef lay ıkı veçhile idrak edilmemiştir. Modern
sosYoloji, sosyal guruplar ın karkas ını teşkil eden müesseselerden ziyade
sosyal siyaset meseleleri, yani insanlar ın birbirleriyle olan münasebetleri
ile ilgilenmektedir. Fakat bilhassa bizim mevzuumuzda müessese mefhumu üzerinde dikkatle durmak laz ımdır. Zira bu suretle din sosyolojisinin. hususi mevzuu bak ımından büyük ehemmiyet arzeden bir vak ıa
izah edilmiş olacakt ır. Filhakika dinler— ve hasseten yüksek dinler— daima, dini kuran ile onun tilmizlerinin meydana getirdi ği tamamen şahsi
vasıftaki baz ı cemaatler gibi, hiç te şkilatlanmam ış ve müessesele şmemiş
şekiller içerisinde zuhur ederler. Lâkin büyük dinlerin as ırlar boyunca
devamı —diğerleri meyanında— dini cemaatlerin kadrolar ında yaşadıkları baz ı müesseselerin vücûde getirilmi ş olması vakıasına istinad eder.
Müesseselerin sosyal gurupların hayat ı üzerindeki tesir ve ehemmiyetleri noktai pazar ından şu iki ana hali birbirinden ay ırmak laz ımdır:
Evvela, bir sosyal gurubun kendine has müesseseye sahip olmas ı mümkündür. Mesela, yeni bir devletin kurulmas ı veya bir ihtilal sonunda
mevcut bir devletin tamamen yeni bir şekle girmesi gibi gurubun ba şlangıçtan .itibaren bir müessese olarak tesisinde hal böyledir. Böyle hallerde müessese veya müesseselerle gurup ayn ı şeydir; gurup tamamen
kendisine has müesseselerin kabu ğu içerisinde ya şamaktad ır.
Bir müessese çe şitli gurupların fevkine yükseldiği, bir çok sosyal gurupları içine aldığı taktirde ise, di ğ er hal mevzuubahs olur. Bu son halde
müessese, tabir caizse, ilgili guruplar ın içerisinde faaliyet gösterdikleri
umumi çerçeveyi te şkil eder. Mesela, aile —hatta sadece modern aile değil, hemen hemen bütün kültür seviyelerinde kar şılaşılan çeşitli aile tipleri— bu suretle müessesele şmiş, yani bir hukuk müessesesi haline gelmi ş
veya en az ından hukuki yahut örfi bir tanzime mazhar olmu ştur.
Mesele bu zaviyeden ele al ındığı taktirde sosyal müesseseler nazariyesini ikmal etmek üzere kullanılan, modern guruplar nazariyesinde
de benimsenmiş, daha bir sürü, din sosyolojisi bakımından ehemmiyetli
mefhumlarla karşılaşılır.
Yukarıdaki aile misalinde müesseseler, mesela aileyi tanzim eden
çeşitli hükümler sadece bir çerçeve, hatta çok şekli bir çerçeveden ibarettir. Ailenin dahili hayat ında bu müesseseler de ğil, üyeleri aras ındaki
şahsi münasebetler esast ır. Bu guruba mensup olanlar ı bir arada tutan
şey, yalnız aile hukukunun aile için derpi ş ettiği belirli nizam değil, aynı
zamanda mensuplar ının kan hısmı olmaları, birbirine yard ım etmeleri,
birbirini korumaları ve sevmeleri vak ıasıdır.
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Sırf azalan aras ındaki şahsi bağlıhğa istinad eden, hususiyle müesseseler olmaksızın mevcudiyetlerini idameye muktedir sosyal guruplar
için Amerikan sosyolojisinde "face to face group" (yüz yüze gurup)
mefhumu kullanılmaktadır. (Evvela Co ol ey tarafından teklif edilip, bil&
hare çok çe şitli manalarda kullan ılmış olan bir istılah). Asil manas ında
bir face to face gurubun en kat ıksız misalinin müessese mefhumunun
tam aksini te şkil eden hal olarak dü şünülmesi gerekir. Fakat bilhassa
büyükçe guruplarda çok kere bu iki tipin gayet mudil bir sistem vücude
getirecek surette birle ştikleri müşahede olunur.
Bu münasebetle önce i şletme sosyolojisinde kullan ılmağa başlamış
olmakla beraber, sonradan di ğer içtimai tezahürlere de te şmil edilen
iki mefhuma daha temas etmek laz ımdır: Guruplar, şekli guruplar, tav'i
guruplar olarak ikiye taksim edilmekte ve bununla şu kasdolunmaktad ır:
Yukarıda 6. sahifede yer alan şema sinai bir müessesenin kuruluşunu gösterir. Bu şemada i şaret olunan bütün guruplar, i şletme planında derpiş ,müşterek çal ışmaları tanzim ve roller sistemi müessesevi
nizamlarla tesbit edilmi ştir. Binaenaleyh bunlar
"şekli guruplar" dır.
Şimdi böyle bir gurupta da gurup azalar ı arasında şahsi münasebetlerin
teessüsü mümkün ve hatta muhakkakt ır. Bu son ihtimal tahakkuk etti ği
nisbette şekli gurup, "tav'i bir gurup" haline inkılap eder. Böylece vücûde
gelen, tav'i guruplar ın şekli guruba tam tam ına tetabuk etmesi gerekmez. Yeni gurup, şekli gurubun mesela, sadece bir k ısmını ihata edebileceği gibi müteaddid şekli guruplara şamil de olabilir, bu kabilden diğer
çalışma guruplarına dahil bazı kimseleri de içine alabilir.
Tav'i gurupların aşırı derecede müessesele şmiş sosyal yapılarda da
ve hatta hasseten bu nevi yap ılarda kar şımıza çıktığı ve sosyal gurubun
yapılışı bakımından büyük bir ehemmiyet arzetti ği, daha önce de zikredildiği gibi, keşfini işletme sosyolojisine medyun oldu ğumuz bir hakikattir. Tav'I guruplar, iktisadi bir i şletmede "işletme iklimi" denilen unsuru
tayin ve bir dereceye kadar, büyükçe içtimai topluluklar ın hassas iç yap ısını teşkil ederler.
Sosyal guruplar nazariyesinde calibi dikkat 4. ve son bir nokta
da, sosyal gurupların, bizzat di ğer baz ı sosyal guruplardan terekküp
edebilmeleri vakıasıdır. Bilhassa büyükçe guruplar çok sabit ve kendilerine has yapıları olan bir sürü küçük gurupları ihtiva edebilir.
Fertler bakımından bu hal onlar ın küçük guruplara mensup olmakla, aynı zamanda o gurubun cüz'ünü te şkil eylediği daha büyük guruplara da dahil olmaları neticesini tevlid eder. Bir bölü ğe mensup olan asker,
bu suretle kendili ğinden o bölü ğün bağlı olduğu tabur ve alaya da da-
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hilir. Bir montaj gurubunun işçisi, haliyle o gurubun ba ğlı olduğu işletmeye de mensuptur.
Görülüyor ki, burada daha yüksek kurulu ş kanunları, iki veya üçüncü derecedeki sosyal yap ılar kar şımıza çıkmaktadır. Şüphesiz tali guruplarm birleşerek geniş gurubları teşkil etmeleri de her münferit hadisede
muayyen baz ı kuruluş kanunları dairesinde cereyan eder. Mevzuubahis
kanunlar çok çe şitlidir. Fakat burada sadece iki kutup, birbirinin tam
zıddını teşkil eden iki hal üzerinde duraca ğız.
Bunlardan birincisi tali guruplar ın bütün ehemmiyetli meselelerde
büyük guruba tabi olmalar ı, onun tarafindan sevki idare edilmeleri halidir. Tali guruplar bütüne dahil olmakla hususiyetlerini kaybetmezler ;
ancak geniş gurupta oynayacaklar ı rolü bizzat tayine selâhiyetleri yoktur. Bu rol onlara dahil olduklar ı daha geni ş guruplar tarafindan verilir. Diğer bir ifade ile "otonom" , yani kendi kanununa de ğil, onların
fevkinde bulunan bir bütünün kanununa tabidirler.
İkinci hal tali gurupların davranışının bütün meselelerde yukar ıdan tayin edilmeyip, onlar ın esas itibariyle bizzat karar ittihaz edebilecek bir durumda bulunmalar ı şıkkından ibarettir. Bu manada "muhtar" guruplar da büyük guruba tabi olmakla beraber onlar ın daha büyük
bütüne iştirâkleri —kısmen veya tamamen— kendi iradelerine istinad
eder. Tali guruplar ın muhtariyeti mesela, idareci ve memurlar ın yukarıdan tayin edilmeyip, bizzat onlar tarafından seçilmesi, mamelek ve
gelirlerini bizzat idare ve gayelerini bizzat tesbit etmeleri vs. gibi hususlarda tecelli edebilir Bu tarzda te şkilatlanmış bir büyük gurup "ademi
merkeziyet" esasına tabi demektir.
Büyük guruplar sosyolojisinde "merkeziyet", "adem i merkeziyet" ve
"muhtariyet" mefhumları hususi bir ehemmiyet kazanır. Mesela, tali
guruplara ,yani eyalet, kaza ve belediyelere tan ınan muhtariyetin derecesi büyük siyasi guruplar ın bir nev'e ithalinde rol oynayan ba şlıca hususlardan biridir. Bu keyfiyet büyük dini cemaatler için de ayn ı
ehemmiyeti haizdir. Bunun için mahalli cemaatlerin dinin umumi te şkilatı, yani kilise ile olan münasebetlerini dü şünmek kifayet eder. Münferit dini cemaatlerin muhtariyeti meselesi büyük dinlerin tarihinde daima
çok mühim bir rol oynam ıştır.
Sosyolojinin me şgul olduğu en büyük cüz'ü tama "cemiyet nizam ı"
diyoruz 1). Bir içtimai nizam her yerde say ısız sosyal gurupların birleşmesi ile vucüde gelir. Zira bu zeminde ya şayan bütün sosyal guruplar
°) Burada nizamı bir "birim", "vahit" olarak tavsif eden Almanca metne sad ık
kalınmıştır : Die grössten Einheiten, mit denen es die Soziologie zu tun hat, nennen wir
"Gesellschaftsordnung".
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şu veya bu şekilde onun bir parças ını ,bir uzvunu teşkil ederler. Dolay ısıyla burada daima şu mesele kar şımıza çıkar: Münferit guruplar içtimai
nizamın bütününe ne kadar s ıkı, ne derecede merkeziyetçi bir esasa tevfikan (veya ne derecede muhtar olarak) ba ğlanmışlardır? Halen dünya
üzerinde mevcut iki büyük içtimai sistem, bu mevzuda iki z ıd kutbu
teşkil eder. Fransız sosyoloğlarından J u 1 es M o n n e r o t cemiyet nizamının şarka mahsus tipini tavsif etmek üzere "monolitik" =yekpare
(yani "bir tek taştan yontulrnuş" yahut "tek kal ıptan dökülmü ş") terimini
teklif etmişti. Haddızatında bu tipi anlatmak için kullanılması müteamel tabir "totaliter" dir. Cemiyet nizam ının onu terkip eden tali guruplarla olan münasebetini gösteren formül bu surette mükemmelen ifade
edilmiş olur.Burada bütün tali guruplar her türlü muhtariyetden yoksundur. Hiç bir zirai ve smai i şletme hedeflerini bizzat tayin ve tesbit
etmez, bilâkis be ş veya yedi y ıllık bir plan işletmeyi bunların tahakkuku
ile mükellef kılar Hiç bir belediye imar program ını bizzat haz ırlamaz
veya belediye reisini bizzat seçmez, aksine merkezi komite, komiserleri
vasıtasıyla beldelerin dahili i şlerine doğrudan doğruya müdahele eder.
Bedii gayeler takip eden dernekler, sanat ve edebiyat eserlerinin nevi ve
istikametini tayinden ziyade yukar ıdan emredilen bir kültür program ını
tatbik etmekle mükelleftirler. Bu bilavas ıta müdahele mesela, gençlik
teşkilatı, okullar ve sair vasıtalarla ta aile oca ğına varıncaya kadar tesirlerini gösterir.
L enin bu te şkilâtlanma prensibini gayet mü şahhas bir tabirle "devir kay ışı" şeklinde tesmiye etmi ştir Sovyet cemiyetinde bütün alt gurublar, bir nevi devir kay ışı olup merkezi kuvvet istasyonundan gelen
hareketi münferit makinelere naklederler.
Batı içtimai nizamı sosyal tali grupların bütünle olan münasebetlerine
taâlluk etti ği nisbette monolitik de ğil , p / ü r a iis t bir esasa göre inşa edilmiş
tir. (Bu mefhum sosyoloji edebiyat ına ingiliz sosyoloğu ve devletler hukuku alimi H a r o 1 d La s k i tarafından ithal olunmuştur.) Şüphesiz batı
sistemlerinde de daha büyük bir bütüne, ondan vazife, talimat ve emir alacak surette ba ğlı bulunan tali guruplar mevcuttur. Lâkin bat ı içtimai
nizamının hususiyeti bilcümle tali guruplar ın muayyen, hatta kısmen çok
geniş bir muhtariyete sahip olmalar ı ve münferit kültür sahalar ında hedeflerini bizzat tesbit ile kendi kendilerini idareye selâhiyetli tamamen müstakil baz ı guruplara dahi rastlanabilmesinde mündemiçtir.
Bilfarz bir batı memleketinde mücerret (abstre) sanat ın icra ve te şviki
maksadı ile bir sanat cemiyeti kuruldu ğu zaman bu bir "devir kayg ı "
gibi değil, kendi te şebbüsü —insiyatifi — ile hareket eder. Ayn ı şekilde
münferit iktisadi zümrelerin te şkil ettiği menfaat birlikleri ile muayyen
meslek guruplarının kurduğu mesleki te şekküller ve sair birçok birle şmeler de dahili meselelerine taallûk etti ği nisbette muhtard ır.
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§2.

Sosyal Tabakalar

Tabakalaşma meselesi bugün Avrupa'da oldu ğu kadar Amerikada da sosyal guruplar nazariyesi yan ında en fazla i şlenen mevzulardan
biridir. Son zamanlarda Amerika'da bu mevzu "stratification" kelimesi ile ifade olunma ğa başlamıştır.
Tabii vaziyette ya şamakta bulunan halk toplulu ğu gibi çok basit
bir sosyal dokuda içtimai tabakala şma hiç veya hemen hemen hiç teessüs etmemiştir Buna mukabil biraz geli şmiş bütün cemiyetlerde alta
doğru veya üste do ğru sıralanmış birden ziyade sosyal kesitler mevcuttur. Yani bu nevi cemiyetlerde içtimai bir üst, içtimai bir alt ve içtimai
bir orta vard ır. Bu itibarla alt tabaka, orta tabaka ve üst tabakadan ibaret olmak üzere yap ılan üçlü bir tasnif, bir cemiyetin yap ısını gösteren
en basit şemadır. Modern Amerikan cemiyetindeki tabakala şma problemine mütedair say ısız tecrübi ara ştırmaları ile me şhur bir mektebin
kurucusu, Amerikal ı sosyoloğ W. L. W a r n e r, üç tabakadan ibaret bir
şema ile çalışmanın maksadı karşılamağa kifayet etmeyece ği kanaatındadır. Bu sosyoloğ araştırmalarında asgari alt ı basamaklı bir şemayı esas
almış , hususiyle bir alt ve üst —üst tabaka, bir alt ve üst— orta
tabaka, bir alt ve üst— alt t ab ak a d an ibaret bir tasnif yapm ıştır.
W a r n e r ' e göre sosyal tabaka mefhumunun tamamen şekli bir tarifi,

“bir cemiyet mensuplarının tamamının herhangi bir kıstasa göre araları nda
dağıldığı , birbirine nazaran üstte veya altta olmak üzere sıralanmış sosyal
kesitlerdir" mealinde olabilir. Bu durum bir şema ile gösterilmek istenildi ği
taktirde şu şekil karşımıza çıkar:

Bu şemada sosyal tabakalar ı bir pramidin basamaklar ı şeklinde
tersim etmekle çok kere cemiyetin yap ısında üst tabakalar ın adet itibariyle daha az, buna mukabil alt tabakalar ın daha fazla azadan terekküp
etmekte olduğu ve hususiyle yapının üste doğru daraldığı vakıası ifade
edilmek istenmi ştir. Ancak bu kemmi nisbet zaruri de ğildir. Bilhassa
iktisadi bakımdan çok geli şmiş memleketlerde ve ezcümle, Amerika'da
cemiyetin alt tabakalar ının ve hele en alt tabakan ın adet itibariyle cemiyet azalar ının en büyük kısmını ihtiva etmediğ i modern sosyoloji, dolayısıyla: Amerikan Sosyolojisinin meydana ç ıkardığı hakikatlerden biridir. Ş üphesiz her cemiyette ve bu arada en zengin, gelirin en adilâne bir
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surette taksim edildi ği cemiyetlerde dahi, bir en a şağı tabaka mevcuttur.
Fakat mevzuubahs cemiyetlerde bu tabaka hiç bir zaman halk ın çok büyük bir kısmını içine almaz, bilâkis di ğerlerine nazaran daha küçük
bir yüzdeye (takriben % 10'a) inhisar eder. Buna mukabil orta tabakalar en kesif olanlard ır. Bu durumu bir şema ile şöylece göstermek kabildir :
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Tabakalaşma yapısında husule gelen bu tahavvülde günümüzün
smai cemiyetlerinde hayat standard ının yükselmiş olmasının büyük
tesiri olmuştur.
Bir cemiyetin tabakala şma yapısını yakından te şhis edebilmek için
daima şu iki hususun araştırılmasına ihtiyaç vard ır: Evvela sosyal tabakalar hangi kıstasa göre tefik olunurlar? Saniyen tabakalar aras ındaki
bu ayrılık ne derecede kesindir?
Sonuncu sualle alakalı iki zıd ihtimal kabili tasavvurdur. Bir kere
sosyal tabakalar gayet kesin bir surette birbirinden ayr ılmış olabilirler.
Bu taktirde her fert (do ğuştan veya soyu itibariyle yahut tereddüde mahal vermeyecek surette tayin edilmi ş diğer bir sebepten) belli bir sosyal
tabakaya mensuptur ve en kötü ihtimalle ,ne daha alçak, ne daha yüksek diğer bir sosyal tabakaya intisap edebilmek imkan ına sahiptir.Her
sosyal tabaka mensuplar ını mutlak surette içerisinde muhafaza eder.
Diğer kutbu te şkil eden durum ise, sosyal tabakalar aras ındaki sınırların tamamen geçilebilir olmas ı halidir. Bu taktirde s ınırsız olarak yahut
çok geniş ölçüde diğer bir sosyal tabakaya girebilmek imkan ı mevcuttur.
Bu, sosyal bir yükselmeyi tazammum edecek şekilde daha üstte bulunan
bir tabakaya intisap veya bir dü şüşü ifade edecek tarzda daha a şağı bir
tabakaya inmek gibi her iki istikamette de vaki olabilir.
Mevzuubahs iki kutup aras ında düşümülebilen bütün intikal safhaları yer al ır. Bu kabilden bir sosyal tabakadan di ğer bir sosyal tabakaya geçiş bir istisna te şkil edebilir; bununla beraber muayyen bir ritm
dairesinde tekerrür eder yahut çok s ık vukua gelip cemiyetteki normal
tezahürler aras ına girer.
Cemiyetin sosyal tabakalara bölünmesinde hangi k ıstas ın aslolduğu
meselesi ile sosyal tabakaların ne dereceye kadar geçilebilir veya geçilemez
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sınırlarla ayrılmış oldukları meselesi çok yakın alâka halinde bulunan iki
husustur. Şimdi bu iki meselenin dört tipik çözümü yani, sosyal tabakala şma sistemlerinin dört ana tipi incelenecektir.
Zümre cemiyetleri
(Staendegesella) Birinci tipe ekseriya
schaft) tabir olunur. Cemiyetin zümrelere ayr ılmasından, ancak muhtelif sosyal tabakalarda.n her birinin ayr ı bir takım sosyal haklarla techiz
edilmesi, yani modern hukuk devletinde alışmış olduğumuz tarzda, cemiyetin bütün azalar ı için aynı hukukun değil, aksine her sosyal tabaka
için ayrı bir hukukun cari olması halinde bahsederiz. Orta ve Yeni Ça ğlarda hem Avrupa'da, hem Avrupa d ışında kalan geli şmiş kültürlerde
en saf, en bozulmamış şekli ile zümre cemiyetlerine rastl ıyoruz.
Muayyen bir zümreye bah şedilmiş olup, aynı içtimai nizama dahil
diğer zümrelerin istifade edemedi ği haklar çok muhtelif mevzulara taallük edebilir. Mesela, devlet, büyük toprak sahibi olmak ve bunu sadece
kendisine tabi zirai i ş gücü ile işletmek hakkını muayyen bir zümreye
bahşetmiş olabilir —Fransa'da büyük ihtilâlden evvel ve di ğer birçok
Avrupa devletlerinde 19. asr ın bidayetine ve hatta daha sonraki zamanlara kadar oldu ğu gibi—.
Diğer yandan muayyen bir zümrenin inhisar ında bulunan haklar,
belirli meslekleri icraya sadece o zümre mensuplar ının mezun olması ve mesela, yüksek subayl ık mevkileri ile idari makamlar ın onlara hasrü tahsis
edilmiş bulunması şeklinde de tecelli edebilir. Tabii çok kere bu nevi
hususi haklara iktisadi baz ı faideler de terettüp eder. Lâkin bir zümrenin asli mahiyeti, gelirin yüksekli ği veya servet durumu gibi unsurlarla taayyün etmez. Aslolan çok belirli bir hale geldikleri taktirde umumiyetle imtiyazlar tabir olunan, zümreye has haklara i ştirak keyf iyetidir.
Şimdi acaba tipik zümrelerde sosyal tabakalar ın "kapaltlık" derecesi nedir? Zümreler aras ındaki sınırlar hukuken tayin ve tesbit olunmuştur. Yani zümrelerin müessesed bir karakteri vard ır ve bu yüzden
zümreler nisbeten birbirine kar şı muhkemdir. Belli bir zümreye mensubiyetin ancak ve ancak irsen taayyün etti ği ferdin tabir caizse, zümrenin içine doğduğu sayısız zümre cemiyetleri mevcuttur. İ ngiliz Aristokrasisi ve bilhassa bu aristokrasinin alt kademeleri daima halk tabakalarına açık bulunmuş ve halktan yeni aileleri içerisinde almakta devam edegelmiştir. Bu hususiyeti biz zümre esas ına müstenid bir çok cemiyetlerde müşahede ediyoruz. Hatta bu bazan, hassaten cemiyetin en
üst kademede bulunan zümrelerinin muntazaman içerisine yeni unsurlar
alması ve bu suretle kan ını tazelemesi yolunda bir tatbikat olarak tecelli etmektedir. Eski Romada P atr i c i u s 'lar zümresi (çok karakteristik im,
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tiyazlarla teçhiz edilmi ş hakiki bir zümre) bu metodu planlı bir surette
tatbik etmiş ve bu sayede asırlarca hayatiyetini muhafaza edebilmi ştir.
Din sosyolojisinde içtimai zümrelerin içerisinde ehemmiyetli bir rol
oynadıkları bütün cemiyetlerde bu zümreler özel bir zümre dininin
hamili olarak karşımıza çıkarlar. Zira bittabii bir zümre, mensuplar ı
için muayyen bir yaşayış tarz ı, muayyen şeref mefhumlar ı ve hatta kendine has bir ahlaki birlikte getirir. Ekseriya muayyen dini kanaatlara
sahip olmak ve Maçların muhtevalarında birlik de buraya dahildir. H om e r o s'un destanlar ından tanıdığımız efsanevi tanr ılar alemi, bu destanların kendileri için düzüldü ğü asiller zümresinin dinini temsil ediyordu.
Fakat eski Yunan'da bu din yan ında, tamamen farkl ı tanrısal veya yar ı
tanrısal varlıklara iman eden bir köylü s ınıfının dini, bir halk dini de
mevcuttu. Görülüyor ki, bizzat esatir üzerinde dahi cemiyetin zümrelere ayr ılmasının tesirleri izlenebilmektedir.
b) Tabakalaşmanın ikinci tipi Sınıf Cemiyetleri (Klassengesellschaft) dir. S ınıflar haklarda farkl ılık değil, bilâkis e şitlik esasına dayanan tabakalard ır. Sınıfları tayin eden unsur, fertlerin içinde bulundukları iktisadi durumdur. Büyük Frans ız ihtilali ve esasen 19. asr ın
bütün halk ihtilalleri "Hürriyet ve Eşitlik" uğruna yapılmıştır. "Hürriyet" den maksad, her şeyden evvel "insanları diğer insanlara şahsen
tabi kılan, bilfarz onlar ın malı , kölesi haline getiren sosyal durumlar ın
lağvı" idi. "Eşitlik" ise, imtiyazlı zümrelere mahsus haklar ın ilgası, yani
cemiyetin bütün azalar ının aynı hukuki statüye tabi olmalar ı manas ında kullanılıyordu. Filvaki bu halk ihtilalleri, zümre esas ına müstenid
cemiyetleri ortadan kald ırmağa ve mesela, asiller zümresinin büyük arazi
sahibi olabilmek hususundaki mutlak imtiyaz ını bertaraf etme ğe ,muayyen mesleklerin münferit mesleki zümrelere olan ba ğını koparmağa
ve bütün makamların kaideten cemiyetin bütün üyelerine aç ık bulunmasını temine muvaffak oldu. Lakin bu hak e şitliği beklenildiği gibi,
mutlak bir müsavatın teessüsüne müncer olmayıp, bundan böyle iktisadi farklar, sosyal tabakala şma yapısını tayin etmeğe başladı . Böylece zümreler ortadan kalm ış ve fakat s ınıf fark ve ihtilâflar ı baş göstermi ş
oldu.
19. asırda Avrupanın sanayile şmiş memleketlerinde hakim olan
kapitalist cemiyet sistemi, s ınıf esas ına, yani iktisadi durumları yla birbirinden ayrılmakta olan sosyal tabakalara müstenid bir cemiyet niza=un en su katılmamış mislini teşkil eder. Vaktiyle kendilerini tavsif
için "Proletarya" mefhumunun te şkil edilmiş olduğu sanayi işçilerinin
durumu ise bir s ımfin tipik misâlidir. İşte M a r x smai cemiyetin istikbalde daima daha kat'i surette iki büyük içtimai s ınıfa ve ezcümle; kapitalistler sınıfı ile proletarya s ınıfına bölüneceği tezini bu tarihi şartlar al22

tında ortaya atmıştır. Biraz ileride izah ına gayret olunaca ğı gibi, M a r x' ın
teşhisi hiç bir veçhile tahakkuk etmemi ştir. Bununla beraber 19. as ırda
Avrupanın sanayile şmiş memleketlerinde mevcut içtimai nizam ı, "sınıf cemiyeti" olarak tavsife mecburuz. Yani burada sosyal tabakalar
mensuplarının eşit yahut benzer iktisadi durumda bulunmalar ı ile temayüz ederler.
Böyle bir cemiyette içtimai s ınıfların birinden diğerine geçişin
ne surette cereyan etti ği tetkike değer bir mevzudur. Acaba cemiyetlerin
bu "sınıf cemiyeti" olarak adland ırdığımız tipinde sosyal tabakalar aras ındaki sınırlar ne derecede kapal ı veyahut aç ıktır?
Burada zümre esas ına müstenid bir nizam mevzuubahs olmad ığı cihetle, bir s ınıfa mensup fert ve ailelerin di ğer bir s ınıfa geçebilmeleri için
hukuki ve hatta müessesevi takyitler mevcut de ğildir. Muayyen bir nisbette dahili seyyaliyet s ınıf cemiyetinin mahiyeti iktizas ındandır. Zira
çok çe şitli yollardan ve ezcümle, çal ışma ve gayret sayesinde, inad ve
sebat ile, çok cüretkârane hareket ederek yahut hususi bir beceriklilik
veya talih eseri iktisadi bir durumun iktisab ve ihraz ı mümkündür. Bunun gibi sayısız hayat hadiseleri, fertler veya ailelerin iktisaden iyi veya
kötü bir duruma yükselme veya dü şmelerine sebep olabilir. Bu manada
sınıflar kapal ı değil, açık içtimai tabakalard ır. Fakat bazan iktisadi durumlar, o durumda bulunanlar için do ğrudan doğruya hüviyet ve mevcudiyetlerini tayin eden bir unsur haline gelebilir, hatta fertlerin mensup oldukları sınıfın bilfiil esiri olmaları neticesini doğuracak surette
aşılması imkansız bir mania te şkil edebilirler.
Sınıf cemiyetleri bilhassa bu son mevzuda büyük farklar arzeder.
Mesela, iktisad ın kuvvetli bir yay ılma temayülü ve inkişaf istidad ı gösterdiği, imkanları henüz tükenmemi ş olan memleketlerde s ınıf cemiyetinin seyyaliyeti fazlad ır, yani sırf maddi bakımdan bir sınıftan diğer
bir sınıfa geçebilmek için daha fazla imkanlar mevcuttur. Amerikada
hiç değilse 19. asrın devamı müddetince hal böyle idi ve bu yüzden de
orada içtimai sınıflar asla Avrupa memleketlerinde oldu ğu gibi hissedilir surette birbirinden ayr ılmadı .
Sosyal sınıflar daha önce manas ı izah olunan bir tabirle "şibih gurup"lardır, , yani her şeyden evvel ayn ı evsafı haiz (mevzuumuzda ayn ı
veya benzer iktisadi durumda bulunan) ki şilerden müte şekkil bir kütleyi anlatırlar; dolayısıyla bir organizasyon, bir mensubiyet hissi veya
birlik şuurunun mevcudiyetini icap ettirmezler. Di ğer yandan bütün
şibih guruplar gibi, sa ğlam teşkilatlanmış guruplar için müsait bir zemin teş kil ederler. Bu istikamette bir tekâmül te şkilâtlanmış sınıf zıddıyetleri ve muhtemelen s ınıf mücadelelerinin zuhuruna müncer olur. Nitekim sını f cemiyetlerinde filhal böyle bir inki şaf vukubulmuştur.
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c) Sosyal tabakaların üçüncü karakteristik tipi kastlar'dır. Kast
esasına müstenid cemiyetin mümeyyiz vasfı, sosyal tabakalar ın birbirine tamamen kapalı bulunmasıdır. Tarihi tecrübeler tam kast cemiyetlerinin daima dini sebeplere istinad etmekte oldu ğunu göstermi ştir. En
saf ve müfrit şekli ile kast nizamı , bin yıllar boyunca Hindistan'da hüküm sürmüştür. Hint kastlar sistemi Milâtdan Önceki bininci y ılın
başlarında zuhur etmi ş olup, hemen hemen günümüze kadar devam edegelmiştir. Ancak M ah a t ma G a n d h i 'nin faaliyeti, hususiyle yirminci
yüzyılın başı, kast nizamı= mutlak hakimiyetine son verebilmi ştir.
Hint kastlarının tesis etti ği sosyal sistem, kurulu şunu ve bin yıllar
boyunca devam ını Budizme borçludur. Hinduizmin telâkkisine göre,
doğumlar silsilesinde (Samsara) her insan daha önceki varl ıklarda sebkeden amelinin kendisini adeta kanuni bir zaruretle getirip b ıraktığı
noktada yeniden do ğar. Binnetice fertler, kastlar nizam ındaki yerlerini
bir tesadüf eseri yahut sosyal bir haks ızlık değil, bilakis çok manidar ve
kaçınılması imkansız bir icab telâkki ederler. Bu durumda mensup olduğu kasd ın dışına çıkmağa çalışmak, dini dünya nizamının ezeli takdirine müdahele demek olacakt ır. Dini amiller dışında kalan sebeplerin ve
mesela, (sınıf cemiyetlerinde oldu ğu gibi) iktisadi yahut (zümre cemiyetlerinde oldu ğu gibi) hukuki amillerin, cemiyetin bu kadar kat'i bir
surette sınıflara ayr ılması neticesini do ğurabilmeleri hemen hemen inikansızdır. İşte ancak Hinduizm gibi bir din, kastlar sistemini as ırlar boyunca ayakta tutabilmi ştir.
d) Modern sinai cemiyetlerin tabakala şma yapısı hususi ve halli
güç bir problem te şkil eder. M a r x' In kehaneti, cemiyetin sinai istihsal
tarzına göre kesin bir surette s ınıflara ayrılacağı merkezinde idi. M a r x
bu ayrılığın prensibini, kişinin bir istihsal vasıtasına sahip olması yahut
sadece şahsi çalışma gücü üzerinde tasarruf etmekte bulunmas ı vakıasında görüyordu. Bu suretle s ınai sisteme geçi şte kütle halinde ortaya ç ıkan iktisadi hadiselerin i şin mahiyetine en uygun bir şekilde tarif ve tavsif edildikleri itiraf olunmal ıdır. Ancak s ınıflaşma durumunun, s ınai cemiyetin tabakala şma sistemini tayin eden yegane unsur oldu ğu kehaneti
bugün vakıalarla cerhedilmi ş bulunmaktad ır. Bu iddian ın hilafına, bilhassa çok tekâmül etmi ş smai cemiyetlerde iktisadi faktörlerin de asli
unsurlarından birini teşkil ettiği ve fakat hiç bir zaman tek unsuru olmadığı çok daha mudil bir sosyal tabakalar sistemi teessüs etmi ştir. Hele bir
kimsenin iş gücünü değerlendirmede muhtaç oldu ğu istihsal vasıtalarına bizzat sahip olup olmamas ı meselesi, bir yandan, bugün, fertlerin
büyük bir kısmının başkalarına ait istihsal vas ıtaları ile çalışmaları, diğer yandan iktisaden "müstakil olmayanlar"ın iktisadi durumlar ının da
kendi aralarında birbirine nazaran büyük farklar arzetmekte bulunmas ı
dolayısıyla git gide ehemmiyetini kaybetmiştir.
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Modern sosyoloji, bugünkü cemiyetin bilhassa sinai bak ımdan gelişmiş memleketlerdeki tabakala şma sistemini müsbet olarak tarif ve tavsif edebilmek için büyük gayretler sarfetmektedir. Bu yolda yap ılan çalışmalar henüz sonuçland ırılmamıştır. Bununla beraber baz ı hususlarda
kat'i sayılabilecek neticelere varmak kabil olmu ştur.
Amerika Birle şik Devletlerinde mezkûr ara ştırmalar "stratification"
—tabakalara ay ırma— adı altında yürütülmektedir. Bu sahada önderliği ise, uzun zamandanberi W. L. W a r ne r'in tesis etti ği mektep yapmaktadır.
Modern smai cemiyetteki tabakala şmayı gösteren bir şema yapabilmek için mutlaka gelir nisbeti esas ından hareket etmek gerekir.
değildir;
Filvaki bu cihet " tabakalaşmayı tayin eden yegdne unsur"
fakat bu mevzuda esasl ı bir rol oynar. Zira modern cemiyetler muayyen
bir hayat standard ının prensip itibariyle bütün müstehliklere aç ık olması
esasına dayanır. Yani ferdin herkese aç ık bulunan hayat standard ına
erişme ölçüsünü geliri tayin eder. Bugün her memlekette gelir istatistikleri mevcut oldu ğundan, meslek sahibi halk ın bütünün gelir esas ına göre
tasnifi kabildir.
Yalnız sosyal yap ıyı az çok hakikata yak ın bir surette tasvir edebilmek için iptidaen baz ı düzeltmeler icras ına ihtiyaç olduğu aşikardır.
Bir kere gelirin emniyet derecesini hesaba katmak laz ımdır. Zira bittabii
biri mukannen ayl ık, diğeri ise sadece bir konjonktür kazanc ından ibaret olan ayn ı yükseklikteki iki geliri müsavi addetmek yanl ış neticelere
sevkedecektir. Bunun gibi istihdam mukavelesinin uzun müddetli olu şu,
feshi ihbarın bazı takyidata tabi tutulu şu, iş yerinde iş emniyetinin sa ğlanmış bulunuşu gibi hususları da daima nazarı itibare almak laz ımdır.
Ayrıca gelirin bir insan ın hayatının hangi safhasında kazanılmakta olduğu cihetini de ihmal etmemek gerekir. Mütehass ıs bir sanayi i şçisi
istihsal kabiliyetinin en yüksek oldu ğu devrede parça ba şına ücret esasına göre ayda yüksek bir ortalama tutturabilir. Fakat bu hayat münhanisinde onun gelirinin en yüksek olduğu noktayı teşkil eder. Buna mukabil genç bir tabibin aşağı yukarı aynı seviyede bulunan geliri onun sadece ba şlangıç ücretidir. İşte gelir seviyesinden içtimai tabakala şma
sistemi hakkında baz ı istidlallerde bulunabilmek için bütün bu hususların göz önüne al ınması iktiza eder.
Fakat i şaret olunan bu tashihler yap ıldıktan sonra dahi, modern
sinaî cemiyetin tabakala şma yapısını gösteren, hakikata uygun bir şema elde etmek mümkün olmaz. Çünkü çe şitli kaynaklardan ne şet eden
gelirlerin (ve mesela; ücretler, memur ve müstandem maa şları, müstakil iktisadi faaliyetten do ğan gelirler, serbest meslek erbab ının mesaisini
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karşılamak üzere ödenen ücretler vs. nin) çok de ğişik tarzlarda birle şmeleri veya kesi şmeleri bugünki cemiyetin hususiyetlerinden birini te şkil
eder. Bu kesi şmelere bilhassa gelir tablosunun alt basamaklar ında çok
sık rastlan ır. Bundan dolay ı tabakala şma problemi üzerinde çal ışan sosyoloğların müşterek kanaatlar ı sadece gelir seviyesi k ıstasının hali haz ırdaki cemiyetin sosyal tabakala şmasını tam olarak izaha kifayet etmeyeceği merkezindedir. Bu gayeye ula şabilmek için daha ba şka kıstaslara
müracaata da ihtiyaç vard ır. Bu k ıstaslardan birincisi istihlâk tarz ıdır.
Bir ferd veya ailenin cemiyet içerisindeki mevkiinin tayini ve sosyal bakımdan sınıfları dırılmasında gelirinin miktar ı kadar, bu gelirle ne Yapmakta, onu nas ıl kullanmakta, ne suretle istihlâk etmekte oldu ğu noktası da ehemmiyetlidir. İ stihlak kaidesi sosyal tabakadan sosyal tabakaya, bunları birbirinden tefrik ve temyiz edecek surette de ğişir. Bu tarz
daima "tabakalara has"d ır, yani bir kimsenin mensub oldu ğu sosyal
tabakayı tayine imkân verir.
Bu manada mesela, bir aile bütçesinde ev masraflar ının nisbeti mümeyyiz bir unsurdur. Ailede çocuklar ın tahsili için yap ılan masraflar
ise, tabakalara has olan, bunlara göre de ğişen hususlar ın başında gelir. Bir an evvel ailenin geçimini temine yard ım etmeleri maksad ı ile çocuklar ın mümkün mertebe k ısa bir ö ğretime tabi tutulmalar ı ile ailenin
gelirinin bu suretle artt ırılmasından sarfı nazar edilerek uzun bir tahsil
süresinin göze al ınmış olması çok ehemmiyetli ve bilavas ıta tabakalar ı
birbirinden temyiz eden bir husustur.
Kültürel ihtiyaçlar ın tatmini maksadı ile yapılan masraflar da ayni
şekilde tabakalara has, onlar ı birbirinden tefik ve temyiz eden unsurlardand ır. Halen modern sosyoloji tecrübl metodlarla, mesela, ç ırakl ık
devresi geçirmemi ş işçiler zümresinde, mütehass ıs işçi tipinde, memur
ve müstandemler tabakas ında, serbest meslek sahibi tipik orta tabakada ve ezcümle, bütün sosyal tabakalarda istihlâk nizam ının neden ibaret olduğunu büyük bir dikkatle ara ştırmaktadır.
Bütün modern ara ştırmalarda esas ittihaz edilen di ğer bir kıstas
da "içtimai itibar" (Sosyal prestij) ibaresi ile ifade edilmektedir. Bu
mefhumun iki istikamette anla şılması lazımdır. Evvela, her ferdin kendisini muayyen bir sosyal tabakaya mensup ad' ve sosyal durumunu
muayyen bir surette telâkki etmesi manas ında; saniyen onun diğer kimseler tarafından muayyen bir noktai nazardan s ınıflandırılması manasında. Şüphesiz içtimai itibar vak ıasının objektif olarak tesbiti kolay değildir. Bu yüzden mesela, tecrübe için seçilmi ş bir miktar şahıstan, küçük
kartonlar üzerine kaydedilmi ş çeşitli meslekleri içtimai itibar derecelerine göre s ıralamalar ını istemek gibi tecrübi baz ı metodlarla problemin
halline gayret edilmi ştir. Filhakika bu nevi tecrübelerin hatal ı baz ı ta26

rafları vardır, ancak bugünki cemiyette münferit mesleklerin mazhar
oldukları içtimai itibar derecesi hakk ında bir ip ucu verme ğe muvaffak
olabildikleri de bir gerçektir.
Problemin çözümüne götüren di ğer bir yol da kimin kiminle arkadaşlık ettiği, hangi sosyal durumların daha fazla say ıda fertlere
Şamil olduğu ve kişilerin hangi birlik, te şkilat ve cemiyetlere mensup bulundukları hususlarının tahkik ve tesbitinden ibarettir. Bilhassa W a r n e r ve kurduğu mektebin mümessilleri ara ştırmalarında bu noktalara
dikkat etmi şlerdir. Yanke e City isimli eserde tipik bir Amerikan
şehri yukarıda zikrolunan altı basamaklı şema esas al ınarak sosyal tabakalaşması bakımından incelenmiştir. Araştırmanın ağırlık noktasını daha
ziyade sosyal tabakalar ın bizzat kendilerine izafe ettikleri itibar ve ehemmiyetle diğer sosyal tabakalar ın onlara biçtikleri de ğerin, mensuplar ının
davranışlarında, hayat alışkanlıklarında ve tavırlarında ne şekilde tecelli
etmekte oldu ğu, muhtelif tabakalara mensup kimselerin ikametgâhlarnu
şehrin hangi kısımlarında seçmekte bulunduklar ı, çocuklarını hangi okullara gönderdikleri, kimlerle dü şüp kalktıkları vs. gibi meseleler te şkil
eder.
Diğer hususlar meyan ında daima cemaatlere mensubiyetin de nazarı itibare al ınması Amerikada yap ılan çalışmaları n bir hususiyetini
teşkil eder. Filvaki Amerika Birle şik Devletlerinde mevcut say ısız hıristiyan kilise ve mezhepleri, muayyen sosyal tabakalara, sair tabakala şma
kıstasları meyanında derpiş edilmelerini gerektirecek derecede s ıkı bir
bağlılık gösterirler.

§ 3 . Sosyal V etir eler
Bu mevzu daha önce türkçe ne şrolunan " S osyoloj i ye Giri ş "
isimli eserimde teferruat ıyla incelenmiş olduğu cihetle, burada sadece sözü
geçen esere at ıfla yetinilecektir. İ zahlarımızı yalnız sosyal vetireler nazariyesinde üzerinde durulan ba şlıca meselelerin hat ırlatılmasına inhisar ettirece ğiz.
a) Sosyal tabakalara müstenid her içtimai nizamda baz ı dahili hareketler mevcuttur, yani bir sosyal tabakadan di ğerine intikaller vaki
olur. Arzetmekte oldu ğu dahili seyyaliyetin derecesi, bir içtimai nizam ı diğerlerinden tefik ve temyiz eden unsurlardand ır. Modern sosyoloji seyyaliyetin iki nev'ini, ezcümle "11f/d" ve "şalculi" tiplerini birbirinden tefrik eder.
Bunlardan ilki, bilfarz fertlerin ta şradan şehirlere göç etmesi gibi haricimaddi manada bir yer de ğişikliğini anlatır. Her ufki seyyaliyetin bir şakuli seyyaliyeti tazammun etti ği, yani diğer bir sosyal statüye intikal netice27

sini doğurduğu, sosyolojinin, modern sınai cemiyetin tetkiki sonunda vasıl olduğu bir hakikattir. Bugünki cemiyette fert ve ailelerin ufki ve şakulî haraketleri fevkalade artm ış olup, bunların muayyen kanunlara irca ı
imkân dahiline girmi ştir. Bu keyfiyet sosyal vetireler nazariyesinin me şgul
olduğu meselelerin başında gelir.

b) Bir tabakadan diğ erine geçi ş büyük mikyasda ve bilhassa
uzunca bir zaman hep ayn ı istikamette vaki olursa, bu durum muayyen bir
müddet sonra sosyal tabakalar aras ındaki muvazenenin esaslı şekilde değişmesi neticesini doğurur. Bu suretle nisbeten küçük olan sosyal tabakalar ın
büyük kütleler haline inkilâb etmeleri kabil oldu ğu gibi, sosyal yap ıda tamamen yeni baz ı tabakaların teşekkül etmesi de imkân dairesindedir. Sanayi
işçilerinden terekküp eden sosyal tabaka bunun bir misâlini te şkil eder.
Bu nevi vetirelere "sosyal tabakalaşmanın tahavvülü" tabir olunur.
Mezkûr vetireler bir cemiyetin bütün tabakala şma sisteminin muayyen bir
müddet zarfında esaslı surette de ğişip, yeniden şekillenmesini mucip olur.
c) Sosyal oluşların büyük ve çok çe şitli bir kısmı "Sosyal Grupların
bünyelerinin tahavvülü" adı altında incelenmektedir. Cemiyeti te şkil eden küçüklü büyüklü tali guruplar ın bünyeleri (dolay ısıyla cemiyetin bünyesi) ya tedricen, safha saf ha veya ani müdahelelerle, yani birdenbire ve bir
hamlede değişebilir. Bu son zikredilen hal mesela; guruplar ın nizamının
dayanmakta oldu ğu adi müesseselerin tebdili neticesinde tehaddüs edebilir. Uzun müddet devam eden tedrici de ğişiklikler bütün sosyal gurublarda daimi surette cereyan edegelmektedir. Birdenbire ve apa şikar surette
vuku bulan bünye tahavvüllerinin misalini ise, bir devletin müesseselerinin
esaslı bir şekilde değişmesi neticesini do ğuran siyasi ihtilallerle bir dini
gurubun müesseselerinin istihalesini ifade ve temin eyleyen dini islahat
(reformlar) te şkil eder.
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ILBÖLÜM

DiN SOSYOLOJ İ S İ
Din sosyolojisine başlarken, sosyolojinin vak ıalar ilmi olduğunu bir
kere daha hat ırlatmak isteriz. Sosyoloji k ıymet hükmü vermeksizin dü şünmek mecburiyetindedir. Bu ilim dal ında kıymet hükümleri ve hadiselere
karşı takınılan şahsi tavırların bir kenara b ırakılması ve vakıaların olduğu
gibi ele alınarak tahlil edilmesi gerekir.
Fakat hassaten sosyoloji sahas ında bu metodik icab ın is'afı kolay
değildir. Zira içtimai vak ıalar bir tabiat hadisesi gibi hariçten mü şahedesi
kabil, bize yabanc ı bazı tezahürler de ğil, kendilerine şahsen de iştirak
ettiğimiz bir takım vakıalardır.
Din sosyolojisi sahas ında bu güçlük daha da ço ğalın Din ferdi şahsiyetin en derin tabakalar ına kadar nûfuz eder. Öyle ki; cferdin mutlak su-

rette bütün mevcudiyeti ile i ştirak ettiği bir vakı a mevcut ise o da dindir"
denilebilir. Bu yüzden haddi zatında dini tezahürlere kar şı tamamen objektif, kıymet hükümlerinden ani ve ilmi bir tav ır takınmanın mümkün
olup olmad ığı meselesini ciddi surette ara ştırmak lâz ımdır.
Bir sosyoloğun modern içtimai ve iktisadi hayat ın içlerinde te şkilâtlandığı menfaat birliklerini inceledi ğini farzedelim. Bu sosyolog tetkikleri
neticesinde diğer birçok hususlar meyan ında, herhangi bir menfaat birli ğinin, muayyen bir iktisad şubesi mensuplarının menfaatlerini muvaffakiyetle
temsil ve müdafaa etmekte oldu ğunu ve fakat buna mukabil, müsbet olarak isbatı kabil surette, içtimai bütünün menfaatlerine ayk ırı düşen bazı
taleblerde bulundu ğunu tesbit etmek durumunda kalm ış olabilir. Mezkür
sosyolog bu tesbiti ile (belki de çok kudretli) bir gurubun a şikâr menfaatlerine karşı cephe almış bir vaziyete dü şecektir. Bu tehlikeye ra ğmen yapılan tesbitin, isabetli ve objektif olarak isbat ı kabil olmak şartı ile efkâr ı
umumiyeye arzedilmesi icap eder.
Din sosyolojisi sahasında ise, meselelerin tamamen objektif ve ilmi
bir tavırla ele al ınmasına mani olan husus sadece harici güçlükler, yaln ız
kıymet hükümlerinden ani beyanlarla ba şkalarının maddi menfaatlerini
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haleldar etmek endi şesi değildir. Bilâkis burada güçlükler dahilidir; bizzat
bizden, içimizden gelir. Zira bu meselelerin ara ştırılmasına girişmekle,
şahsen bizim için de mukaddes olan bir sahaya el atm ış oluyoruz. Fakat
her şeye rağmen burada da bütün ilim dallar ı için cari olan icaplara riayet etmek laz ımdır. Bir dine itikad etmekle, o dini nazari bir tetkikin
mevzuu yapmak arasında büyük bir fark ın mevcut oldu ğu inkâr edilemez.
Bunun gibi son halde de mutlaka objektif hükümler vermek iktiza eder.
Gerçi bu yüzden ilmi tefekkürümüzün içten gelen bir tazyike maruz kaldığı su götürmez. Lâkin modern din sosyolo ğları aras ında dinleri tam bir
lâkaydi ile muayyen k ıstaslara göre ay ırıp, bir hayvanat aliminin böcek
veya kelebekleri tasnif etti ği gibi sınıflandıran baz ılarının mevcut olduğu
da bir hakikattir. Herhalde bu son durumda, bu kadar mesafeli ve alâkasız bir davranışla dini şen'iyete varman ın kabil olup olmad ığı meselesini
teemmül etmek gerekir. Zira asl ında meselenin sırf nazari mütalaas ında,
mücerret dü şünülmesinde dahi hadiseye dahili i ştirakimizi gösteren baz ı
kımıldanışların mevcudiyeti hissolunmal ıdır. Aksi takdirde sadece ölü baz ı
kalıplara, dini olmayan şen'iyete el atabilmi şiz demektir. Fakat di ğer yandan kendimizi tamamen bitaraf, nazari hükümler verme ğe de zorlamam ız
lazımdır. Bu içten, dahilden gelen bask ıyı din sosyolojisi tetkiklerinden
söküp atma ğa imkan yoktur; ondan korkmamal ı, aksine onu her defas ında
yeni baştan yenme ğe çalışmalıdır.
Din sosyolojisi tetkiklerinde rastlan ılan güçlüğün bir hususiyeti daha
vardır: Yeryüzünde, inançlar ının muhtevas ı, kudsiyet hakkındaki tasavvurları ve bilhassa ayin ve ibadet tarzlar ı bakımından biribirinden çok farkl ı
sayısız dinler mevcuttur. Sadece halen ya şamakta olanlar ı değil, insanlığın ilk devirlerinde hüküm sürmü ş bulunanları da nazarı itibare aldığımız takdirde bu cihet ayd ınlanır.
Halen ya şamakta olan dinler -ve hele bunlar ın nisbeten eskice bir
tarihte zuhur etmi ş olanları- aras ında bile bize külliyen yabanc ı gelenlerine, pek büyük güçlüklerle ancak şöyle böyle nüfûz etmeğe muvaffak
olabildiklerimize rastl ıyoruz. Bunun gibi muhtelif dinler aras ında çok büyük de ğer farkları da müşahade ediyoruz: Bir yanda ilahi kudretler hakk ında çok basit ve kaba tasavvurlar, di ğer yanda yüksek dinlerde ifadesini
bulan büyük ve ulvi fikirler.
Din sosyolojisi insanl ığın dini hayatında zuhur etmi ş bulunan bütün
bu şekilleri göz önünde bulundurmak mecburiyetindedir; onun görü ş
zaviyesinin, çe şitli dinler aras ındaki derin farklılık ve değer ayrılığının inkarı neticesini do ğurmayacak surette cihan şumûl olması laz ımdır. Tabii
halde yaşamakta bulunan kavimlerin pek iptidai dinlerinin dahi din sosyolojisi tarafından ihmal edilmesi caiz de ğildir.
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Insanlığın ne kadar kadim tarihine, ne kadar önceki devirlere inersek
inelim, daima din vakıası ile karşılaşırız. Fert, nas ıl en iptidai kültürlerde
bile birtakım sosyal guruplar içerisinde ya şamışsa, bir dinde de ya şamıştır. Bu devrede de insan üstü baz ı varlıkların mevcudiyetine inanm ış,
onlarla temas edebilme çarelerini aram ış , ölümden sonraki hayat üzerinde
kafa yormu ştur.
Fetiş 'de dahi bir nebze din meknûzdur. Ancak böyle bir inanç ile
yüksek dinler aras ındaki değer farkı, din sosyolojisi bakımından gayet ehemmiyetlidir. Eski medeni kavimlerin dinleri dahi, gerek muhteva, gerekse
değerleri itibariyle bugün bizim anlad ığımız manada dinden ehemmiyetli
surette farkl ıdır. Eski yunanlı, romalı ve mısırlılar ile sümer ve hititlerin
çok tanr ılı inançları bu kavimlerin kültürü üzerine fevkalade müessir olmuştur. Bunların hiç bir bayram ı yoktur ki, aynı zamanda dini bir mana
ifade etmesin, hiç bir mukaveleleri mevcut de ğildir ki, tanrılar ad ına akdedilmiş olmasın ve gene hiç bir spor yar ışması yoktur ki, kendisine dini
bir ayin refakat etmesin. Bu kavimlerin inanc ı, bir kere çok tanr ılı olması ,
diğer yandan tanr ılarnı -birçok insani vas ıfları haiz olarak ve hatta ekseriya
birbirleriyle rekabet veya mücadele halinde- tasavvur ve tasvir edili ş tarz ı
itibariyle bizimkine çok yabancı olmakla beraber, onlarda da tanr ıların
mukaddes olduğu inkar edilemez.
Tek tanrılı dinlerin zuhuru, dinler tarihinin dönüm noktas ını ve hatta belki dünya tarihinin en mühim hadisesini te şkil eder Alman tarih
felsefesi alimi K a r 1 J aspers bu hadiseyi dünya tarihinin "dönüm noktas ı"
olarak vas ıflandırır. Bunun sebebi a şağı yukarı aynı zamanda, yani Milattan Önce 7. ve 6. as ırlarda Ahdi Atik de bahsolunan büyük peygamberlerle, Zaratustra dininin, Hindistanda B u d a'n ın, Çinde K onfüçyus
ve L a o t s e nin zuhur etmi ş olmalarıdır. Asıl tek tanrılı büyük yüksek
dinler, çok sonra, takriben aradan bin y ıl kadar bir zaman ın mururunu
müteakip ortaya ç ıkmıştır.
İ mdi bu noktada din sosyolojisinin her şeyden evvel be şeriyetin gelmiş geçmiş bütün dinlerini göz önünde bulundurmakla mükellef oldu ğunu
ve fakat bunun hiç bir zaman dinler ve hele çok tanr ılı halk dinleri ile
yüksek dinler aras ında mevcut kıymet farklarm ın izafiliğini kabul manas ına gelmeyece ğini hatırlatmak laz ımdır.
Din sosyolojisi tetkiklerinde daima dinin mahiyeti icab ı teker teker
fertlere nüfûz edip, tabir caizse onlarda yerle şmek ve kök salmakla beraber, zaruri olarak onlar ın fevkine de yükseldi ği ve fertden ferde giden bir
köprü vazifesi gördü ğü vakıasından hareket etmek gerektir.
İlk defa bütün dinleri içine alacak surette dinin mahiyetini tarife
teşebbüs eden kimse R udolf Ot to 'dur. Bilâhare birçok din alimleri tara31

fından da kabul edilmiş olan bu tarife göre din, mukaddes olan ın yaşanması (das Erlebnis des Heiligen) dır. Mezkür tarif ilk bak ışta çok şekli
ve gayri vaz ıh göründü ğü halde tamamen bo ş da değildir. Evvela ferdin
bir kudsi olanı yaşayabilme kabiliyetinin mevcudiyetini ve hatta bu tecrübenin onun varlığı icabı bulunduğunu ifade eder. Di ğer yandan bu
suretle dinin, daima önce tek tek fertlerin şuurunda yerle ştiği hakikati
anlatılmış olur. Zira tecrübeler her zaman bir şuur, bir ruh, hususiyle muayyen bir kimse, bir fert ile irtibat halindedir.
Dinin iptidaen ve evleviyetle, tek bir ki şiyi, ferdi alakadar eden bir
mesele ve hatta tamamen şahsi ve dahili bir husus olduğu yüksek dinler
dolayısıyla hepimizin malumudur. Bütün yüksek dinlerde ferdi ruhlar ın
mevzuubahs olmakta ve bunlar ın imana davet edilmekte bulunduklar ına
dair çok derin manal ı, güzel ve veciz sözler vard ır.
Bununla beraber, tecrübelerin ve hele bunlar ın çok tesirli ve ehemmiyetli olanlarının sadece fertlere inhisr etmesine imkân bulunmad ığı
da aşikardır. Bu tip tecrübeler mutlaka di ğer şahıslara da sirayet eder.
Tecrübelerin di ğer şahıslara da sirayeti, onlar ın zahir olması ve bu suretle
ilk hamilinden ayrılıp, diğer şahıslarca da bilinir duruma geçmeleri ile
vaki olur. İşte dini tecrübenin cemaat te şkil edici tesirinin mebdei bu noktadır. Önce dinin berveçhipe şin ferdi şuura yerle şip, kök saldığını tesbit
ettikten sonra, hemen arkas ından, cemaat te şkil edici tesirinden bahsetmemizde sadece zahiri bir tezad vard ır. İki vakıa arasındaki köprü, dini tecrübenin zahir olmas ı, tebliğ edilmesi, afakile şmesi ile atılmış olur.
Dini tecrübe üç muhtelif tarzda afakile şir.
ana hatları ile izah edelim;

Şimdi bu üç istikameti

a) Her dini tecrübe muayyen baz ı tasavvurlarla irtibat halindedir.
Bu tasavvurlar, maddi, tasviri, mu şahhas baz ı unsurlardan veya yüksek
baz ı fikirlerden ibaret olabilir. Çok tanr ılı dinlerde dini tasavvurlar ın
muhtevas ı muşahhas, tasviri baz ı unsurlardan ibarettir; yani bir ustureye
inhisar eder. Buna mukabil yüksek dinlerde bu muhteva mücerret baz ı
fikirler, bir din nazariyesi haline yükselir.
Sırf bir dine has tasavvurlar muhtevas ının dahi fertleri birle ştiren
bir tesiri vard ır. Bu muhteva fertlerin fevkine ç ıkarak onları birbirine bağlayan bir köprü vazifesi görür, adeta bir çok kimselerin mü ştereken vakıf
oldukları bir sır, dinin bütün mensuplarının ağah olduğu bir gizli bilgi
gibidir. Basit dinlerde dahi hal böyledir. Bu cihet ferdi şuurda ifadesini
şu şekilde bulur: "Biz bu boyun veya kavmin mensuplar ı, hangi tanrıların

mevcut olduğunu, ayrı ayrı hepsinin isimlerini ve sahip olduklar ı fevkcilbe şer kudretleri biliyoruz". Nevama böyle bir usturenin dahi inan ılmayacak kadar
kuvvetli bir bağlayıcı tesiri vardır.
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Yüksek dinlerde fertleri birle ştiren tasavvurlarm muhtevas ını muşahhas, maddi bir usture değil, bir nazariye te şkil eder. Kaideten her dinde
dini inançlar, o dinin getirdi ği nazariyenin zübdesini ifade eden bir itikad
formülü halinde telhis olunur. Bilâhare dine mensubiyet sadece bu formülün tekrarlanmas ı ile beyan ve ifade edilir. Eski yunanda bu nevi bir
itikada "S ymbolo n" (senbol) deniliyordu. Bu suretle itikad ı dile getiren
formülün (veya daha ziyade bu formülde ifadesini bulan dini görü şün)
tıpkı bir senbol, herkesin arkas ından gittiği bir bayrak gibi, fertleri birle ştirdiği anlatılmak istenmiştir.
Dini tasavvur ve fikirlerin heyeti mecmuas ı yahut diğer bir ifade ile
bir dine has görü ş, ya bizzat dinin kurucusu tarafindan kendisine nazil
olan vahiylerin toplanmas ı suretiyle vucüda getirilmi ş bir kitapta veya
onun talebeleri, tilmizleri yahut yak ınları tarafından, gene onun kelâmı
esas tutulmak suretiyle uzunca bir zaman zarf ında tertip edilmiş bir eserde tesbit edilmi ş bulunabilir. Kur'an bu hallerden ilkine, Ahdi Cedit ise,
ikincisine misaldir.
Mukaddes yaz ılara daima, vazifesi onlar ın nazari muhtevas ını izah,
tefsir ve şerh ile asil ve hakiki manalar ını meydana çıkarmaktan ibaret
olan bir din bilgisi, (teoloji) refakat eder.
Bütün dinler nazariyelerini bir itikad formülü şeklinde olsun, bir mukaddes kitap halinde olsun, tesbit etmek temayülündedirler. Büyük dinlerin
kurucularından baz ılarının, cemaatleri içerisinde "hoca", "üstdd" namıyla
anılmaları bu bakımdan calib-i dikkatt ır. K onfüç y u s, L a o t s e ve
Manişeizm'in kurucusu Mani hakkında varid olan bu husus bir dinin
nazariyesinin, üzerinde birle şilen bir nokta, vandet sa ğlayan bir prensip
olarak arzetti ği ehemmiyeti gösterir.
Fakat ekseriya, itikad formülleri de dahil olmak üzere dini metinler
üzerinde yap ılan çalışmalar, baz ı görüş ayrılıkları, hatta z ıddiyetlerinin
doğumu neticesini tevlid etmi ştir Bu çe şit ihtilaflara bütün yüksek dinlerde rastlan ır. Neticede bu durum ayn ı bir din içerisinde birbirine tam
manasıyla zıt baz ı mektep ve istikametlerin ortaya ç ıkmasına sebeb olur.
Theb, Memphis ve Heliopolis şehirlerindeki büyük dini mekteplerin biribirleriyle ihtilaf halinde bulunduklar ı eski Mısır misâlinden anlaşılacağı
üzere, daha çok tanr ılı dinlerin hâkim olduğu devirlerde bile vaziyet k ısmen
bu merkezde idi. Mısırdaki ihtilaf esas itibariyle eski M ısır tanrıları arasındaki silsile i meratibe taallûk ediyordu. Bununla beraber din nazariyesinde
münakaşalı diğer baz ı noktalar da vard ı.
Mukaddes metinlerin mevcut oldu ğu her yerde, hususiyle bütün yüksek dinlerde dini mektep ve istikamet tezatlar ı çok çeşitlidir. Bu bakımdan
4., 5. ve müteakip asırlarda toplanan büyük ruhani meclisler (din adam33

ları -ruhban- meclisleri, konsiller) şayanı dikkattir. Sözü geçen meclislerde tezekkür ve münaka şa edilen başlıca mesele İsa Peygamber ile Allah
aras ında hangi ontolojik münasebetin mevcut oldu ğu hususu idi. H ıristiyan kilisesindeki parçalanma; merkezi Romada bulunan bat ı kilisesi ile
doğu kilisesi aras ındaki büyük ayrılık, bu meseledeki münaka şalarla başlamıştır.
Din nazariyesi ile alâkal ı bu nevi ihtilâflar, h ırıstiyanlığa inhisar etmeyip, diğer bütün yüksek dinlerde görülmü ştür. Mahajana Budizmi ile
Hinayana Budizmi tefriki bunun misâllerinden birini te şkil eder. Dinin
umdelerinin tefsiri, fertler bak ımından çok ehemmiyetli olduğu ve onları
gayet yakından alâkadar etti ği için din nazariyesi fertleri tefrik edici bir
tesir de icra edebilir. Nitekim Ingilterede dini islahat devrinde baz ı noktalarda din nazariyesinin asl ından inhiraf eden bir görü şün taraftarlar ı
"dissenters" (M u t e ri z ler) tesmiye ediliyorlar -veya kendilerine
bizzat bu ismi vermi ş bulunuyorlar- d ı . Bu kabil inhiraflara bütün yüksek
dinlerde rastlan ır ve bunlar çok defa dini vandetin parçalanmas ı neticesini doğururlar.
Diğer yandan asl ından inhiraf etmi ş bir inanc ın salikleri aras ında
çok daha s ıkı bir dayanışma husûle gelir. Görülüyor ki, din nazariyesinin
birleştirici ve ay ırıcı tesirleri aras ındaki kar şılıklı münasebet oldukça mudildir.
b) Her din mukaddesat ile alâkal ı muayyen baz ı tasavvurlar ve hatta yüksek bir din mevzuubahs oldu ğu nisbette, muayyen baz ı fikirler ihtiva eder: Lâkin hiç bir din sadece bir tasavvurlar, fikirler toplam ından
ibaret değildir. Din asla, münhasıran bir görü ş, tasavvur ve tefekkür meselesi, bir idrâk mevzuundan ibaret olmam ış, bilâkis daima aynı zamanda
bir his, iradi bir davran ış meselesi olarak kar şımıza çıkmıştır.
Filhakika dinin sadece bir tak ım tasavvurlardan ibaret oldu ğunu
müdafaa eden din felsefeyi nazariyeleri de mevcuttur. Bilhassa Rönesans
devrinde ve daha sonra 19. asr ın bazı mütefekkirleri tarafından din bu
şekilde telâkki edilmekte idi. Böyle olunca din, bir " dünya görüşü" , bir
nevi felsefe, henüz mücerret mefhumlara ula şamayıp, müşahhas tasavvurlar seviyesinde kalmış bir nevi ilim öncüsü mahiyeti arz ve iktisap eder.
Bu görü şüp en mütemayiz mümessili A u gus t e C o m t e' dur.
C omte'a göre insanl ık tarihinde birbirini takip eden üç büyük devre
vardır. Bu devrelerden her biri di ğerlerinden o devrede hakim olan dünya
görüşü, düşünüş ve dünyayı izah ediş tarz ı ile ayrılır. Beşeriyet tarihinin en
büyük bir kısmını içerisine alan ilk devrede, insan muhitinde fevkâlbe şer bazı varlık ve kuvvetler tasavvur etmi ştir. Bu devrede fert muhitinde cereyan
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eden hadiseleri ve bilhassa bunlar ın fırtına, bora gibi çok kudretli ve insan
mukadderatına tesir edebilecek mahiyette olanlar ını sözü geçen varl ık
ve kuvvetlerle izah yoluna gitmi ştir A u gust e C o m t e'un tabiriyle bu
devre be şeri tefekkürün dini veya teolojik devridir. Yani burada din,
muayyen bir dü şünüş tarz ı, muhitte cereyan eden hadiselerin bir nevi izah
ve tefsiri suretinde telâkki edilmektedir.
Aug u s t e C o m t e'a göre be şeriyet tarihinde bunu takip eden iki
safha daha vard ır. Umumi tasnifte ikinci gelen safhada dini tefekkür yerini
metafizik dit ş iince'ye terketmi ştir ; yani art ık fert, muhitinde cereyan
eden hadiseleri onlara ilahi baz ı manalar atıf ve izafe etmek suretiyle de ğil,
cevher, tabiat kuvveti, cazibe" vs. gibi mücerret metafizik mefhumlara
müracaatla izah etmektedir. Üçüncü safhada ise, bu metafizik dü şünce tarzı yerine C o m t e'un "pozitif" (müsbet) olarak vas ıflandırdığı düşünüş
şekli kaim olmuştur. Son halde dini izah ı mümkün kılan prensiplerden
olduğu kadar, metafizik mefhumlardan da s ıyrılmış, sırf ilmi bir düşünce
tarz ı kastedilmektedir. Bu telâkkiye göre din bir nevi "ön ilim" dir, dolayısiyla beşer akhnın mücerret ilmi kavrayacak bir seviyeye gelmesi ile
kendiliğinden ehemmiyetini kaybeder.
Dini sadece akıldan hareketle izaha gayret eden bütün nazariyeler
gibi bu nazariyenin de dü ştüğü fahiş hata, bütün dinlerde müşterek bir
noktayı , ehemmiyet arzeden tek husus olarak kabul etmesidir. Halbuki
esatiri olsun, yüksek olsun, her din sadece bir tasavvurlar, fikirler toplam ından ibaret olmay ıp, aksine aynı zamanda bir tutum, d ıştan belli olan yahut sadece içten bir yöneli ş şeklinde tecelli eden bir tav ırdır. Tezahür
eden bir tutum, davran ış diyoruz; mesela., bir dini merasim yap ılması,
bir vahyin icab ının ifası, ayin ve ibadetler icras ı gibi. Dahili, deruni bir
tavır diyoruz; mesela murakabaya var ılması , bir ihtiram hareketinde bulunulması, bir dua okunmas ı gibi. Bütün bunlar nazari akl ın tezahürleri
olmayıp, davranışlar, iradi baz ı hareketlerdir.
Böylece her dinde mevcudiyeti mü şahede olunan ikinci bir cihete
intikal edilmiş olur. Şimdi bu ikinci cephenin cemaat te şkil edici bir tesiri
haiz olup olmadığını araştıralım. Yalnız burada önce dinin biri, birtak ım
tasavvurlardan ibaret, di ğeri iradeyle ilgili bu iki unsurunun (yani bir yandan esatir ve nazariye ile di ğer yandan ibadet ve dini davran ışın) ayrılmaz
bir bütün teşkil edecek surette kayna şmış bulunduklarını belirtmek lazımdır.
Bir tarz ı hareket, bir davran ış ve mesela, tap ınma, ihtirann ifade eden
hareketler, dini baz ı merasim vs. olarak dinin fail ve hamilinin birinci
planda sadece fertler oldu ğunda şüphe yoktur. Fakat bu davran ış zaruri
olarak fertleri a şıp, civardaki diğer şahıslar üzerinde de tesirler husüle
getirir. Hatta dini tecrübeyi tasvir eden tap ınma, insanları mücerret mü ş35

terek tasavvur ve inançlara sahip olundu ğu şuurunun temine muvaffak
olabileceğinden çok daha fazla birbirine yakla ştırır. Müşterek i şler ve
birçokları tarafından ayn ı tarzda icra olunan hareketlerin, cemaat
te şkil edici tesiri, psikoloji tarafından uzun zamandanberi bilinmekte olan
bir hakikattir. Mü şterek hareket halinde, her şahıs adeta, kül olarak bu
hareketi icra etmekte olan fertler üstü bir bütünün uzvu durumundad ır;
onun tarafından yönetilir, hatta sürüklenir. T ıpkı bunun gibi, mü şterek
sukût dahi fertleri bel'eder.
Bir insan gurubunun azalar ı , her birinin teker teker ayn ı hareketleri icra etmesi manas ında birlikte hareket ediyorlarsa, gurubun hareketi
zaruri olarak bir s ıra dahilinde cereyan eder. Ş öyle ki, önce bir veya birkaç
kişi hareketi icra etme ğe başlar, bilâhare di ğerleri onlara iltihak ederler.
Yani biri ses verir, di ğerleri söyleme ğe başlarlar. Bu, laduni hareketler de
dahil olmak üzere, bütün gurup hareketlerinin dahili bünyesi ile alakal ı
bir kanundur ve mesela, mü şterek çalışma, dünyevi dans ve oyunlar hakkında da caridir. Son zikredilen misâllerde de daima biri veya baz ıları
öne geçer, fakat bu suretle gurubun d ışına çıkmış olmayıp, aksine diğer
azalar meyan ında temayüz etmi ş olur. Dini ibadeti yönetenin arada s ırada
gurubun dışına ç ıkması da mümkündür. Onun bu suretle oynayaca ğı
rol, halin icab ına göre de ğişir. Ancak neticede bu durum dahi gurubun
muayyen bir tarzda te şkilatlanmas ına yol açabilir. Dini ibadeti idare
eden hususi bir s ınıfın, ezcümle papaz ve ruhanilerin ortaya ç ıkması bu
istikametteki bir tekâmülün sonucudur. Mustakar ayin ve ibadet usûl'erinin teessüsü, her yerde dini guruplar içerisinde vukua gelen bu kabil
bir farklılaşma ile yakından alakalıdır.
Dini âyin ve ibadetin nevilerinden biri "tasviri"tabir olunan ibadet usûlüdür. Bu usül kendisine kudsiyet izafe olunan şeyin sadece temaşa ve tasavvur edilmesi veya dü şünülmesinden değil, fakat ayn ı zamanda
maddi hareketlerle tasvir de olunmas ından ibarettir. Eski Yunanda esatiri canland ırma ğa mahsus iki yol mevcuttu: logos (yani "söz", "nazar iy e") ve drama (tam kelime manas ıyla, "f i i l", "i craa t"). Yunan dram ı
menşei itibariyle ibadet maksad ıyla tertiplenmi ş bir müsameredir. Malısı m olduğu üzere eski Yunanistanda büyük trajediler yunan esatirinin
tanrılarından D i o n i z o s ad ına yap ılan şenliklerde oynan ırdı ve mevzuları daima tanrılar, yarı tanrılar ve kahramanlar ın hayat hikâyelerinden
ibaretti. Ancak tasviri âyin ve ibadetler sadece esatiri dinlere mahsus
değildir. Yüksek dinlerde de bunlar ın izlerine rastlan ır. Kiliselerde Hazreti Isa'ya yap ılan işkencelerin dramatik bir tarzda tasvir edildi ği Orta
Çağ hıristiyanlığı buna bir misal te şkil eder.
Bilhassa iptidai dinlerin tetkiki, dini gurupların bütün hayat ının
bir takım dini seremoniler dairesinde cereyan etti ğini ve insanların bu
sayede devamlı bir hayat birliği teminine muvaffak olabildiklerini gös36

termi ştir. Bu guruplarda dini bir kisveye bürünmü ş veya dini bir ayinle
süslenmi ş olmayan hiç bir faaliyet yoktur. Bir çocu ğun doğması , bir gencin cemiyetin yeti şkin azalan meyanına kabûlü, izdivaç, tedfin, ilan ı
harp, hasada ba şlama, hasad ın sonu gibi gurup hayat ının asli ve ehemmiyetli hadiseleri daima mustakar dini merasimler dairesinde cereyan eder.
Bu dini merasimler ekseriya irtibat halinde bulunduklar ı tasavvurlardan
daha devaml ıdırlar. Şöyle ki, zamanla böyle bir merasime esas te şkil eden
tasavvur ve fikirler şuurda eski canlılık ve vuzuhlar ını kaybettikleri halde,
dini seremonilerin tamamen geleneklere uygun ve icab ı veçhile icra edildikleri bir hakikattir. Bütün bunlar dini ayin ve merasimlerin yahut diğer bir ifade ile dini faaliyetin, din nazariyesi kadar, hatta ondan çok
daha kuvvetli bir birle ştirici tesiri bulunduğunu gösteren emarelerdir.
Bu bakımdan F r a n c i s Bacon' ın "religio praecipium vinculum societatis" (= din cemiyetin en kuvvetli zinciridir) sözü isabetlidir.
Yeri gelmi şken. K onfüçyus 'ün tetkik etmekte oldu ğumuz mevzu ile
alakal ı bir tavsiyesine i şaret etmek muvafık olacaktır. Bilindiği gibi Konfuçyanizm ziyadesiyle akli bir dindir. Hatta bu sebepten din bilgisinde
çok kere onun bir dinden ziyade bir felsefi mektep, bir nevi ahlak ilmi,
siyasi bir hikmet nazariyesi olup olmad ığı münakaşa edilmiştir. K o n füçyus 'ün yaz ılarında, daima emredilen dini ayin ve merasimlerin hiç
değiştirilmeksizin aynen ifa edilmelerinin bütün di ğer hususlara tekaddüm
etti ğinin ifade olunması ve devlet ve cemiyetin bekas ının her şeyden evvel
buna istinad etmekte olduğu fikrinin müdafaası ve sık sık tekrarı, dini hareketlerin birle ştirici tesiri dü şürüldüğü taktirde, çok manidard ır. Bu ikazda dini hareketlerin birle ştirici tesirine tam bir vukuf mü şahede olunur.
Bugün birçok dinlerde bu hakikatin fark ına varılmıştır. Nitekim
bütün dünyada bunun say ısız misallerini görüyoruz. Bilfarz Katolik
kilisesinde takriben elli senedenberi dini merasim ve ayin usüllerinde
ve mesela, merasimlerde okunacak dua ve yap ılacak ayinlerin s ırasına
riayet ve inkiyad ı kuvvetlendirmeğe ve kısmen eski usulleri ihya etme ğe
matuf bir cereyan ba şlamış bulunmaktadır. Doğu kilisesinde ve ayrıca
mesela, Mahayana Budizminde' de buna mü şabih cereyan ve temayüller mevcuttur.
c) Her dinin, bilhassa her büyük-yüksek dinin, münhas ıran dinî
olan, yani dinin zatına taallük eden hususlar d ışında, hayat ın bütün
ehemmiyetli meseleleri hakk ındaki hükümlerle, bütün mühim dünyevi
hadiselere kar şı takınılan tavırların mecmuundan ibaret gayet zengin
bir fikri muhtevası vard ır. Din muayyen bir "ruh" getirir, bütün mutekitler bu ruha iman edip onu payla şırlar ve şuuri veya gayri şuuri olarak bu ruh onlar ın hayatına tesir eder. Bu husus dinin birle ştirici tesirleri zaviyesinden üzerinde durulmas ı iktiza eden üçüncü noktad ır.
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Tabii bir dinin ruhunu kelimelerle anlatmak, onu terkip eden unsurları tadad etmek kolay bir i ş değildir. Cihan şumûl dinlerin ruhunu
ifade veya hiç de ğilse misallerle izaha te şebbüs etmesi, Max W e b e r' in
ilme yaptığı büyük hizmetlerden birini te şkil eder. Bir din, ferdin dini
olmayan meselelere karşı muayyen bir tav ır takınmasını ve mesela, tabiat, tarih ve kültürü muayyen bir zaviyeden de ğerlendirmesi neticesini
tevlid eder. Her şeyden evvel, uhrevi hususlarla dünyevi hususlar aras ındaki hududun tesbiti dahi bir dini tefik ve temyiz eden unsurlardand ır.
Mukaddes olmayan (profane) alemin bir bütün olarak kıymetlendirili ş tarzı, mesela, iyi yahut kötü bir şey veyahut kendisinden iyi bir şey yap ılabileceği kadar kötü bir şey de yap ılması mümkün, bizzatihi kıymeti haiz
olmayan bir madde olarak kabül ve telâkki edilmesi do ğrudan do ğruya
bu tesbite ba ğlıdır. Hint dininin en eski vesikalar ından olan Veda'lar
dünyanın haddızatında iyi bir şey (bir nimet) oldu ğu telâkkisine misal
teşkil ederler. Buna mukabil Budizm tamamen, kainat ın fenalık ve ac ılarla dolu, hatta, her türlü hakikatten yoksun, bo ş ve geçici bir hayal
olduğu görüşü üzerine bina edilmi ştir.
Dünyaya kar şı takınılan bu müsbet ve nikbin tav ırla, onu külliyen
red ve inkâr eden bedbin tav ır arasında birçok mutavass ıt durumlar yer
alabilir. Gerek islam, gerekse h ıristiyanl ıkda ve musevilikde ifrat ve
tefriti ifade eden bu iki tav ırdan biri benimsenmemi ştir. Bu dinler noktai
nazarından laduni alem her ne kadar mukaddes de ğilse de, kutsile şme
kabiliyetini haizdir; yani bütün tezahürleri ile iyi olmamakla beraber
iyiyi kabule müstaiddir. Mezkûr dinlerin ruhu a şağı yukarı bu şekilde
ifade edilebilir. Bir din mensuplarının hepsinin dünyaya kar şı takınılan
belirli bir tavrı benimsedikleri ve ba şka bir zaviyeden bu keyfiyetin dine
insanlan birleştirici ve çe şitli millet ve kültürleri ayn ı esaslara göre şekillendirici bir kudret bahsetti ği izahtan varestedir.

Ş 1 . Dini Guruplar Nazariyesi
Din sosyolojisinin bu bölümünde tetkik edilecek olan mesele, bir
dinin hangi sosyal guruplarda ya şadığı ve hangi sosyal gurupların doğumuna sebebiyet verdi ği hususlandır. Kısaca bir dinin sosyal te şkilatının nasıl bir manzara arzetti ği tetkik olunacakt ır. Meselenin bu şekilde
vaz' ına kar şı hemen ,bir dinin içerisinde mevcudiyetini idâme ettirdi ği
teşkilat nevilerinin ehemmiyeti haiz olmad ığı, herhalde bunların dinin
muhtevasını açıklamaktan ziyade örten harici baz ı kalıplardan ibaret
bulunduğu itiraz ı yapılabilir. Bu itiraz muayyen bir manada hakl ıdır.
Ancak buna karşı, dinin, her şeyden evvel, yeni baz ı sosyal guruplar
yaratmak ve muayyen müesseselere yerle şerek yaşamak suretiyle tarihin
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seyrine müessir bir faktör haline geldi ği, onun tarihi temadisini, yüz ve
hatta bin yıllar boyunca süre gelen devam ını, başka şekilde izah etmenin
kabil olmadığı ileri sürülebilir.
Dini guruplar meselesini, ba şlıca iki hali birbirinden tefrik ederek
incelemek laz ımdır. Bunlardan ilki din d ışında kalan baz ı sebeplerle
teşekkül etmiş olup, mevcudiyetleri dinin zuhuruna tekaddüm eden baz ı
sosyal gurupların, dinin hamili, yani dinin içerisine yerle şerek ya şadığı
müesseseler durumuna gelmeleri halidir. Mesela, kan h ısımlığına yahut
komşuluk esasına istinad eden guruplar ın, aynı zamanda inanç ve ibadet birlikleri haline gelmesi mümkündür. Bu taktirde fertler aras ında
zaten mevcut olan gurup ba ğının din vasıtasıyla daha da kuvvetlenece ği,
sıkılaşacağı ve zindelik kazanaca ğı tahmin olunabilir, nitekim fiiliyatta
da böyle olmuştur.
İ kinci hal dinin kendiliğinden yeni baz ı sosyal guruplar, daha do ğrusu evvelce mevcut olanlar ın hiç biri ile ayniyet ve irtibat ı bulunmayan
münhasıran dini topluluklar yaratmas ıdır. Kiliseler, mezhepler, dini
tarikatler ve karde şlik cemiyetleri bunun misâllerini te şkil eder. İ lk hali
anlatmak üzere ekseriya “tabils guruplar" ibaresi kullanıldığı halde, ikinci nev'e dahil olan guruplar, "hasseten dini guruplar" şeklinde tesmiye olunmaktadır.
Gurupların bu tarzda ikiye tefriki, sadece dinler tarihinde daima
yan yana görülegelmi ş iki hali ifadeye yaramaz, fakat ayn ı zamanda
doğrudan doğruya birbirini takip eden iki safhaya da i şaret eder. Müteaddid ilâhlarla alakal ı bir ustureden ibaret olan dinler kaideten tabii guruplarda, yani karabet yahut kom şuluk esasına istinad eden veya siyasi bir
birlik olarak ötedenberi mevcut iken bilâhare dinin de hamili durumuna gelen guruplarda ya şar. Hasseten dini guruplar esas itibariyle yüksek
dinler zemininde ortaya ç ıkar. Bu bir bak ıma işin mahiyetinden ne şet
eden bir zarurettir. Zira istisnas ız, bir kurucu tarafından tesis edilmiş
dinler olarak yüksek dinler, mevcut guruplardan birine yerle şerek yaşamayıp, yeni baz ı guruplar vuctide getirirler. Hususiyle halk dinlerinden
yüksek dinlere geçi ş ,hasseten dini olan guruplar ve te şkilat nevilerinin
zuhuruna tekabül eder.
Ş üphesiz bu ayırım mutlak değildir. Hasseten dini olan guruplara
daha halk dinlerinin hakim oldu ğu zamanlarda da rastlamak kabildir.
Ancak bu devrede hasseten dini olan guruplar, istisnai baz ı tezahürler,
zamana göre ileri baz ı adımlardır. Esas çok tanr ılı halk dinlerinin hiç
bir hususiyet arzetmeyen tabii guruplarda ya şamalarıdır. Şimdi evvela
birinci hal ele alınarak incelenecek ve bu arada tabii guruplar ın daima
dini baz ı görevler de deruhte etmelerinin, kendi yap ılarında ne gibi
tesirler husule getirdi ği; onların bünyelerini ne suretle tebdil, tahkim
veya tahvil eyledi ği hususları araştırılacaktır.
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I. TABII GURUPLAR

a ) Aile
Bütün insan topluluklar ı ve her kültür safhas ında, aile müessesesine,
yani ana-baba ve çocuklar ve bazan kan h ısmı durumunda bulunan diğer birtak ım şahısların sıkı bir hayat birli ği vucüde getirecek surette birlikte yaşamaları vakıasına rastlıyoruz. Aileyi guruplar büyük içtimai
yapıların tuğlaları mesabesindedir.
Aile müessesesinin, bütün kavim ve kültürlerde mevcudiyetine rastlanacak kadar umumi ve yayg ın olmasına mukabil, aile şekilleri çok çeşitlidir. Bugün medeni milletlerde görülen aile tipi asla tarih içerisinde
mevcut olagelmi ş yegane tip de ğildir. Bilâkis ailenin bunun yan ında
daha birçok, say ısız, şekilleri mevcuttur. Din sosyolojisi için arzetmekte
oldukları ehemmiyete binaen burada modern sosyolojinin epeyce i şlenmiş bölümlerinden birini te şkil eden aile sosyolojisine dahil iki ana mesele üzerinde durmak gerekir.
Bunlardan birisi; büyük aile-küçük ail e tefrikidir. Bugün modem smai cemiyetin icablar ı , bilhassa büyük şehirlerdeki hayat şartları dolayısıyla küçük aile tipi hakim bulunmaktad ır. Yani gerçekten bir hayat
birliği vudıde getirecek surette birlikte ya şayanlar, sadece iki nesilden,
kısaca ana, baba ve çocuklardan- daha do ğrusu henüz yeti şmemiş , iş
tutmayan çocuklardan- ibarettir. Pek muhtelif sebepler, bu meyanda
mesela, büyük şehirlerdeki mesken durumu kadar modern i ş hayat ının
icapları da, bugün küçük aile tipinin hakim olmas ını intaç etmi ştir.
Ancak küçük aile tipi hiç bir zaman yegane aile şekli olmamış, hatta
birçok kültürlerde istisnai durumu te şkil eylemi ştir. Küçük ailenin mukabili, gene bir çok nevi ve şekilleri mevcut olmakla beraber, daima gerçekten bir hayat birli ği vucüde getirecek surette bir arada ya şayan kimseler manas ında ailenin, kan h ısımlarından müteşekkil daha geni ş bir
çevreyi içine almas ı ile temayüz eden büyük aile tipidir.
Büyük aile tipine bugün de ve bilhassa ta şrada rastl ıyoruz. Vaktiyle büyük aile tipi kaideyi te şkil ediyordu ve gayet s ıkı bir surette nizamlanmış, belirli şekilleri mevcuttu. Kimlerin büyük aileye mensup
oldukları hususu ya bizzat hukuk nizamı tarafından veya örf ve adetle
yahut her iki surette birden kat'i olarak tesbit edilmi ş bulunuyordu.
Büyük aile küçük aileye nazaran daha fazla ki şilerden terekküp
etmekte olduğundan, kendi bünyesi içerisinde istihsalde bulunma ğa daha
müsait, daha muhtar ve mustakildir. Eski büyük aile, modern küçük ai40

lenin ifas ını piyasa ve resmi müesseselere devretti ği vazifelerin büyük
bir kısmını bizzat kendi bünyesi içerisinde yerine getiriyordu; buna muktedirdi; zira hat ırı sayılır bir i ş gücü üzerinde tasarruf ediyordu. İ ptidal kültürlerde oldu ğu kadar — mesela, eski Roma ve k ısmen eski Çin
kültürleri gibi— çok terakki etmi ş baz ı kültürlerde de büyük aileyi şehir..
lerde çok sağlam müesseseler olarak te şkilâtlanmış bir halde buluyoruz.
Bilfarz o ğulların evlenseler, çoluk çocuk sahibi olsalar ve yüksek makamlar işgal etseler dahi, daima aile babas ının hakimiyetine tabi kalmakta
devam etmeleri, Roma Hukukunun asil kaidelerinden biridir: O ğullar
ancak babanın ölümü ile onun hâkimiyetinden çıkarlar. Büyük ailenin
asli şekilleri ile mevcud oldu ğu bütün kültürlerde, ayn ı zamanda mühim
dini görevlerin icras ını da deruhte etti ği biraz a şağıda izah olunacakt ır.
Din sosyolojisi bakımından ehemmiyetli ikinci ay ırım, baba hâk
miyetine dayanan aile ile ana hakimiyetine dayanan
a ile arasında yapılan tefriktir. Modern cemiyetlerde bu mevzuda da
tek istikamette bir geli şme kaydedilmi ş ve neticede baba hakimiyetine
müstenid aile, normal aile tipi haline gelmi ştir. Fakat muhtelif kültürlerde, zaman zaman ve çe şitli meselelerde ana esas ının hâkim olduğu
da bir vakıadır
Bu iki nevi aile düzeni aras ındaki fark, nesebin baba veya ana tarafı esas alınmak suretiyle tesbit edilmesindedir. Bu taktirde mesela,
isim (ve bununla birlikte eslafa olan mensubiyet) birinci halde babadan, ikinci halde anadan çocuklara intikal eder. Mallar ın intikalinde
de aynı esas caridir. Ana esas ına müstenid ailede miras furu ğa anadan
intikal eder ve kaideten k ızlar, oğullara nazaran rüçhanl ı durumdadır.
Baba hakimiyetine müstenid büyük ailede ise, o ğulların karılarının,
ailelerinden ayrılarak, kocan ın babasının hâkimiyeti alt ına girmeleri
ve bu suretle kocanın mensup olduğu ailenin bir uzvu haline gelmeleri
esastır. Buna mukabil ana hâkimiyetine dayanan ailelerde evlenen k ızların kocalarının kendi ailelerinden ç ıkarak kar ılarının ailelerine intisap
ettikleri mü şahede olunur. Cari oldu ğu kültürlerde ana hâkimiyeti, t ıpkı
modern cemiyetlerdeki baba hakimiyetine müstenid aile ve miras hukuku sistemi gibi bir kül halinde dü şünülüp, teamülen veya hukuken tanzim olunmuştur.
Çok tanr ılı halk dini karakteri ta şıyan bütün dinlerde aile, büyük
bir dini ehemmiyet arzeden ve daima içerisinde dini ayin ve merasimlerin
icra olundu ğu başlıca yerlerden birini te şkil etmiştir. Ailenin aynı zamanda bir ayin ve ibadet birli ği haline gelmesi, azalar ı arasında, kan ba ğı
ve birlikte ya şamanın doğurduğu sair bağlardan daha kuvvetli bir tesanüd husüle getirmi ştir.
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Ş üphesiz efsane, yani dini tasavvurlar ın muhtevası ve mesela, mevcudiyetine iman olunan ilâhlar alemi, her yerde ailenin fevkine yükselmiş, insanlardan mürekkep çok daha geni ş bir guruba malolmu ştur. Fakat aile daima tanr ıları taziz için yap ılan ayin ve merasimlerin ocağı
olarak kalmıştır. Bu kabilden, ailede muayyen zamanlarda mü ştereken
yenen yemeklere, adaklar ve dualarla ba şlanılmış ve yemeğin sonunda
gene aynı merasim icra edilmiştir. Çalışmanın başlamas ı ve nihayete
ermesi ve ezcümle, günlük hayat ın mutad vakıaları için de bir tak ım
ayin ve merasimler derpi ş edilmiştir. Nihayet bir sene zarfında cereyan ı
mutad vakıalara ve mesela, mahsulun ekilme ğe başlaması ve hasad ına ise,
öncekilerden daha farkl ı bazı ayin ve merasimlerin refakat ı esas ı kabul
olunmuştur. Kısacası aile, birlikte ya şayan ve i ş bölümü neticesinde birbirine bağlı kimselerden mürekkep bir birlik olarak, daima bütün bu nevi
merasim ve ayinlerin içerisinde cereyan etti ği tabii muhiti te şkil etmiştir.
Bu keyfiyet bir müddet sonra sadece aile de ğil, aynı zamanda evin
de dini bir mana ve ehemmiyet iktisab etmesini mucip olmu ştur. Evin
aile fertlerinin etrafında topland ığı merkezi noktas ı olarak ocak, tanr ılara adanan kurban ve adaklar ın yerine getirildi ği bir mahal haline gelmiş ve hatta evin e şiği, kapısı ve sair baz ı yerleri ve mesela, tanr ıların
resimlerinin durmakta oldu ğu raflar, gözler dahi dini bir mana kazanmıştır. Birçok yerlerde evi himaye eden hususi tanr ılar da tasavvur olunur. Meşhur Romalı şair Vir giliu s'un büyük destan ında Aenea s' ın
tahrip edilen Troja şehrinden kaçarken s ırtında yaşlı babası ile birlikte
ev tanrılarının resimlerini de taşıd ığı hikaye edilir. Bu resimlerin imha
veya tahrip edilmeleri yahut dü şman eline geçmeleri caiz olmay ıp, mutlaka kurtar ılmaları ve yeni yurda ta şınmaları iktiza ederdi. Şair bu hususu Aenea s' ın dine olan bağlılığının bir delili olarak zikretmi ştir. Aile ve
evin, bir ayin ve ibadet birli ği olarak arzetti ği mana ve ehemmiyeti
gösteren ne mükemmel bir sembol!
Ailenin nevi, bu mevzuda da tesirini gösterir. Baba hâkimiyetine
dayanan ailelerde ayin ve merasimlerin en ehemmiyetli simas ı aile babasıdır. Ayinleri baba idare veya tek ba şına icra eder. Bu dini görevlerle
tavzif edilmi ş olması, aile babasının hakimiyet ve kudretini çok artt ırmıştır. Ana hakimiyetine müstenid ailede ana, aile reisinin dini görevlerini de tekabbül eder, ayinleri yönetir, kurbanlar ı keler. Dinler ve kültür
tarihi ile alakah bir çok kaynaklarda baba hakimiyetine dayanan ailede,
oğullarına ileride icra etmeleri gereken dini seremonileri ö ğretmenin,
babanın vazifeleri cümlesinden oldu ğu ehemmiyetle tebarüz ettirilmiştir. Bunun gibi ana hakimiyetine müstenid ailelerde, k ızlarını dini
ayin ve ibadete mütedair meselelerde tenvir etmek de anaya terettüp
eden bir vazifedir.
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Aile ve ev, çocukların doğduğu, evlenmelerin akdedildi ği, insanların öldüğü ve gömüldüğü yerlerdir. Bütün bu hadiseler muayyen dini
merasim ve ayinler dairesinde cereyan eder. Aile, bu hususlara taâlluk
ettiği nisbette de dini merasim ve ayinlerin tabii surette içerisinde cereyan etti ği muhittir. Mesela, yeni doğan çocuklara isim konulmas ı daima
muayyen bir dini merasim refakat ında olur. Tekris merasimi —Initiationsrite— tabir olunan, buhiğa eren erkek çocuklar ın kahil erkekler meyanına kabûlune teferru ğ eden merasim ve ayinler, hemen hemen buna
mümasil bir mana ta şır; aradaki fark, bu ikincilerin yaln ız aile değil,
bütün sop tarafından icra olunmalarıdır. Zira genç erkeklerin silah taşıyacak yaşa gelmeleri, şüphesiz bütün sop hayat ı bakımından ehemmiyet arzeden bir hadisedir.
Buna mukabil, ayin ve ibadetin icras ı tarz ı bir çok yerlerde aileye
kalmış bir meseledir. En iptidai dinlerde, tap ınma hareketleri, a şağı yukarı daima ölülerin müdahalelerini bertaraf etmek yahut hediye ve adaklarla ölüleri teskin ve tatmin etmek maksad ına matuftur. Biraz daha tekâmül etmi ş halk dinlerinde ölülere itikad ve tapma tamamen farkl ı bir
mahiyet kesbeder : Burada ölüler, ailenin ecdadı olarak dini bir ta'zim
mevzuu te şkil ve bu suretle aile içerisinde ya şamağa devam ederler. Böylece esatiri tanr ılar yanında ecdada da tap ınılmağa başlanır. Ecdada
itikad ve tap ınma, birçok eski yüksek kültürlerde ve mesela, eski Peruda, Japonyada, Çinde ve hatta eski Avrupa kültürlerinde en bariz şekli
ile müşahede olunur.

b) S o p
Ecdada itikad ve tap ınma mevzuu, bahsi, birden ziyade aileleri
içerisine alan daha büyük insan topluluklar ına intikal ettirmek için iyi
bir vesiledir. Zira ecdad —ve bilhassa önceki nesillerin ecdad ı— daima
birden ziyade ailelerin mü şterek asıllarıdır. Gerçi soplar, normal olarak
aileler gibi çok s ıkı bir hayat birli ği husûle getirecek surette birlikte yaşayan kimselerden terekküp etmez, fakat bir sop şeklinde birleşme vakıası da bir çok kültürlerde gayet mühim bir rol oynar.
Soplarda da önemli baz ı dini görevler içtima eder. Bunu bilhassa
gelişmiş göçebe kavimlerde mü şahede ediyoruz. Çok kere sop, ferdin en kuvvetli sosyal deste ğidir. Her şeyden önce mensuplar ına hukuki himaye
bahşeder. Bir çok kavimlerde ayn ı sopun mensupları birbirini (kelimenin
asli manasında) "d o s t" diye ça ğırırlar ve kar şılıklı olarak birbirine hukuki yardımda bulunmakla mükelleftirler. Di ğer baz ı yerlerde sop mensupları arasında gene bu manada "kar d e ş " kelimesi kullanılır.
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Bu tekâmül safhas ında bulunan birçok kavimlerde soplar, kaideten
dini ayin ve merasimlerin içerisinde icra edildi ği birliklerdir. Daha do ğrusu burada tek bir ailenin hududlar ını aşarak birden ziyade aileleri
alâkadar eden her husus, sopun vazifeleri meyan ına girer.
Sağlam bir birlik vucüde getirecek surette te şkilâtlanmış olan soplara umumiyetle "filan" tabir olunur. (Clan aslen keltçe bir kelimedir.
Bilindiği üzere keltlerde gayet mütekamil bir sop te şkilatı mevcuttu.)
Klanlar, aynı zamanda çok defa y ıllık törenlerde bütün mensuplar ının
bir araya topland ığı sağlam dini birliklerdir. Bunlar cedde tapmak üzere yap ılan ayin ve merasimlerin idarecisi, hamisi olmu şlardır. Mesela,
eski Yunanlılarda, daha göçebe hayat ı terkedip, topra ğa bağlı olarak
yaşamağa başladıkları tarihlerden itibaren, yani Milâtdan Önceki bininci yılın ilk as ırlarında Phyle (yani a şiret) veya P h r atr ie (yani boy,
karde şlik cemiyeti) lerin mevcudiyetini mü şahede ediyoruz. Bu birliklerin her ikisi de zamanla h ısımlığa dayand ıkları şuurunu kaybederek, s ırf
mahalli birlikler haline gelmiş soplardır. Phyle'ler de Phratrie'ler de, yunan halk tanrıları yanında ve hatta evleviyetle, cedlerine ve bilhassa
bunlardan fevkalade icraatlar ı hala hafızalarda ya şayan; mesela, yerleşilen topra ğın zabtında önderlik etmi ş yahut muayyen baz ı şehir veya
köyleri kurmu ş bulunanlara tap ıyorlard ı . Atalar "Hero s" yani
"kahraman" idiler. Aslında heros'lar ın hayat, icraat ve ölümlerinin
dramatik bir tasvirinden ibaret olan Yunan trajedisi, boylar ın cedde
(heros'a) tap ınmasından doğmuştur.
Cedde tapmadan ibaret bir dinin en saf misali Japon Şintoizm'idir.
Eski Japon cemiyetinin en ehemmiyetli cüz'ü olan klanlar burada da
cedde gösterilen hürmetin men şe ve mebdeini te şkil ederler. Japonca'da
klana " Uj i" tabir olunur. Japon şintoizm'i devlet dini olduktan sonra
şüphesiz bir hayli de ğişikliklere maruz kald ı , fakat cedde tapman ın bu
dinde işgal etmekte oldu ğu müstesna mevki, bizzat s ınai devrin içlerine
kadar ehemmiyetini muhafazada devam etti.

c) Mahalli Birlikler : Köy ve Ş ehirler
Çok tanrılı dinler daima m ıntıka ve mahallere göre tanr ılarının
adedini arttırmak ve nevilerini ço ğaltmak temayülü gösterir. Usture
tanrılar alemini önce her tanr ının hususiyetleri, e şkali ve görevlerine
göre bir tasnife tabi tutar. Böylece mesela; bir harp tanr ısı, bir fırtına
tanrısı, bir bereket tanr ıçası ve ilh. tasavvur olunur. Di ğer yandan mahalli bazı tanrıların mevcudiyeti de kabul edilir. Bu ise, ya umumi usturenin tanr ılarının hususi bir ihtiram ve itibare mazhar olduklar ı yer44

lerde ayrı bir hüviyete bürünmeleri yahut bir m ıntıkanın muayyen baz ı
noktalarının kendilerine mahsus tanr ılarının mevcut olduğunun farz ve
kabul edilmesi suretiyle olur. Mesela, bir p ınarın perisinin, bir nehir veya dağın tanrısmın tasavvur olunmas ı gibi. Esatir bu şekilde memleketin her noktas ını ilahi varlıklarla iskân ederek, arazi ile muayyen bir unsiyet peyda eyler.Mahalli tanr ılar, isimlerinden de anla şılacağı üzere
bilhassa mahalli guruplarda büyük bir hürmet ve itibara mazhar olurlar, burada onlara tap ılır, burada onlar en yüksek de ğilse de, kendilerine en önce müracaat edilen, en yak ın tanrılard ır. Bu suretle önce sadece
komşuluk esasına dayanan birlikler ayn ı zamanda dini guruplar haline
gelmiş olur. Dini ibadet ve merasimler ya cemaat reisi tarafından idare
edilir veya bu i şi görmek için hususi baz ı merciler ihdas olunur; fakat
herhalde dini ayin ve merasimleri daima bütün gurup birlikte icra eder.
Eski dinlerin hepsinde mahalli birliklerce tertiplenen dini tören ve bayramlara rastlan ır. Şehirler gibi meskûn mahallerde bunlar en ince teferruat ına kadar nizamlanm ıştır. Mesela, erkek çocuklar ın, yetişkinler safına alınması -yani aileden daha büyük birli ğe girmeleri- daima
şehir tanr ılarının tamamına takdim edilmeleri sureti ile olur. Bu gençler
ancak mihrap önünde hem şehrilik yemini ettikten sonrad ır ki, şehir
halkından addolunurlar.
Izahlarırruzın bu noktasında Max Weber' in din sosyolojisinde temas ettiği bir hususu teferruat ıyla incelemek lûzumuna inan ıyoruz. Mez" Din Sosyolojisi" isimli büyük eserinde dünya tarihinde
kûr
belirli bir iz b ırakmış bütün kültürlerle, binlerce yüzy ıldan bize intikal
eden muazzam bir vak ıalar hamülesini hukuk sosyolojisi, ekonomi ve
bilhassa din sosyolojisi bak ımlarından i şliyerek vudıda getirdi ği gayet
mufassal bir "Şehir Sosyolojisi" kısmına yer vermi ştir. Bu kısımdaki izahlarıyla Weber -o zamana kadar malüm olmayan- şu irtibatı ortaya
çıkarmağa muvaffak olmuştur:
Bütün şehirler ve bilhassa büyükleri, ta şradan vaki göçler neticesinde zuhur etmi ştir. Böyle bir tekâsüfün sebebi, şehrin kale duvarlar ı
ile çevrilmiş olması dolayısıyla, kişiye köyün temin edemedi ği emniyeti
bahşetmesi yahut esnaf ve zanaatkarlar ı cezbeden müsait bir pazar olmas ı
veya saraylar ın şehirlerde kurulmas ı sebebiyle büyük insan kitlelerinin
buralara toplanmas ı olabilir. Ş ehre hicret edenlerin burada da daha önce
oturmakta olduklar ı yerde cari içtimai şartlar dairesinde ya şadıkları aşikardır. Bunlar şehre kendileri ile birlikte, daha evvelki içtimai münasebetlerinden doğan baz ı zaruretleri ve bilhassa bir sopa mensubiyetin
tahmil ettiği vecibeleri de getirirler.
İşte şehir karakteri bak ımından çe şitli kültürler aras ında mevcut
farkların başlangıç noktası budur. Bir sopa mensubiyetten do ğan bağların
45

şehirde de ki şilere, bilhassa dini davranışlarında hakim olacak derecede
zinde kalması mümkündür. Bu taktirde sopta mevcut olan içtimai şartlar aynen şehre nakledilmi ş, dolayısıyla sopta cari tap ınma usulleri şehirlere de gelmi ş olur. Bu şartlar altında hakiki manada bir hem şehrilikten bahsedilemez, bilâkis gerçekte ana yurtlar ına bağlı kalmakta devam eden bir takım insanlar, sadece yer itibariyle bir araya gelmi ş, muayyen bir mahalde toplanm ış demektir. Max W e b e r bu tipi "doğu"
şehri olarak tesmiye eder. Bu tavsif ,mezkûr şehirlerin yaln ız doğuda
görüldükleri zehab ını uyandırmamalıdır. Ancak bu tip şehirlerin en
bozulmamış şekillerine eski do ğu, hassaten uzak do ğu kültürlerinde rastlanır. Eski Peking bunun klasik misalidir.
Diğer tipe Max Weber "batı" şehri isimini verir. Bu da ad ı geçen
tipe yalnız batıda rastlanmasından değil ve fakat onun iptida eski Akdeniz kültürlerinde (önce Girit ve daha sonra Yunanistan'da) görülmü ş
olmasından ileri gelir. Burada şehre göçle birlikte ferdin durumunda
daima içtimai ve bilhassa dini sosyoloji bakımından kayda şayan bir değişiklik hasıl olur. Yerle şmek üzere şehre gelenler, kendine has tanr ıları
bulunan ayrı bir sosyal birli ğe girer, binnetice boya mensubiyetten doğan bağlardan kurtulurlar. İşte ancak böylece şehir ta şrada görülen sosyal yapılardan farklı, nevi şahsına mahsus bir sosyal te şekkül mahiyeti
iktisab eder.
Ortaça ğda "şehir kişiyi bağlarından kurtarır" (Stadtluft macht frei)
kaidesi cari idi. Bu, bir kere şehirde teessüs eden yeni sosyal muhitin
fertleri ananevi bağlarından ve mesela, toprak sahibine şahsen de tabi
olmaktan kurtard ığını anlatır; fakat ayn ı zamanda ki şilerin hemşehri
sıfatını iktisab ve şehir dinine girmekle, sopa mensubiyetten do ğan bağlardan ve bahusus sopta cari ayin ve ibadet usûllerine riayet mecburiyetinden kurtulacaklar ını da ifade eder.
Görülüyor ki, şehire mahsus ayin ve merasimler ile sopta riayeti
gerekli dini mükellefiyetler tezad halinde bulunabilir. Din sosyolojisi bakımından mevcut bu tezad ın, büyük şehirlerin zuhurunda oynad ığı
ehemmiyetli rolü ke şfetmek Max W e b e r'e ait bir şereftir.

d) Kavim ve Millet
Kavim de bir guruptur ve nesebe, kan h ısımlığına olduğu kadar
komşuluk esasına da dayanabilir. Kavmin de kendisine has bir dini olabilir; nitekim hemen hemen bütün çok tanr ılı dinler kaınnt dinler mahiyetindedir.
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Milli dinler ve çok tekamül etmi ş bir milli tapınmanın misalleri,
kültür tarihinde mevcuttur. Bilfarz, Assur, Asur İ mparatorluğunda milli
tanrıların başı idi. Assur asl ında sadece Assur şehrinin tanr ısı iken, bilahare bu şehrin hükûmet merkezi olmas ı ile, önce milli tanrı, sonra da
İ mparatorluk tanr ısı olmuştur. Neticede şehir, imparatorluk ve tanr ı
hepsi aynı isimle anılmağa başlamıştır. Diğer baz ı yerlerde de buna benzer durumlara rastlan ır. Mesela; eski M ısırda Ammon Re önce yaln ız
Memphis şehrinin tanrısı iken, sonradan bütün İnıparatorlu ğun tanrısı
haline gelmiştir. Bu gibi durumlar ın müşterek hususiyeti, ilgili tanrının
daima o dinin yegane tanr ısı değil, bir tanrılar aleminin başı olmasıdır;
lakin milli bütünün tanr ısı olmak, onun hususi görevini te şkil eder.
Milli ve siyasi bir dinin hassaten ehemmiyetli misâllerinden biri de
Roma dinidir. Menşei itibariyle bu din de bir şehir dini idi. Fakat İ talyada Roma hakimiyetinin yay ılması ve Roma İ mparatorluğunun zuhuru
ile git gide daha geni ş sahalara inti şar eyledi. Roma İ mparatorluğunun
Akdeniz kıyılarındaki bütün eyaletlerinde Roma tanr ılarının hepsinin
ve bu arada bittabii yüce Roma şehri tanrıçası Roma 'nın da, tap ınak ve
mihraplar ı mevcuttu. J u p i t e r, Mars,Ve n ü s gibi Roma esatirinin diğer bütün tanr ıları da Roma halk —ve dolayısıyla İmparatorluk dinine dahil
bulunuyorlard ı . Böylece Roma halk ı, siyasi esas te şkilatı ile olduğu kadar, dini itibariyle de ayr ılmaz bir bütün vücûde getirecek surette birleşmişti.

II. D İ NDEN DO Ğ AN GURUPLAR
Çok tanrıh halk dinlerinden tek tanrılı dinlere geçi ş, sürekli bir tekamül neticesinde husule gelen tedrici bir intikal olmay ıp, aksine insanlık tarihinin en büyük hamlelerinden birini te şkil eder. Do ğrudan doğruya dinden doğan guruplara ilk defa tek tanr ılı dinler zemininde rastlanır. Bu hadisenin dini —içtimai zaviyeden görünü şüdür. Fakat dinden
doğan guruplar, s ırf sosyolojik bakımdan, yani bünyeleri itibariyle de
eski dinlerin içerisinde ya şadığı tabii guruplardan farkl ı ,yeni bir gurup
tipini ifade ederler. Bu guruplar ın kendisine tevfikan te şkilatlandığı prensipler de ayrıdır, onlarda ya şayan cemaat hissinin nev'i ve kesafeti ba şkadır. Bütün yüksek dinlerde kesafetin bu yeni nevini ifade etmek üzere
"manevi kardeşlik" ve buna benzer bir tak ım tabirlerin te şkili yoluna
gidildiği görülür; "Hak yolunu tutma", 'yeni bir hayata doğma", "ruhi diriliş" gibi deyimler ortaya ç ıkar. Böylece yeni dini guruplar, eski sosyal yapılarla aşikar bir zıddıyet haline girer. Bu taktirde fertlerin mutlaka eski içtimai münasebetlerini bütünü ile tasfiye etmeleri gerekmez,
onlar gene aile ve soplar ına, beldelerine, şehirlerine, milletlerine men47

sup olmakta devam ederler. Ancak bu suretle, keyfiyet itibariyle öncekilerden farkl ı , yeni bir cemaat, mevcuda inzimam etmi ş , eski sosyal düzenin müesseseleri meyan ına girmiş olur.
Dinden doğan guruplara, tamamen istisnai mahiyette tezahürler
olarak, çok tanr ılı halk dinleri çevrelerinde de rastlanabilir. Çok tanr ılı
halk dinlerinde bu nevi guruplar ba şlıca iki şekilde karşımıza çıkarlar;
Gizli cemiyetler ve S ır cemiyetleri.
Kızı lderili kabilelerinde ve Malenezya'da oldu ğu gibi iptidai kültürlerde büyük bir rol oynamalar ı itibariyle, etnoloji gizli cemiyetlerle
uzunca bir zamandanberi me şgul olmaktadır. Bu mevzuda yaz ılmış sayısız
eserlerden H u t t on W e b s t e r'in
"Secret Societies" adlı kitab ı zikre
şayand ır.
Aşiretlerin sosyal te şkilatında aileler ve mahalli topluluklar yan ında yaln ız erkeklerden müte şekkil baz ı birlikler —erkek birlikleri— de yer
alır. Erkek birlikleri a şiret hayatında umumiyetle ba şta harp olmak üzere, büyük hayvan av ı, tekne inşaı vs. gibi çeşitli görevlerin ifas ını deruhte
eder. Bu taktirde çok kere, a şiretin yaşlıları ile erkek birliklerinin reisleri
arasında bir ikilik hatta bir z ıddıyet ba şgösterir. Bulü ğa eren erkek çocukların dine kabulu maksad ı ile yapılan merasimin, yani genç boy mensuplarının erkek birli ğinin saflarına alınmasına refakat eden ayin ve merasimlerin icras ı ekseriya bu birli ğin inhisarı altındad ır.
Erkek birlikleri, bir yandan mesela, baz ı kabahatler ve küçük suçların cezaland ırılmasını deruhte etmek, di ğer yandan git gide daha fazla
dini görevler yüklenmek suretiyle gizli bir cemiyet haline de inkilap edebilirler. Birliğe giri ş için hemen hemen daima çok kar ışık baz ı merasim
ve ustillerin derpi ş edilmiş olduğu görülür. Ayr ıca birliğe dahil olduktan
sonra da geçirilmesi gereken adeta mason te şkilâtım hatırlatır muhtelif
derecat mevcuttur. İ manın muhtevasına taallûk etti ği nisbette ise, bu
nevi birliklerde ekseriya sopun umumi inanc ından inhiraf ile hususi baz ı
tanrılara tap ılmakta ve farkl ı bir tarzda ibadet edilmekte oldu ğu müşahede edilir. Bu suretle gizli cemiyetler dinden do ğan guruplar ın ilk
—asil— şeklini teşkil ederler.
Gelişmiş eski kültürlerin ço ğunda sır cemiyetlerine tesadüf edilir. Bunlar kısmen sosyal gayeler —bilfarz mü şkül durumlarda kar şılıklı yard ımlaşma gibi —de takip edilebilir, ancak asil gayeleri daima dinidir. Eleusis Sır Cemiyeti bunun bir mislini te şkil eder. Bu s ır cemiyeti klasik devirde bütün Yunanistan'a yay ılmıştı . Cemiyetin senelik törenleri, Atina'nın civarında Eleusis şehrinde yapılmaktaydı . Sır cemiyetinin inan48

cının aslını ; ziraat, ço ğalma ve bereket tanr ıçası D e m e t er ile alakal ı efsane te şkil eder. Aslında D em et er umumi Yunan dininin tanr ılarından
biridir Efsaneye göre D em et e r'in k ızı, yer altı tam ısı tarafindan kaçırılmış olup, annesinin rica ve yalvarmalar ı üzerine senenin yar ısını yer altında geçirmek şartı ile serbest bırakılmıştır Böylece ilkbaharda yeryüzüne ç ıktığı zaman nebatlar çiçeklenmekte, tarlalar ye şermektedir; sonbahar'da yer alt ına dönmeğe mecbur oldu ğu zaman ise, bitkiler canl ılığını ve ağaçlar yapraklar ını kaybetmektedirler. Mevsim de ğişikliğinin
efsanevi bir tasviri !
Görülüyor ki, Eleusis Sır Cemiyeti, aslında Yunan umumi halk dininin efsanelerinden birini alarak derinle ştirmiş, ahlâkileştirmiş, bir umumi vucüd — zeval, daha do ğrusu hayat— ölüm —dirili ş nazariyesi haline
sokmuş, birtakım ahlak ve adap kaideleri ve teharet esaslar ı ilavesiyle
ikmal eylenıiştir. Şöyle ki, insanlar temiz kalmak ve hemcinslerine kar şı
dürüst davranmakla mükelleftirler, ancak bu taktirde yeniden do ğmak—
dirilmek— şansını kazanabilirler. Faziletleri kadar kusur ve günahlar ı da
müstakbel hayatlar ı üzerinde müessirdir. Efsane bu şekilde ikmal edilmekle, artık umumi halk dininin bir cüz'ü olmaktan ç ıkmış , aksine sır
cemiyetini, dinden ay ıran bir husus haline gelmiştir. Binnetice art ık içerisinde ya şadığı muhit, tabii guruplar; yani aile, sop, belde, şehir değil,
büyük dini cemaat içerisinde yer alan, hasseten dinden do ğma guruplardır.
Her hür vatanda ş esas itibariyle bir s ır cemiyetine de girebilmek
hakkını haizdir. Ancak sır cemiyetine giri ş hususi baz ı imtihanlarla,
kabul merasiminin icras ına vabeste olup, dini gurubun azas ı haline gelmeden evvel s ır cemiyetinin inançları hususunda tenvir edilmi ş olmak
gerekir. Ilgililer s ır cemiyetinde icra olunan hususi ayin ve ibadetler
hakkında sukütu muhafaza ile mükelleftirler. Bu ayinler muhtemelen s ır
cemiyetinin inanc ına esas te şkil eden efsanenin dramatik bir tasviri ile
ahlaki— senbolik muhtevas ının tefsir edilmesinden ibarettir. Ayr ıca buna
hususi bazı teharet ve kefaret merasimleri de inzimam edebilir. K ısacası bu suretle çok tanr ılı bir halk dini zemininde ve bizzat bu dinin malzemesinden istifade ile daha yüksek evsafta bir din vucüde getirilmektetedir.
Eleusis Sır Cemiyeti, nazara muhtevas ı bakımından olduğu kadar
gurup teşkilatı itibariyle de bu teka ınül basamağında bulunan çevrelerde
rastlamlan sır cemiyetleri için tipiktir. Eski kültürlerde zuhur eden tarikatların hemen hemen hepsinde ölüm, yeniden do ğuş, ruhların ölümsüzlüğü ve tenasüh nazariyeleri merkezi bir rol oynar ve teharet, kefaret ve çok kere günah ç ıkarma usul ve kaideleri ehemmiyetli unsurlar
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olarak kar şımıza çıkar.
Bu nevi sır cemiyetlerinin sair misâllerini Romada İ mparatorluk
devrinde buluyoruz. Bu devirde eski Roma halk dini inkiraz etmek üzeredir. Her ne kadar eski Roma tanr ılarmın tap ınakları hala mevcut ve
bu tapınaklarda hala resmen onlar için ayin ve ibadetler yap ılmakta ise
de, artık Roma dini tanrılarımn kişilerin hayatında gerçek bir yeri yoktur. İşte Romada s ır cemiyetlerine mahsus tap ınma usûlleri bu devirde
ortaya ç ıkmıştır. Umumiyetle s ır cemiyetlerine mahsus tap ınmanın ağırlık
noktasını , eski doğu tanrılarından biri ve mesela, bir M ısır veya Babil
tanrısı te şkil etmekteydi. Roma'da, İ mparatorluk devrinin ilk zamanlarında en mühim dini ayin ve merasimler Iran tanr ılarından —ışık
ve güne ş tanrısı— Mithr as ad ına yapılanlard ı . Bu tanr ı ile alakalı efsaneye de önce ölüm, yeniden do ğuş , ahiren sürülecek hayatta mücazat
ve mükâfat fikirleri i şlenmiş ve bu şekliyle efsane, bilhassa Romalı askerler aras ında çok yaygın bazı sır cemiyetlerince benimsenmi şti.
Doğrudan doğruya fert ruhuna hitap etmeleri dolay ısıyla, bu gurupların dini, umumi halk dinine nazaran hemen hemen daima daha
yüksek bir din nevini ifade eder. İşte fertlerin teker teker ele al ınıp, şahsiyetleri üzerinde durulduktan sonra kabul edildikleri, do ğrudan doğruya
dini guruplarda yaşaması da bu sebepten ileri gelir. Fert eski halk dinlerinin içerisinde ya şadığı tabii gurupların ,tabir caizse, içine do ğar.
Buna mukabil doğrudan doğruya dini olan guruplara, ancak fert olarak,
şahsi iradesi ile ve daima hususi bir tak ım dini merasim refakatinde
intisab edebilir. Lâkin böyle de olsa, do ğrudan doğruya dini guruplar,
halk dinleri zemininde henüz istisnai baz ı tezahü ı ler, ender rastlanan
hadiselerdir.
Dinden doğan guruplar, yüksek dinlerin zuhuru ile devaml ı ve kaidevi tezahürler haline gelirler. Burada bir kere daha, din sosyolojisi tetkiklerinde dinleri, sadece sosyolojik noktai nazardan, yani tevlid ettikleri
sosyal tesirler bak ımından mütalaa etmekte oldu ğumuzu belirtmek ihtiyacını duyuyoruz.
Yüksek dinlerin zuhuru ile beliren ilk yenilik, dini tesis eden, kuran,
bir kimsenin ortaya ç ıkmasıdır. (Tetkiklerimizde bütün yüksek dinler
gözönünde bulundurulmak gerekti ği cihetle "dinin kurucusu" gibi umumi bir tabirin kullanılmasına zaruret has ıl olmuştur. Bu kimse mesela,
uzak doğu dinlerinde dini ö ğreten, hoca, üstad ezcümle; Konfüçyus,
La o t s e, Buda İslamda, Peygamber , H ırıstiyanlıkta ise, I s a nin
zatıdır.)
Mesele sosyolojik bak ımdan tetkik edilirse, bu dinlerin hepsinde
dini kuranla birlikte onun şahsi etrafında çok dar, çok küçük bir gurubun
50

da zuhur ettiği görülür. Bu gurup haddı zatında dinden doğan gurupların
ilk, asil. şeklidir. Zira tamamen ve münhas ıran dini kuranın gurup azalan
üzerine şahsen ve do ğrudan doğruya tesir etmesi neticesinde vücuda gelir. Din kurucularının tercümei hallerinden, hayatlar ının muayyen bir
noktasında tilmizler edinmeğe başladıklarını öğreniyoruz. Umumiyetle
bu çok mühim hadise, ilk tilmizlerin nasıl dini kuranın etrafında toplanmağa ba şladıkları, hangi muhitlerden gelmekte olduklar ı vs. de zikredilerek gayet teferruatl ı bir surette hikaye olunur.
İ lk tilmizler halkası epeyce dar oldu ğu ve sadece şahsen birbirine bağlı kimselerden terekküp etti ği halde gayet vaz ıh ve belirli bir yap ısı vardır.
Ekseriya tilmizlerden biri (yahut ikisi veya üçü) gözde tilmiz (veya tilmizler) olarak di ğerleri aras ında temayüz eder. (Is a n ın gözde havarisi J o hannes veya Budan ın gözde tilmizi Ananda gibi) Konfüçyus ve Zaratustra 'n ın gözde tilmizleri de emsali gibi isimleri ile zikredilir. Içerisinde her tilmizin müstakil bir şahsiyet olarak zati hususiyetlerine göre ve mesela, tilmizlerin en gayretlisi, en ate şlisi, en sessizi vs. şeklinde diğerlerinden
tefik ve temyiz olundu ğu daha geni ş bir tilmizler halkası, bu en içteki
daireyi kuşatır. Fakat bütün tilmizler gurubunu birle ştiren husus, dinin
kurucusuna olan tamamen şahsi mahiyetteki ba ğlılıktır. Bu bağ esas itibariyle bütün tilmizler için ayn ı kuvvet ve s ıkılıkta olup, sadece tilmizlerin
şahsi kabiliyet ve zati hususiyetlerine göre, nüanslar arzeder.
Max Weber bu nevi gurupların hususiyetlerini izah edebilmek için
"C h a r i s m a" mefhumunu ortaya atm ıştır. W e b er sosyal guruplar ı başlıca üçe ayırır : Ananevî Guruplar, yani teamül ve örf ve adete dayanan
guruplar; Kanunî Guruplar, yani mukavele veya nizamnameye dayanan guruplar ve nihayet kar iz ma tik Guruplar. Yunanca bir kelime
olan "C h a r i s m a" (=hidayet), bir kimsenin müstesna bir deruni kudretle
mücehhez olmas ı manasına gelir. Ma x Weber "Charisma" tabirini ekseriya çok umumi bir manada kullanarak, bir kimsenin di ğerlerine tesir edebilmek hususundaki her nevi fevkalade kabiliyetini bu kelimeyle ifade
eder. Bu manada mesela, Na p o 1 y on 'un kumandanl ık karizmas ından
yahut bir devlet reisinin siyasi önderlik karizmas ından bahseder. Fakat cevher
ve menşei itibariyle bu tabir, din sahas ına aittir: Karizma tabirini istimal
ile mesela, dinin kurucusunun etrafını kuşatan tilmiz veya refikler çemberinin karizmatik bir gurup oldu ğunu söyleyebiliriz. Bu demektir ki, gurubun
teşekkülü tamamen bu dini şahsiyetten inti şar eden deruni bir kuvvete
istinad eder, yoksa onun uhdesinde olan bir makama veya herhangi bir
statüye değil. Zira tilmizlerle dinin kurucusu aras ındaki münasebette bir
makam veya statünün rol oynamad ığı aşikardır. Diğer yandan böyle bir
karizmatik rab ıta, tasavvur olunabilecek en kuvvetli, en s ıkı bağlardan
biridir.
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Bu nokta, karizmatik guruplar ın, insanların işbu guruplar d ışında
dahil oldukları diğer sosyal yap ılar, bilfarz aileleri yahut içerisinde ya şadıkları siyasi birliklerle olan münasebetleri bak ımından çok ehemmiyetli
bazı neticeler tevlid edecek mahiyettedir. Hemen hemen bütün dini kaynaklar tilmizler gurubuna giren veya girmeleri takdir olunanlar ın bu
suretle o zamana kadar içerisinde ya şadıkları bütün sosyal yapılardan
ayrıldıklarını veya hiç de ğilse sair rabıtalarının aşırı derecede gev şediğini
gösterir. Bu kabilden Budizm'le ilgili kaynaklarda, B u d a'n ın ilk tilmizlerinin "gariplik yolunu tuttukları" yani o zamana kadarki yurtlar ını
terkettikleri kaydolunur. Ş üphesiz burada "yurt" dan maksat, sadece
oturulmakta olan yer de ğil, belki daha ziyade ilgililerin o zamana kadar
içerisinde ya şadıkları ve sadık kaldıkları sosyal münasebetlerdir. Bu "gariplik yolunu tutma", "başka sahillere muvasalat"ın ilk şartını teşkil eder.
Yani tilmizler halkas ına giri ş, bir deniz yolculu ğuna, yeni bir dünyaya
yelken açmağa benzetilir. Ahd ı Cedidte de İ s a 'nın ilk havarilerine taallük
ettiği nisbette buna benzer tabirler kullan ılmıştır. Mesela, bir çok yerlerde
kan hısımlarının değil, havariler gurubun.un di ğer azalar ımn, havarilerin hakiki karde ş , kızkardeş , baba ve anas ı olduğu zikredilir.
Haliyle çok ufak bir guruptan ibaret olan ilk tilmizler zümresinin
etrafında, hemen daima ilk "s a l i k" lerden ibaret daha geni ş bir çevre teşekkül eder. Salikler her gün, her saat Üstad ı Azam'la beraber olmay ıp,
zaman zaman ve k ısmen tilmizler gurubunun mü şterek hayat ına iştirak
eden ve mesela, dini kuran ı yahut tilmizlerini yabanc ı bir şehre muvasalatlarında ağırlayan veya onlara herhangi bir hizmet veyahut yard ımda
bulunan kimselerdir.
Bu salikler zümresi, henüz teessüs eden dinlerin yerle ştiği ilk cemaatların teşekkülünde köprü vazifesi görür. Daha pek küçük tilmiz veya
refikler gurubunda dahi mü ştereken murakabaya yarma, bir a ğızdan
dua okuma vs. gibi basit baz ı âyin ve ibadet usulleri ve dini al ışkanlıklar
teessüs eder. Bu en ufak guruplar ın henüz sahip olmadıkları tek şey, teşkilâttır. Fakat burada herhangi bir te şkilâta lüzum da yoktur, zira gurup,
azalarının kurucuya olan tamamen şahsi bağlılıklarına istinad etmektedir.
Demek oluyor ki, ilk cemaatler bir dinin tarihinde ilk ad ımı teşkil
ederler ve daha önce mevcut olmay ıp, din sayesinde ortaya ç ıkmış bulunduklarından dine has guruplard ır. Dini kuranın ölümü bu gurupların
hayatında bir dönüm noktas ı teşkil eder. Çünki haddi zat ında karizmatik olan gurup, bu suretle üyelerini bir arada tutan şahsi merkezi kaybetmiş olur, hususiyle bünyesi de ğişir. Bu saf hada dini kuran ın yakini, emini
olanlar veya ilk tehlike ve güçlüklerde gösterdikleri fedâkârhk ve feragat
ile temayüz edenler ortaya ç ıkar. Fakat muayyen bir zaman sonra bunlar da
ölerek guruptan ayr ılınca, gurup ba ğı artık cemaatin bütününe Şamil
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maddi unsurlara, yani din nazariyesine, ayin ve ibadetlere, aradaki zaman
zarfında teessüs eden bir tak ım teşkilat nevilerine dayanma ğa başlar.
Bu tekâmül safhas ında ayin ve ibadet usûlleri, nesiller boyunca hiç
bir değişikliğe uğramaksızın devam etmelerini teminen muayyen ve sabit
esaslara ba ğlanır. Hırıstiyanlıkta, icra zaman ve suretleri, ilk dini cemaatler tarafından tesbit edilmi ş bulunan takdis merasimleri ve bahusus
vaftiz ve şaraplı ekmek ayini yahut sureti umumiyede muayyen ibadet
saatleri ihdas ı veyahut (mesela, Budizm'de oldu ğu gibi) bir ağızdan şahadet
getirilmesi gibi hususlar hep bunun misallerini te şkil eder. Muayyen günlerde vaaz edilmesi usülu de bu safhada kar şımıza çıkar. Tabii tilmizler
gurubunda vaaz'a ihtiyaç yoktur. Fakat cemaat içerisinde din nazariyesini hafızalarda daima taptaze bulundurmak ve bilhassa yeni yeti şenlere
anlatmak ve aç ıklamak hususunda vaaz' ın faide ve zarureti inkar edilemez.
İ lk teşkilat meseleleri ve bilhassa do ğrudan doğruya tilmizler gurubunun genişlemesi neticesinde te şekkül eden merkezi cemaat ile ayn ı din
mensuplarının başka mahallerde vucüde getirdikleri topluluklar aras ındaki münasebetlerin tanzimi meselesi de bu tekâmül safhas ında karşımıza
çıkar. Kilise müverrihlerinden H a r n a c k, bu meseleyi, 1 ve 2. as ırlarda
Roma Imparatorlu ğunun büyük bir kısmına yayılmış bulunan hiristiyan
toplulukları vesilesiyle gayet etrafl ı bir surette incelemi ştir. Merkezi
—asil— cemaat kaideten rüçhanl ı durumdadır. Fakat, ba şka mahaldeki
cemaat'lerin merkezi cemaata nazaran daha büyük olmas ı veya dinde
hususi ehemmiyeti haiz bir mahalde teessüs etmi ş bulunması da kabildir. Bu taktirde cemaat'ler aras ında ne gibi bir münasebetin mevcut olması laz ım geldiği meselesini halletmek gerekir.
İ lk cemaatların içerisinde bulundu ğu tekâmül seviyesinde te şkilat
meseleleri oldukça basittir. Bazan asli cemaatin en hat ırı sayılır azalarının ziyaret ve seyahatleri; bazen müzakere ve mübahaseler ve icab ı
hale göre bir konsil ile, yani münferit cemaatlerin mümessillerinin içtima etmeleri suretiyle hallolunur. Bu safhada bilhassa ehemmiyet arzeden hususlar, dini yaymak ve dua, ibadet ve ilahilerin ilk tilmizler zümresinde icra olundukları şekilde muhafazas ını temin eyleyebilmektir.
Dinin vaz'etti ği asli hakikatlerle, en basit evamiri dahi, ülkeler ötesinde
onun vandetini sağlamağa kâfi gelir. Fakat araya büyük mesafelerin
girmesiyle müteakip geli şme saf halarına da intikal edilmi ş olur. Dinin
yayılması ve mensupların adedinin ço ğalması artık daha kuvvetli bir te şkilata ihtiyaç hissettirir. Dini guruplar ın böylece ortaya ç ıkan yeni şeklini, aslında yahudi dininde dini cemaate verilen isim olup, zamanla
diğer dinlerin terminolojisine de geçmi ş bulunan "K ilis e" (=Kirche) kelimesi ile ifade ediyoruz. Aslen ibranice bir kelime olan " K ah al", "halk
topluluğu" manasına gelir; yani latince "ecclesi a" kelimesiyle müte-
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radiftir. Her iki kelime bilfarz "siyasi maksatlara matuf halk topluluğu"
nu da anlatır, fakat sonradan sadece dini cemaati ifade etmek üzere
kullanılmağa başlanmıştır.
Bütün yüksek dinlerin, Roma —Katolik veya Ortodoks Kiliseleri manasında hakiki kiliseler şeklinde teşkilâtlanmamış oldukları doğrudur. Bununla beraber git gide daha geni ş sahalara yay ılan ve mensuplarının
sayısı artan bütün yüksek dinler, zamanla muayyen bir te şkilâta da sahip olurlar. Bu te şkilat çok gev şek olabilir; mandut müesseselerle yetinerek münferit dini cemaatlere geni ş bir muhtariyet bah şedebilir. Bu
gibi hallerde baz ı din sosyoloğları " kilise benzeri" bir teşkilattan veya
"yara kilise" te şkilatından bahsederler. Di ğer baz ıları ise, " did teskilâtın

biri azam", diğeri asgari iki hudud arasında muhtelif dereceler arzedebileceğini
ve ancak azami haddin hakiki manada kilise olarak tavsif edilebilece ğini"
kaydederler.
Mamafih bütün yüksek dinlerde şu veya bu tarzda bir te şkilat mevcuttur. Dini guruba zahiren de, yani aç ık hükümleri muhtevi bir statü
ile de, objektif olarak tesbit edilmi ş bulunan bir nizam verilmiştir. Bu suretle din bir müessese haline gelmi ştir, daha do ğrusu din bizzat bir
müessese haline gelmeyip, bir müessese kadrosuna sokulmu ştur. Birinci
kısımda izah ettiğimiz veçhile müesseseler içtimai şen'iyette çok büyük bir
rol oynar. Bir guruba uzun bir zaman hiç de ğişmeden bünyesini muhafaza edebilmek kabiliyetini veren şey, evvelemirde müesseselerdir. Dini
guruplar için de aynı esas cari olup, bunlar ın yüz ve hatta bin y ıllar boyunca devamını müesseseler sağlamıştır.
Şimdi yüksek dinlerde mustakar müesseselerin te şekkülünü haz ırlayan, yani dinin kilise olmak yolunda inki şafinı sağlayan çe şitli amiller
üzerinde duraca ğız.
Bu amillerden ilki, bizzat din nazariyesi dir. Filhakika din nazariyesi vahiy yoluyla nazil olmuş ve dinin kurucusu tarafından müminlere
tefhim edilerek nihai şeklini almıştır. Fakat sonradan bu nazariye üzerinde büyük bir dikkatle tekrar tekrar durulmas ı ; neticede onun bir tertibe sokulmasını, muhtelif kısımlarının biri biriyle ahenkdar kıhnmasım
ve bilhassa vahyolunmuş bir metne taallük etti ği nisbette, bu metnin
alelâcle kimseler için de anla şılabilir bir hale getirilmesini, yani tefsirini
icap ettirmiştir. Bu ise bir müddet sonra müstakil bir ilim dal ı haline gelecek olan, din nazariyesinin sistematik tefsirine iptidar olunmas ı , yani
Din Bilgisi (Theologie) ile i ştigal edilmesi demektir.
Böyle bir tekâmüle sevk ve hatta icbar eden diğer bir âmil de dinin
sair dinler ve felsefi nazariyelerle olan temas ı dır.
Yüksek bir dinin vaz'etti ği esaslar teolojik bak ımdan işlenirken, ekseriya
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o devrin felsefesinden fikri baz ı unsurlar da al ınarak, din nazariyesine
ithal edilir. Hatta bazan di ğer dinlerden bir tak ım fikirlerin de iktibas
olunduğu vakidir. Mesela, h ıristiyanl ıkta, yahudi dininden ve yunan
felsefesinin son zamanlar ında hakim olan cereyanlardan bir çok hususlar
alınarak din nazariyesinin mefhumlar itibariyle i şlenmesinde kullanılmıştır. Nazariyenin cevheri bu yabanc ı unsurlardan müteessir olmamakla
beraber, onun içerisinde mantiki bir s ıra dahilinde izah edildi ği teolojik
sistem üzerinde mezkûr unsurlar ın izlerini görmek kabildir. İslam
Teolojisi de, kadim felsefenin bir çok fikirlerini iktibas etmi ştir.
Fakat bu işin bir cephesidir ; di ğer yandan din nazariyesini sair dinler ve felsefi dünya görü şlerinden ayırmak, serahaten tefrik ve temyiz
etmek ve onlara kar şı savunmak zarureti vard ır. Hususiyle birden ziyade dinler kar şılaştıklarında, ister aralar ında yalnız aynı zamana tesadüf etmekten ibaret dostâne bir münasebet, ister rekabet veya z ıddıyet mevcut olsun, daima kendi nazariyelerinin ilahi hakikatlere müteallik
kısmını, diğerlerininkinden ayırmak, onlar muvacehesinde hakl ı çıkarmak gayretleri ba ş gösterir. Bu ise, teolojinin, din nazariyesinin di ğer
tutumlara kar şı savunulmasına hizmet eden k ısmı manasında din m üdafaas ı n a (Apologetik) müncer olur ve halin icab ına göre çe şitli teolojik
münakaşaları tahrik eder.
Bütün bunlar din nazariyesinin bir sistem haline ifra ğı demek olup,
teşkilat meseleleri ile yakından alakal ıdır. Din nazariyesinin safiyetini
muhafazasına dikkat etmek ve onu fikri bak ımdan işleyerek, geli ştirmek
için, hususi surette bu i şe kabiliyet ve istidatl ı baz ı kimseler ortaya ç ıkar
veya bu maksadla hususi bir tak ım merciler te şkil edilir. İşte birçok dinlerde bir ruhban s ınıfinın teşekkülüne amil olan sebeplerden en ba şta geleni budur.
Muayyen bir hacme vas ıl olduktan sonra dini cemaatin içerisinde
de nazariyenin en can al ıcı noktalarının bir itikad formülü, bir iman
remzi halinde ic ınali ehemmiyet kesbeder. Baz ı yüksek dinlerde bu itikad formülünü bizzat dini kuran kimse tesbit eder ve bu hal, ilgili
dine, daha baştan itibaren çok sa ğlam bir birlik, bütünlük sağlar.
Buna mukabil diğer bir takım yüksek dinlerde bağlayıcı itikad formülleri çok sonra ve mesela, h ıristiyanhkta teolojik mektep ve istikametler
arasındaki çok şiddetli dahili mücadeleleri müteakip 4 ve 5. as ırlarda
kat'i şekillerini iktisap edebilmişlerdir.
Müesseselerin zuhurunu haz ırlayan ikinci amil, dini ayin ve ibadetlerdir. Burada iki istikamette bir inki şaf düşünülebilir: Bir kere hacim
itibariyle büyüme ğe başlayan bir cenlaatte ayinler s ırf cemaatin geni şliğ i sebebiyle ilk zamanlardaki küçük guruplarda mevcudiyetine lûzum
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hissedilmeyen bir elden idareye ihtiyaç gösterir. Bir ruhban s ınıfının
yani dini merasimin icras ına memur baz ı kimselerin ortaya ç ıkmasının
ikinci ve belki en ehemmiyetli sebebi budur. Ancak mevzuubahs hadisede rol oynayan diğer bir amil daha mevcuttur. Bir din git gide daha
geniş sahalara yay ılmağa başlayınca ayin ve ibadet usüllerinde birli ği muhafaza bir zaruret halini al ır ve işte bu hususa dikkat ve nezaret etmek
vazife ve mesuliyeti, ayin ve ibadetlerin icra ve idaresi ile mükellef olanlara racidir. Çünkü dinin gittikçe daha geni ş , binnetice çok farkl ı sahalara, çe şitli dilleri ve kültürleri olan memleketlere yay ılması ile ayin ve
ibadet şekillerinin ve mesela, dini bayram ve törenlerin farkl ı bir istikamette gelişmeleri de büyük bir ihtimal dahilindedir. Ayin ve ibadet usüllerinde birliği muhafaza ve vikaye edecek baz ı kimse veya mercilerin
mevcudiyetine her şeyden evvel bu sebepten ihtiyaç vard ır. İ ptida cemaat içerisinde bu vazifeyi gönüllü olarak ifa eden baz ı kimseler ortaya
çıkar. Umumiyetle dini merasimleri idare etmek görevini, cemaatin
hürmete sayan baz ı azalan deruhte ederler. Fakat dinin yay ılması ve cemaatin büyümesi ile bu vazifeyi görecek hususi bir merciin ihdas ı lûzumu hasıl olur.
Din nazariyesi ve dini ayin ve ibadetler yan ında üçüncü bir sebep,
daha doğrusu sebepler manzumesi de bu neticenin husûlünü haz ırlamıştır. Dini cemaatlerin yap ılış itibariyle veya bilhassa dini bakımdan
kendilerinden farkl ı, ayrı karekterdeki sosyal çevrelerde asil vazifeleri
yanında diğer birçok görevlerin yerine getirilmesini de tekabbül etmeleri, yüksek dinlerin hemen hemen hepsinde görülen umumi ve mü şterek bir hususiyettir. Bu gibi hallerde dini cemaatler, daha ziyade farkl ı
yapıdaki sosyal çevrenin tazyiki ile tam bir hayat birli ği şekline inkilab
ederler. Fakat bu hal d ışında da mü şterek din, insanlar ı, dini gurup tarafından daha bir sürü içtimai görevlerin deruhte edilmesi neticesini
doğuracak surette birbirine ba ğlar. Bu vazifeler mesela, fakirler ve hastalara bakmak (içtimai vazifeler), öksüzler ve sureti umumiyede çocukların terbiye edilmesi (pedagojik vazifeler) ve ilh. dir.Ayr ıca cemaat mensubininin iktisadi refah ının sağlanması, yani iktisadi ve sosyal —siyasi
vazifeler de buraya dahildir. Bunun gibi, dini cemaat yabanc ı bir muhitte
teşekkül etmi ş olduğu taktirde, cemaat mensuplar ı ile o muhitte siyasi
iktidarı elinde bulunduranlar aras ındaki münasebetlerin tanzimi, yani
doğrudan doğruya siyasi mahiyetteki bir tak ım vazifeler de öncekilere
inzimam eder.
Başlangıçta bu nevi vazifeler de, esasen onlar ı cemaat için ifaya
amâde bulunan azalarca ve mesela, dinda şlarına yardım edecek kadar
zengin yahut cemaati d ışarda temsil edebilecek derecede nufuz ve itibar
sahibi olanlar tarafından icra edilmi ştir. Fakat dini gurubun büyümesi
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ile bu vazifelerin ifas ı için de muayyen merciler ihdas ı zaruret haline
gelir.
Bu suretle bizzat dini gurubun içerisinde, gurubun alelade azalan
ile dini memuriyetleri uhdelerinde bulunduranlar, daha do ğrusu rahiplerle ,alelade din mensuplar ı arasında bir ayrılık ortaya ç ıkar. Fakat
iş bununla kalmay ıp bir müddet sonra rahipler aras ında da ifa etmekte
oldukları vazifelere göre bir farkl ılaşma husule gelir. Bir kısım rahipler
din nazariyesinin tefhimi ile ayin ve ibadetlerin idaresi i şini üzerlerine
alırlar. Umumiyetle daha a şağı kademede bulunduklar ı farzolunan diğer bir kısım rahipler ise, içtimai muavenet, fakir ve hastalara bakma
vs. işini deruhte ederler. Nihayet —ekseriya en yüksek rütbeli olduklar ı
kabul edilen— üçüncü bir guruba dahil rahipler ise, cemaatin sevki idaresi ve harice karşı temsili vazifesini yüklenirler. İlk hiristiyan cemaatlarında dahili idare ve siyasi temsil ile ilgili göreVlerden Piskaposluk makamı doğmuştur.
Böyle bir ruhban sınıfının teşekkülü ile cemaatin alelâde azalar ıyla
onlar aras ındaki münasebetleri ilgilendiren sayısız problemler ortaya
çıkar. Yüksek dinlerde bu problemler çok farkl ı şekillerde hallolunmuştur. Baz ı misâllerde, rahiplerle cemaatin di ğer azalar ı arasında tedricen büyük bir uçurum has ıl olur. Bilfarz onlar için, dinin di ğer mensuplarına Şamil olmayan hususi baz ı ahlak kaideleri ve mükellefiyetler vazolunmuştur. Evlenme yasa ğı, münzevi bir hayat sürme mecburiyeti vs.
bu cümledendir. Dini memuriyetleri uhdelerinde bulunduranlar için
bu nevi hususi kaidelerin derpi ş edilmesi onların alelade kimselerden
tefrik olunmas ı demektir. Bu istikamette vaki olacak bir geli şme sonunda rahipler, bir nevi ruhani s ınıf vuctsıde getireceklerdir. (Malüm oldu ğu
üzere sınıflar, dünyevi mevzularda da hususi baz ı hak ve mükellefiyetlerinin ve hatta sırf o sınıf mensupları için muteber ahlak yasalar ının
bulunması ile temayüz ederler.)
Fakat bu noktada da yüksek dinler aras ında esaslı farklar mevcuttur. Hatta yalnız yüksek dinler de ğil, aynı bir dinin muhtelif tekamül
safhalarında arzetmekte oldu ğu durumlar dahi birbirinden farkl ıdır.
Mesela, bir yüksek dinin zuhurunu takip eden ilk devrede lâlettayin şahısların, yani dini gurubun herhangi bir azasının din nazariyesini tefhim ve temsil etmesi hep görülegelmi ş hallerdendir. Nitekim resmen
bu işle tavzif edilmediği halde, sırf duydu ğu büyük heyecan ve şahsi
taassubu sebebiyle vaaz eden, fevkalade ruhani kabiliyetlerle mücehhez
kimselere her yerde rastlan ır Lâkin bilhassa bu durum din nazariyesinin vandeti bakımından çok tehlikeli addedilmektedir. Bir teoloji tesis
edilip, dini hakikatler ilmi bir tefsire tabi tutuldu ğu taktirde, her önüne
gelenin şahsi kanaat ve kabiliyetleri dairesinde din nazariyesini temsile
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kalkışmasına karşı duyulan itimads ızlık daha da artar. Dinde hocal ık
mertebesinin rahiplerin inhisar ı altında olmasının başlıca sebeplerinden
biri budur.
Dini ayin ve ibadet usülleri hakk ında da aynı şey, yani ayin ve ibadet usfıllerinde birli ği muhafaza endi şesinin bir rahipler sınıfının zuhuruna yol açtığı söylenebilir. Bu mevzuda da ba şlıca yüksek dinler çok
farklı hal tarzlar ı ihtiyar etmi şlerdir. Söz konusu meselede birbirinin tam
z ıddı iki ihtimal tasavvur olunabilir: Bunlardan ilki, en ehemmiyetli ve
hatta bilcümle dini ayin ve merasimlerin icras ının rahiplere b ırakılmış
olması halidir. Buna mukabil diğer baz ı dinler çok daha serbest yahut
siyasi bir deyimle, "demokratik" bir davran ışı tercih etmi şlerdir. Mesela, İ slamda ibadete davet hocalar ın inhisarında olmayıp, her müslüman dindaşlarını ibadete ça ğırabilir. Bunun gibi Protestanl ığın baz ı
kollarında cemaatın lâlettayin bir azas ı tarafından icras ı kabil bir tak ım
ayin ve merasimler mevcuttur. Din Bilgisinde bu son hal tarz ı, "rahipliğin umuma te şmili prensibi" şeklinde tesmiye olunur.
Netice itibariyle yukar ıdanberi izah edilen bütün bu amiller, dinî
hayat için müesseseler, ruhani makamlar ve mustakar nizamlar ihdas ını
mucip olmuştur. Bir din miktar ı kâfi yayıldıktan sonra, en ehemmiyetli
teşkilat meselesi, münferit cemaatlerin birbirleriyle olan münasebetleri,
yani büyük dini camianın memleketin bütününe veya birden ziyade
ülkelere Şamil umumi nizamıdır. Münferit cemaatlar ın ne derecede muhtar oldukları , yani kendi dahili meselelerinde ne nisbette söz söyleme ğe
mezun bulunduklar ı yahut merkezi idarede, merkezdeki te şkilâta hangi
ölçüde i ştirak ettikleri gibi daha şumüllu ve yüksek te şkilat meseleleri
burada karşımıza çıkar. Hususi durumu icab ı bütün cemaatler nezdinde
makbiil ve muteber bir mahallin (veya mahallerin) mevcut olup olmad ığı çok ehemmiyetli bir noktad ır. Zira e ğer böyle bir mahal varsa, mümtaz durumda bulunan cemaatin ruhânilerinin de sair mahallerdeki ruhanilere nazaran rüçhanl ı bir mevkide olacaklar ı, binnetice dini görevlerin ifası ile mükellef makamlar aras ında bir silsilei meratip meselesinin ortaya çıkacağı ve bir kere rütbeye göre s ıralanma ba şladıktan sonra
bunun haliyle tam bir ruhani makamlar hiyerar şisine müncer olaca ğı
aşikardır.
Bu durum dar ve hakiki manas ında kilisenin teessüsünü haz ırlayan
bir gelişmenin ifadesidir. Rahiplerle alelâde şahıslar aras ında bir tefrik
yapılması, rahiplerin silsilei meratibe göre s ınıflandırılmaları ve merkeziyetçi bir te şkilat, aşırı kilise tipinin mümeyyiz vasıflarını teşkil eder.
Hakiki bir kilise te şkilatının en su kat ılmamış misalleri, iki Katolik ve belki
bir de Yüksek Anglikan kilisesidir. Fakat çok daha önceleri Mahayana
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Budizminde de ileri derecede bir silsilei meratibe müstenid kademele şme, hususiyle a şırı bir kilise tipi teessüs etmi ş bulunuyordu.
Öte yandan bir dinin aşırı kilise tipine iltifat etmeyerek daha serbest kalıplar içerisinde te şkilâtlanmas ının da sayısız misâlleri mevcuttur. Bittabii böyle bir te şkilâtlanma dinin ilk ortaya ç ıktığı zamanlarda
değil, bilâhare tedricen vaki olur. Burada da dini memuriyetlere ve hiç şüphesiz din nazariyesi ve ayin ve ibadet usûllerinin asil' şekillerini kaybetmemesine dikkat eden baz ı makam ve mercilere rastlan ır; fakat silsilei
meratibe istinad eden bir nizam teessüs etmemi ştir. Münferit dini cemaatler geni ş bir muhtariyete sahiptir; ruhanilerle ayn ı dine mensup
alelâde kimseler aras ında kesin bir tefrik yap ılmamıştır veya bu tefrik
cemaat içerisinde iki ayr ı sımfın vucûde gelmesi neticesini tevlid edecek
kadar ileri gitmemi ştir. Hinayana Budizmi ile çe şitli hıristiyan mezhepleri bu nevi bir teşkilâtın örnekleridir. İslâm da ilkinden ziyade, bu ikinci
teşkilât nev'ine dahildir.
Din sosyolojisinin mevzuuna giren tezahürlerden, umumiyetle "'ikazlar" tesmiye olunan büyük bir kısmı , bütün dinlerin tarihinde çok mühim bir rol oynar ve gerçekte bir dinin çözülme ğe başladığı veya zeval
bulmak üzere oldu ğuna değil, aksine dahili hayatiyetini muhafaza eylediğine delâlet eder.
Bu tezahürlerin manas ını anlayabilmek için dinin cevheri itibariyle
daima fertlerin deruni bir tecrübesi oldu ğu esasından hareket etmek lâzımchr. Gerçi bu dini tecrübe bilâhare mutlaka fertlerin d ışına taşar
ve böylece dini cemaatlerin te şekkülüne âmil olur, fakat dini guruplar ın
teşekkül etti ği ve hatta sabit ve müstakar bir te şkilâta sahip oldukları
yerlerde dahi, ferdi ruh daima dinin kayna ğı kalmakta devam eder.
İşte bizzat bu durum baz ı hallerde bir i k a z'a, dini guruba ve onun
müesseselerine kar şı bir mukavemetin do ğmasına vesile olur. Bu kabilden dini cemaatin çok geni şlemesi halinde, ekseriya "bu kilisede dini ciddiye
almayan bazı kimseler var" yahut "bizim cemaat ımızda dinin icabatı sadece
zahiren icra ediliyor, bunların gerektirdiği dikkat ve bağlılık gösterilmiyor" gibi
bir takım itirazlar duyulma ğa başlar. Bu suretle gerçekte dine kar şı değil,
bilâkis dinin iyiliği için baz ı ikazlarda bulunulmaktad ır. Umumiyetle bu
kabil bir ikaz ın kendilerinden sad ır olduğu kimseler bilhassa tabiaten
dindar olan cemaat azalar ıdır.
Şimdi hangi hususlar ın bir dini ikaza mevzu te şkil edebileceği, yahut di ğer bir ifadeyle, dini ikaz ın hangi hususlara matuf olabilece ğini
tetkik edelim.
Böyle bir ikaz berveçhipe şin, din nazariyesinden vaki inhiraflar'a
taallük edebilir. Ezcümle; sa ğlam bir kilise te şkilâtına sahip büyük bir
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cemaatta din nazariyesinin safiyeti mevzuunda söz sahibi merkezi bir
otorite te şekkül ettiği ve dinin nazari muhtevas ı itiraz kabul etmez nas'lar şeklinde tesbit edilmiş olduğu taktirde, hal böyledir. Bu nokta ekseriya şu şekildeki bir ikazda bulunulmas ına vesile olur : "Din nazariyesi,

halen seldhiyetli mercilerin onu yo ı umladıkları şekli ile dini tesis edenin keldm ına uygun mudur? Acaba ilmi keldm, hadd ızatında hakiki ve asit muhtevas ına
dahil olmayan bazı hususları ona ithal etmiyor mu?" Din nazariyesi ile alâ
kah bu ikaz, onu sonradan yap ılan ilave ve tahriflerden temizleyerek,
saf ve asil şekline irca etmek gayesini güder.
Saniyen dini ikaz, ayin ve ibadet usCılleri'ne taallûk edebilir. Bir din
vasi sahalara yay ılarak cihanşumûl bir mahiyet aldığı zaman ibadet ve
ayinlerin de çok zengin bir tarzda tertiplendi ği ezcümle; mabetlerin
emsalsiz bir ihti şama büründü ğü, dini merasimlerin icras ında bütün
sanatlardan istifade edildi ği görülür. Bu durum da şu mealde baz ı ikazlara hedef te şkil etmi ştir: "Ayin ve ibadetler bu suretle asit şekillerinden
ehemmiyetli bir tarzda ayrılm ış olmuyorlar mı ?" Kısaca burada da ayin
ve ibadetlerin ilk cemaatler veya müritler gurubundaki basit şekillerine
ireaı temayülü dile getirilmektedir. H ıristiyanlıktaki bütün protestan
reformları bu noktaya müteveccih olup, ayin ve ibadet usûllerinin katolik kilisesine nisbeten esaslı suretle basitle ştirilmesini sa ğlamıştır. Dini
ibadet ustıllerinde sadeliğin muhafazasına başlangıçtan itibaren büyük
bir itina gösterdi ği cihetle İ slam, tarihi boyunca bu nevi ikazlara h ıristiyanliktan çok daha az nisbette maruz kalm ıştır.
Fakat dini ikazlar sadece ayin ve ibadetlerin çok kar ışık ve tantanalı bir hale sokulduklar ı değil, fazla sathile ştikleri noktas ına da matuf
olabilirler. Bu taktirde ikaza sebep olan husus, çe şitli ayinler ve merasimin haricen hala ayn ı surette icra edildikleri halde dini mana ve ehemmiyetlerini kaybetmiş bulunduklarıdır. Meziffir ikaz ın, dini ayin ve
merasim icras ının asil manasını hatırlatmağı temin maksad ı ile bilhassa mutaass ıp kimselerden geldi ği aşikard ır.
İ kazlara mevzu te şkil eden üçüncü nokta, dinin vazettiği bazı ahlak
kaide ve dusffirlarıdır. Zuhur ettikleri küçük muhitin hudutlar ını aşarak kütle te şkilatı haline gelen ve hele merkezi vaziyetteki büyük şehirlere yayılan bütün dinler, ya şayış tarz ı ile alakalı ahlaki mahiyetteki
bazı emir ve kaidelerinin, kültürel muhite intibak mecburiyeti ile gevşemesi tehlikesine maruz kal ırlar. Bu ise muhite baz ı tavizler verilmesi,
bir takım uzlaşmalara yana şılması şeklinde cereyan eder. Mesela, bir k ısım dinler bidayette mensuplar ı arasında, umumiyetle veya sadece din
karde şleri arasındaki muamelelere münhas ır olmak üzere, adi mesailde faiz yasağı koymuşlardır. Şimdi dinin zirai toplumlardan büyük ticaret şehirlerine yay ılmağa başlaması ile faiz yasağını bertaraf etmek
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veya hiç değilse bu yasaktan baz ı tavizlerde bulunulmas ını sağlamak
çabalar ı da başgösterir ve hatta bu, zaruret haline gelir. Bunun gibi dinin
büyük şehir hayat ına nüfuzu ile dini bayramlarla alakal ı emirler ve hareket kaideleri de sadele şir ve yumuşar.
Zaruri olarak husüle gelen bu de ğiş iklik de bir tak ım ikazlar ı mucip olur. Kısaca, dinin emir ve kavaidine eskisi gibi harfiyen riayet olunması, başgösteren gev şeklik ve yanaşılan uzlaşmalarla mücadele edilmesi
lüzumu ileri sürülür. İkazların, dini ziyadesiyle ciddiye alan çevrelerden
geldiği burada bilhassa tebarüz eder.
Nihayet 4. bir nokta olarak teşkil& meseleleri de ikazlara mevzu
teşkil edebilir. Bilhassa çapraşık bir kilise te şkilatının mevcudiyeti halinde zaman zaman şu ikaz i şidilir: "İlk cemaatlerin sadeliğine avdet ediniz!" Silsilei meratibe müstenid bir te şkilat ekseriya dinin cevherine
aykırı telâkki olunur. İkazlara vesile te şkil eden noktalardan biri de dini
rütbe sahiplerinin cemiyet içerisinde maddi bir otorite elde etmeleri
veya siyasi meselelere fazlas ı ile karışmalarıdır.
Şimdi dini bir ikaz ı n kimlerden sad ı r olabilece ğ i ve
hangi nevi guruplar ı n te ş ekkülüne sebebiyet verdik' i meselelerini inceleyece ğiz.
Bu nevi bir ikaz önce şahsi dini tecrübeleri sebebiyle dinda şlarının
ekseriyeti veya mensup olduklar ı dinin resmi teşkilatı ile ihtilaf haline
düşmüş olan münferit şahıslardan gelebilir. Her yüksek dinde, dinin bütün emirlerini harfiyen yerine getirme ğe kararl ı bu tip şahsiyetlere rastlanır. Bunlar dinin sert icabat ının ancak d ış muhitten tecrid edilmiş bir
halde yaşamakla yerine getirilebilece ğine kani olduklarından, tedricen,
zahiren de di ğer insanlardan uzakla ş arak inzivaya çekilirler; Böyle yapmayıp da şeklen evvelce mensup olduklar ı normal medeni muhit içerisinde kalsalar dahi, kendilerine mahsus bir dini hayat ı yaşamakta devam
ederler. Herhalde bu suretle mensup olduklar ı dini cemaatten ayrılmış
olmayıp, aksine belki daha derin, daha köklü, daha cezri bir surette dini
hakikatler alemine gömülürler. Bütün yüksek dinlerde zuhur eden büyük
mutasavv ıflar bu katagoriye dahil kimselerdir.
Bu kabil şahsiyetlere di ğer baz ı kimselerin iltihak etmesi de mümkündür. Böylece onlar ın çevresinde de kendilerine kat ılanlardan vucûde
gelen bir daire te şekkül edebilir. Dini ikaz ın gurup teşkil edici tesirlerinin mebdei budur. Ancak böyle şahsi bir merkez olmaks ızın da bir tak ım
kimselerin dinin icaplar ını ciddi olarak ifa etmek maksad ıyla bir araya
gelmeleri kabildir. Bu hadisede di ğer sebepler meyan ında, ancak küçük
guruplarda gerçekle ştirilmesi mümkün olacak surette dini esaslara tevfikan yaşayan hakiki bir dini cemaatin numunesini veya mislini vermek
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kasdı da rol oynar. 17 ve 18 . as ırlarda Almanyada ve di ğer bazı Avrupa
memleketlerinde bu nevi guruplar ı tavsif etmek üzere gayet isabetli bir
şekilde "Memleketin 2 "ahitleri" ( =die Stillen im Lande) tabiri kullan ılıyordu. Gurup mensuplarının büyük dini cemaatten ayr ılmak arzusunda
olmayıp, sadece daha dar bir çevrede, hususi surette kesif bir dini hayat
yaşamak istedikleri böylece gayet iyi bir şekilde ifade edilmi ş olmaktadır.
Bu gurupların çok sağlam bir teşkilâta sahip olmalar ı, mensupları
arasında çok sıkı bir bağlılık husille getirmeleri mümkündür. Bu taktirde "İhvan Birlikleri" tabir olunurlar. İslam da dahil olmak üzere bütün
cihanşumûl dinlerde bu nevi İ hvan Birliklerine ( = Tarikatler) rastlanır
ve hatta bugün de rastlanmaktad ır. Bu guruplarda da büyük dini cemaatten ayr ılmak arzusu yoktur. Gurup azalar ının hedefi, tamamen
dini esaslara uygun bir hayat ya şayabilmekdir. Bu yoldaki gayretler
bazan, mü şterek zilyetlik ve mü şterek iktisadi sevki idare prensibinin
tatbikine müncer olacak kadar ileri gider. Yani—komünizmin siyasi şekilleri ile karıştırılmaması gereken— bir nevi dini komünizm mevzuubahs olur. İ hvan birlikleri dahilinde mamelek farklar ı rol oynamaz, herkes malik oldu ğu şeyi diğer kimselerle payla şmak mecburiyetindedir.
Ekseriya ilk cemaatlerdeki durum buna misal olarak gösterilir.
İhvan birliklerinden sonraki ilk ad ımı, dini gurupların çok mühim bir nevi, Islam, doğu —batı Hiristiyanl ığı, Budizm, Taoizm ve Jainizm gibi hemen hemen bütün cihan şumûl dinlerde rastlanan tarikatler teşkil eder. Bir ihvan birliği muayyen ve mustakar esaslara müstenid
bir cemaat hayat ı sürmekte oldu ğu ve mensuplar ına hususi baz ı mükellefiyetler tahmil eyledi ği taktirde bir tarikat ın zuhuru için elverişli içtimai zemin te şekkül etmiş demektir. limumiyetle tarikatler belli bir
kimse tarafından kurulur, yani büyük bir dini şahsiyet muayyen bir tarihte, bir tarikat ı tesis eder. Fakat tarikatlerin birden ziyade kimselerin
ihtiyarl olarak birle şmeleri ile tedricen te şekkül etmesi de kabildir.
Miladdan Önce 3 . asırda Mısırda keşişliğin zuhuru bu bakımdan
calib-i dikkattir. Burada önce gayet sert riyazat kaidelerine tevfikan yaşayan bazı münzeviler zuhur etmi ş, bilahare bunlar gurup halinde toplanmağa başlamışlar, nihayet Pachomiu s'da mümtaz bir dini şahsiyet
ortaya ç ıkarak, ke şişlerden mürekkep gurupta, riayeti gerekli ya şayış kaideleri ve hususi ibadet usûlleri ile alakal ı esasları tesbit etmi ştir
Diğer birçok dinlerde de tarikatleri tesis veya tarsin eden kimseler
mümtaz dini şahsiyetlerdir. Tarikat mensuplar ından taleb olunan hususlar bütün yüksek dinlerde mü şabehet arzeder. Bunlar k ısaca; hayat boyunca tarikata mensubiyet, tarikat azalan için mevzu mükellefiyetlere
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mutlak riayet vs. gibi hususlard ır. Tarikata giri ş ihtiyari ve fakat tarikat
mensuplarının riayeti mecburi bilcümle mükellefiyetlerin "tekabbül edildiğine mütedair bir yeminin icras ına vabestedir. Tarikat mensublar ının
mükellefiyetleri daima dine mensup olan alelâde kimselerin mükellefiyetlerinden a ğırdır.
Keşişler arasında ve sureti umumiyede tarikatlerde mümtaz dini
şahsiyetlere s ık sık rastlanır. Büyük vaizler, dini hayat ın büyük islâhat
ve tanzimatç ıları hep bunlar aras ından yeti şmiştir. Haddi zat ında tarikatler de büyük dini cemaatten ayr ılınmış olduğunu ifade etmez, aksine
aynı camia içerisinde daha kesif bir dini hayat ı anlatır. Tarikatler cemaat içerisinde muayyen baz ı görevlerin icras ını da tekabbül etmi ş olabilirler. Mesela, hastalara bakmak, onlara şefkat ve ihtimam göstermek
vazifesini üzerine alm ış olan tarikatler mevcuttur, buna mukabil esas
itibariyle bütün gayretlerini dinin yay ılmasına hasreden baz ı tarikatler
de vard ır. Nihayet diğer bir guruba giren tarikatler ba şlıca; okullar tesisi,
dini metinlerin tetkiki, i şlenmesi vs. gibi ilmi çalışmalarla i ştigali gaye
edinmişlerdir. Şarkta da, garpda da ilk yüksek okullar ın kurulmas ı tarikatlerin tarihi ile ilgilidir. Bütün klasik devir filozoflar ının ve bu arada mesela,
A r i s t o t e 1 e s'in fikirlerinin o zamanlar en iyi bir şekilde manastır ve tarikatlerce bilinmekte olduğu ve hatta batı dünyasına Ar istoteles felsefesinin İ slam alimleri tarafindan tan ıtıldığı, Orta Ça ğ Avrupa Kültür Tarihinin herkesçe malüm bir vakıasıdır.
Şimdiye kadar mevzuubahs edilen çe şitli gurupların müşterek hususiyeti büyük dini camianın içinde kalmış olmalarıdır. Fakat dini ikaz,
muterizler gurubunun büyük dini camiadan maddeten de ayr ılması neticesini tevlid edebilir. Bu hal bütün cihan şinnul dinlerde bir veya müteaddid defalar vaki olmu ştur. Yunanca bir kelime ile buna " Ş isma"
(=itizal), yani ayrılık, bölünme tabir olunur. Bu suretle dini camian ın
teşkil ettiği külden bir parça koparak ayr ılmış, —11 . asırda Doğu Kilisesinin, Roma Kilisesinden ayr ılmasında olduğu gibi— müstakil bir kilise
yahut mezhep haline gelmi ştir.
Ekseriya başlangıçta bir ayrılma isteği mevcut değildir Aksine dini
camia içerisinde kalmak ve onu islah etmek fikri hakimdir Sadece baz ı
müesseselere ve asl ından inhiraf ettiğine inanılan baz ı noktalara itiraz
edilmektedir. ihtilafh noktalar ın bir çözülme neticesini tevlid edecek
derecede ehemmiyetli olmas ı mümkündür. Öyle ki; nihayet ya müteriz- ler gurubunun. bizzat "art ık yeter!" deyip dini cemaati terketmeleri yahut
temsil ettikleri görü şün, dalâlet veya dini ayin ve ibadetin asil şeklinden
inhiraf telâkki olunarak kendilerinin büyük dini cemaatten tardedilmeleri suretiyle ayr ılık gerçekle şir.
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Doğu —batı katolik kiliselerinin bölünmesinde, ayr ılığı tevlid eden
başlıca husus din nazariyesi ile alâkah meselelerdir. Ayn ı şekilde Mahayana Budizmi ile Hinayana Budizmi aras ındaki ayrılığa da din nazariyesi ile ilgili baz ı noktalardaki anla şmazlıklar sebep olmuştur. Diğer
baz ı misâllerde ihtilafın konusunu, ayin ve merasim (tap ınma) usülleri
ile alakalı baz ı meseleler, bilfarz dualar ın adedi, pehriz aylar ının tesbiti,
ibadet lisan ı vs. teşkil eder. Nihayet bazan bilhassa kilise te şkilâtıyla
hususlar ihtilafl ıdır.
Böyle bir Şisma'nın neticesi dinin iki veya üç büyük kola ayrılması
yahut bir veya müteaddit mezhep lerin ortaya ç ıkmasıdır. Mezhep mefhumu ve mezheple din aras ındaki fark modern din sosyolojisinde çok
münakaşa edilmiştir Mezheplerin muazzam bir rol oynad ığı Amerika
Birleşik Devletlerinin halen en ba şta gelen teolo ğu Niebuhr, mezhebi
şu suretle izaha gayret eder: "Normal olarak fert, milletinin olduğu gibi bir

kilisenin de içine doğar ; buna mukabil bir mezhebe girmek kiz ım gelir, yani bir
mezhebe mensubiyet ferdin serbest iradesine dayan ır."
Bu tesbit yüzde yüz isabetli de ğildir. Zira bir kiliseye sonradan intisap olunabileceği gibi, birçok büyükçe mezheplere nesiller boyunca
sadık kalınması da mümkündür. Mezhebi tarif için yap ılan diğer teşebbüsler, onların ekseriya büyük kiliselerle devlet aras ındaki s ıkı bağhlığa
muhalif olmalar ı ve daima devletten ayr ı, tamamen hususi vas ıfta
dini guruplar olarak kalmağa itina göstermeleri vakıasından hareket
ederler. Lakin bu kıstas da her zaman do ğru netice veren bir ölçü de ğildir. Zira kiliseler de devletten uzak kalabilirler ve hatta günümüzde
aslolan budur. Nihayet baz ı büyük mezheplere taallük etti ği nisbette
münferit hallerde bir mezhebin mi, yoksa bir kilisenin mi mevcut olduğu ciddi tereddüd ve münakaşalara yol açabilir.

Ş 2 . Din ile Cemiyet Aras ı ndaki Kar şı l ı kl ı Münasebetler
Din ve ondan do ğan gurupların herhangi bir kültür çevresinde
her türlü tesirlerden masun, tecrid edilmi ş olarak yaşayamayacakları ,
bilâkis kültürel hayatın bütün kısımları, ezcümle; hukuk, iktisadi nizam
ve bilhassa cemiyetin umumi yap ısı, yani zümreler, s ınıflar ve sair sosyal tabakala şma nevileri ve bittabii siyasi yap ı , yani devlet ile s ıkı bir münasebet halinde bulunduklar ı aşikardır.
Bu münasebetlerin kar şılıklı olduğunu, yani 'bir yandan cemiyet
nizamı ve sair kültür sahalar ı din üzerinde tesir icra ederken, di ğer yandan da dinin cemiyet hayat ı ve kültürün diğer sahalar ı üzerinde tesirler
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gösterdiğini kabul ve tey'id için uzun deliller arama ğa ihtiyaç yoktur.
Esasen hakikatte sadece kar şılıklı bir takım tesirler mevcuttur. Nitekim
maddi alemde dahi sadece a ğır cisimler hafifleri de ğil, her ikisi de karşılıklı olarak birbirini cezbederler. Ş üphesiz böyle bir kar şılıklı münasebette bir taraftan gelen tesirlerin, di ğer taraftan gelenlerden a ğır basması mümkündür. Cemiyet ile din aras ındaki münasebetlerde de hal
böyledir. Cemiyet nizam ı ve mesela, sosyal tabakala şma yapısının din
üzerinde muayyen bir tak ım tesirler icra etti ği inkar olunamaz; lakin
hiç değilse yüksek dinlere taalla etti ği nisbette, dinin kültür hayat ının
diğer kolları üzerindeki tesirleri çok daha fazla ve kuvvetlidir.
Tarihi materyalizm, bir halk ın veya kültür çevresinin dininin, do ğrudan doğruya o muhitte mevcut içtimai münasebetlerle kabili izah olduğu iddiasındadır. Bu fikre göre istihsal münasebetleri, yani iktisadi
ve içtimai şartlar bütün kültürel tezahürleri kat'iyetle tayin eder. Mesela, hukuk nizamı içtimai hakimiyet münasebetlerinin bir ifadesidir.
Bunun gibi san'at, edebiyat ve benzeri manevi kültür sahalar ı da bilavasıta içtimai münasebetlerin bir makesidir. Din hakk ında da aynı esas
caridir. Yani din de içtimai ve iktisadi vak ıaların ifadesi telâkki edilmek
lazım gelir. Bununla iki farkl ı husus kastedilmektedir. Evvela, dini inançlar içtimai vak ıaların aynası, onların aslına sadık birer aksidir. içtimai
hayatta rol oynayan çe şitli kuvvetler aras ındaki münasebetler, zümre
imtiyazları, hakimiyet durumları, aynen içtimai şeniyette var olduklar ı
şekilde tanrılar alemine aktar ılmışdır. Mesela, muharipler s ınıfının şeref
mefhumları ve idealleri aynen bir harp tanr ısı misalinde tecessüm ettirilmiştir Yahut bir kral veya imparator'un mutlak hakimiyeti, en yüksek mertebede bulunan kadir—i mutlak bir tanr ı fikrinde canland ırılmıştır. Saniyen bir dinin getirdi ği ahlak da düpedüz içtimai kuvvet münasebetlerinin bir makesidir. Bu kabilden dinlerde mevcut yemek ile alakalı kaideler doğrudan do ğruya iktisadi zaruretlerin neticesidir; yahut
bir dinde hastalık, fakirlik ve ıstırap çekmeğe dini bir kıymet at ıf ve izafe
ediliyorsa, materyalist din sosyolojisine göre bunun izah tarz ı , cemiyette
dûn bir vaziyette olanlar ı, içerisinde bulundukları kötü hayat şartlarına
razı etmek, bu şartlar altında dahi memnun olmalar ını sağlamaktır.
Netice itibariyle din, cemiyet içerisindeki tebaiyet münasebetleri ve istismar müessesesini tahkim ve tarsin eden bir vas ıtadır.
Tarihi materyalizm dini, ahlaki emirleri ve dini tasavvurlar ının
muhtevası ile bir bütün olarak, sırf sosyolojik açıdan izah etmek iddias ındadır. Böylece dinin kültür hayat ımızdaki müstakil mevcudiyet ve mevIdi inkâr edilmi ş olur. Bu müfrit şekli ile mezkûr iddianın isbatına imkan
olmadığı aşikardır. Fakat diğer yandan içtimai hadiselerin din üzerinde
bazı tesirlerinin mevcut olup olmad ığı da araştırılmağa değer bir mesele
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teşkil eder. Bir vakıalar ilmi olan din sosyolojisi bu meselenin tecrübi
olarak araştırılmasıyla görevlidir.
Basit dinlerle yüksek dinler aras ında bu mevzuda da kat'i bir tefik
yapmak gerekir. Materyalist din sosyolojisinin en büyük hatas ı, bu tefriki
yapmaması, çok tanrısı halk dinleri ile yüksek dinler aras ındaki muazzam tarihi fark ı inkâr etmesidir.
Esatiri halk dinlerinde dini inançlar ın ziyadesiyle maddi hayat
şartları ve iktisadi ve içtimai amillerin tesirinde kald ığı bir çok misâllerle
sabit olmuş bir keyfiyettir. Çiftçilikle u ğraşan kavimlerin esatirinde daima, çiftçilerin koruyucusu yahut verimlilik ve bereket tanr ısı olarak kendisine tap ınılan bir tak ım tanrılara rastlan ır. Birçok eski şark dinlerinde
en yaşlı ve en hürmete şayan ilâh "toprak ana" isimli tanrıçad ır. Muharip kavimlerde ise, harp, çarp ışma ve zafer tanr ıçaları daha mühim
bir rol oynar.
Esatiri halk dinlerinin tanrıları ile ilgili tasavvurlarda oldu ğu gibi,
dini bayram ve törenlerde icra olunan ayinler üzerinde de maddi hayat şartlar ının tesirleri mü şahede olunur. Topra ğa bağlanarak çiftçilikle iştigal etme ğe başlayan kavimlerde, ayin ve ibadetler hassaten tarlaların sürülmesi (ekin) ve mahsülun toplanmas ı (hasad); çobanl ıkla geçinen kavimlerde, meselâ, ehli hayvanlar ın yavrulamas ı yahut koyun
kırkma zamanının gelmesi vs. münasebetiyle icra olunur. (Göçebe halde
yaşayan eski yahudi kavimlerinde koyun k ırkma zamanının gelmesi münasebetiyle yap ılan bayram, en büyük dini bayramlardan biri idi). Muharip kavimlerde dini ayin ve bayramlar daha ziyade harp ve çarp ışma
hadiseleriyle ilgilidir. Bir deniz veya deniz yolculu ğu tanrısına tabiatiyle
ancak denizci bir kavmin esatirinde rastlanabilir. Eski Yunan esatirindeki H e r m e s gibi bir ticaret tanr ısı ise, şüphesiz yaln ız ticaretin çok erken bir tarihte inki şaf etti ği kavimler için mevzuubahistir.
Aile yapısı ile din aras ındaki sıkı rabıtadan yukarıda bahsedilmi şti.
Ana esasına müstenid ailenin hakim oldu ğu cemiyetlerde, kad ın tanrılar
esatirde ehemmiyetli bir mevki i şgal eder. Buna mukabil baba esas ına
dayanan ailelerin hakim oldu ğu yerlerde en yüksek rütbeli tanr ılar erkek tanrılardır.
Netice itibariyle, esatiri halk dinlerinin geni ş ölçüde içtimai ve iktisadi münasebetlerin tesirinde kald ığı, bir çok misâllerle, tecrübi olarak
isbatı kabil bir keyfiyettir. Bu dinler tabii guruplarda ya şamalarından
da anlaşılacağı üzere halk ın müşterek hayat ına intibak ederler. içtimai
bünyenin onlar üzerinde do ğrudan doğruya tesirler icra etmesi bu sebebtendir.
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Yüksek dinlerde de durumun bu merkezde olup olmad ığı cai sualdir. Modern din sosyolojisi meseleyi istikra metodu ile halle çal ışmaktadır.
Max W e be r'in Din Sosyolojisi isimli eserinde üzerinde durduğu başlıca
meselelerden biri, yüksek dinlerin esas itibariyle zuhur ettikleri memleketlerdeki içtimai ve iktisadi münasebetlerden müteessir olup olmad ıkları ve eğer oluyorlarsa, bunun derecesinin tayini hususlar ıdır.
Bütün araştırmalar, yüksek dinlere intisap edenlerin ba şlangıçta
daima muayyen içtimai tabakalardan gelmekte olduklar ını göstermiştir.
Bu tabakalar şehir halkı , köylüler, cemiyetin müreffeh s ınıfları veya fakirler zümresi olabilir. Mesela, Konfüçyanizm'in ilk salikleri edebi kültürü
yüksek Çin devlet memurlar ı sınıfına mensupdur.
Hinduizm de bidayette cemiyetin yüksek tabakalar ına mensup olanlar aras ında yayılmış ve tutulmu ş bir dindir. Müslümanlıkla Hıristiyanlık ise, başlangıçta daha ziyade şehir halkı arasında taraftarlar bulmu ştur. Bir din ile muayyen bir içtimai tabaka aras ındaki alâka, aynen
mezhepler için de varittir. Mesela, Budizmin Japonya'da çok ehemmiyetli bir rol oynayan Zen mezhebi, bilhassa Samurai, yani Japon as ılzade ( Şövalye) s ınıfının mensupları arasında yayılmıştır.
Max W e b e r bütün bu alâka ve münasebetleri ke şfederek "Din Sosyolojisi" isimli eserinin ikinci cildinde neşretti. Lakin onun bu vak ıalardan istintaç etti ği neticelerle, istidlâline cevaz görmedi ği hususlar, belki
yapmağa muvaffak oldu ğu keşiflerden de ehemmiyetlidir. W e b e r; "Izah-

larımın gayesi, asla, bir dinin vasıf ve muhtevas ının onun karakteristik temsilcisi olan tabakanın içerisinde yaşadığı sosyal statülerin düpedüz bir fonksiyonu
olduğunu isbat değildir. Bilâkis yüksek dinlerin hususiyetleri münhas ıran dini kaynaklar, yani nazil olmuş ve tefhim edilmi ş muhtevalarına göre taayyün eder."der.
Dolayısıyle W e b e r'in vas ıl olduğu netice, din nazariyesinin muhtevas ının, asla, sadece dinin ilk saliklerinin geldi ği sosyal tabakalar ın iktisadi
ve içtimai menfaatlerine göre taayyün etmedi ğidir. Bütün yüksek dinlerin pek çabuk ilk taraftarlar ının mensup olduğu sosyal tabakan ın dışına
sirayetle farkl ı sosyal çevreleri ihata etmesi vak ıasını W e b e r bu iddiasının bariz bir delili addeder.
Filvaki çok kere şehirler gibi merkezi noktalarda zuhur eden dinler
bilahare ovalar ın göçebe veya çiftçilikle u ğraşan halkı arasında yayılır
yahut önce cemiyetin a şağı tabakalarına mensup olanlar aras ında taraftarlar bulan baz ı dinler çok geçmeden hakimiyeti elinde tutan tabakalara hulal eder. Bütün bu hallerin yüksek dinlerin tarihinde say ısız misalleri vard ır. Hatta bazan dinlerin çok farkl ı içtimai düzenler içerisinde
yaşayan, birbirinden çok ayr ı yapıdaki kavimlere ve mesela, çiftçilikle
uğraşan bir kavimden, şehirlerde ya şayan medeni bir kavme veya aksine,
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çok medeni bir kavimden basit bir ova te şkilatına sahip aşiretlere yay ılması gibi daha calibi dikkat durumlara da rastlan ır. Eğer din düpedüz
bir içtimai nizamın fonksiyonu olsa yahut din nazariyesi muayyen baz ı
sosyal şartlara tabi bulunsayd ı , şüphesiz bütün bu hallerin tahakkukuna asla imkan olmazd ı .
Yüksek dinler ferde fert olarak hultil eder ve onu hakimiyeti alt ına
alır. Binnetice sosyal şartlardan tecerrüt etmi ş olarak da, onlardan istifade suretiyle de fertleri tesir ve nufûzu alt ında bulundurur. Birçok yüksek dinlerin nazariyelerinde bu cihet sarahaten ifade edilmi ştir. Yüksek
dinler kişileri, çiftçi, zanaatkâr, orta veya yüksek tabaka mensubu olarak
sınıfland ırmaz Aksine din nazariyesi ve emirleri "mutlak" surette, yani
içtimai şartlardan ari olarak, istisnas ız herkes, s ırf insan olmalar ı hasebiyle bütün insanlar hakkında mevzudur.
Bu hususla çok yak ından ve zaruri surette ilgili di ğer bir vakıa daha
mevcuttur. Bütün yüksek dinlerde yay ı lmak, yani her ne surette olursa
olsun intişar etmek kudret ve temayülü vard ır.
Fakat bu mevzuda da çok tanr ılı halk dinleri ile yüksek dinler arasında esaslı bir fark görülür. Çok tanr ılı halk dinleri umumiyetle içerisinde zuhur ettikleri kavmin d ışına yayılmak arzu ve temayülü göstermezler. Daha önce de izah edildi ği gibi, tabii guruplara sıkı sıkıya bağlıdırlar. Tanrıları içerisinde zuhur ettikleri kavmin, devletin tanr ılarıdır.
Buna mukabil yüksek dinlerde durum çok farkl ıdır. Bunlar tabii guruplara bağlı olmayıp, cihan şumûldur, hususiyle bütün insanlığa hitap eder.
Binnetice dini yaymak (misyon) onlar ın tabiatları icabındandır. Nitekim
yüksek dinlerin çok farkl ı kültür basamaklar ında bulunan, tamamen ayr ı
cemiyet nizamına sahip çe şitli milletlere yayıldıkları bir vakıadır Mezkûr dinler muayyen bir sosyal tabakaya inhisar etmedikleri gibi, baz ı
kavim ve ırklara da mahsus de ğildirler. Bilhassa Müslümanl ık ve Hiristiyanlık, yüksek dinlerin zuhur ettikleri m ıntıkalardan çok ba şka mahallerde, hatta uzak k ıt'alarda bile müminler bulduklar ı vakıasının misâllerini te şkil ederler. Budizm de böyledir : Asl ında Hindistan'da zuhur
ettiği halde Çin'de ve Japonya'da milyarlarca taraftar kazanm ıştır. Bugün içerisinde müslüman veya hiristiyan unsurlar ın hakim olduğu millet ve devletler nazara al ınırsa, bunlar aras ında da çok çe şitli kültür basamaklar ında bulunan, çok farkl ı iktisadi ve sosyal bünyeye sahip millet ve memleketlerin mevcut oldu ğu görülür.
Kısacası dinin münferit baz ı hallerde, bahusus esatirin umumiyetle
cemiyet hayat ını aksettirdi ği ve sosyal düzenin ve mesela, aile te şkilatı
ve toprak nizam ının din üzerinde derin tesirler gösterdi ği basit ve esatiri dinlerde, harici bir tak ım faktörlerin, daha do ğrusu içtimai yap ı ile
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iktisadi münasebetlerden ne şet eden fili baz ı âmillerin tesiri alt ında kaldığı doğrudur. Fakat bu tesirler de kar şılıklıdır. Bu kabilden ana hâkimiyetine dayanan bir aile te şkilatının esatirde kad ın tanrıların hususi
bir ehemmiyet kazanmalar ını sağlamasına mukabil, bu nevi bir esatir de
cemiyet içerisinde ana esas ına dayanan ailenin mevkiinin tahkim ve tarsini neticesini do ğurur.
Fakat yüksek dinler hiç bir zaman muayyen bir içtimai nizama
yahut mesela, ilk taraftarlar ının mensup olduğu sosyal tabakaya ba ğlı
kalmamış veya aralar ındaki illî bir rabıta neticesinde bunlara göre taayyün etmemiştir. Bir yüksek dinin nazari muhtevas ının sosyolojik bakımdan izah' imkans ızdır. Mezkiır muhteva s ırf dini sebeplerle taayyün
etmi ş olup, cihanşumfıldur ve herhalde içerisinde zuhur etti ği içtimai
şartların basit bir ifadesinden ibaret de ğildir.
Bu netice içtimai nizamın din üzerinde illî baz ı tesirleri olup olmadığı sualinin esas itibariyle menfi bir şekilde cevapland ırılması demektir. Ancak şüphesiz ilimde menfi bir cevap dahi, en az müsbet olan kadar kıymetli bir neticedir.
Şimdi bu noktaya, modern sınai cemiyetler ve bilhassa s ınai bakımdan çok gelişmiş memleketlerde görülen cemiyet tipi ile ilgili kısa bir ilave yapacağız. Misal olarak hali haz ırdaki Amerikan cemiyetini ele alal ım ve
yukarıda 19. ve müteakip sahifelerde söylenenleri bu misâle tatbik edelim.
Neticede bugünki Amerikan cemiyetinde mevcut sosyal tabakalar ın kelimenin hakiki manas ında ne sınıf, ne zümre olduklar ını göreceğiz. Gerçi iktisadi durum burada da müessir bir faktördür, fakat hiç bir zaman yegâne
amil değildir. Cemiyetin sosyal tabakalara bölünmesinde onun d ışında
kalan bir sürü sebepler daha rol oynar. Bilfarz sosyal prestij, yani insan ın
kendisi ve başkaları tarafından takdiri bu sebepler aras ındadır. Sosyal itibar her şeyden evvel diğer kimselerle muntazam temaslarda bulunmak
mesela; muayyen dernek, birlik, klub, vs. ye aza olmakla ihraz olunur.
Amerikan sosyolojisi, sayısız araştırmalar neticesinde bir dine mensubiyetin daima itibar ı tayin eden sosyal unsurlardan biri oldu ğunu
meydana çıkarmıştır. Böylece mesela, numune olarak seçilen baz ı hallerde üstün bir sosyal itibare mazhar olan ailelerin ekseriyetle İ ngiliz veya
İskoç Yüksek Kilisesine, buna mukabil di ğer bir tak ım sosyal tabakalar ın
mesela, Katolik Kilisesine, ba şka bir tak ımlarının ise Protestan Kilisesi veya mezheplerinden birine mensup olduklar ı tesbit edilmi ştir. Bu bilhassa
modern smai cemiyette, dini inanç ile sosyal tabakala şma arasında muayyen bir alakan ın mevcut olduğunu ve hatta (Amerikan sosyolojisinde
umumiyetle kabul edildiği gibi) sosyal tabakala şmanın din üzerinde
tayin edici bir tesirinin bulundu ğunu anlat ır. Burada sadece son zikre69

dilen hadisenin tenkidi bir gözle tetkikinde nazara al ınması gerekli
mülâhazalardan şu ikisi üzerinde duraca ğız :
Evvela dini inanç ile sosyal tabakala şma aras ında mevcut olduğu
iddia edilen alaka ,esas itibariyle fertler ve ailelerin milli men şelerine
irca olunabilir. Malûnı olduğu üzere, Amerika Birle şik Devletleri halkı
çeşitli memleketlerden buraya gelip, yerle şmiş bulunan muhacirlerden
terekküp etmi ştir. Bittabii bunlar ana yurtlar ından dini inançlar ını da
birlikte getirmi şler ve onlardan halkolan müteakip nesiller de bu inançlara sad ık kalmıştır. Öte yandan Amerikan cemiyetinde muayyen bir sosyal tabakaya mensubiyet de, kaideten milli men şe ve muhaceret zamanına göre taayyün eder. Bu kabilden bir kaç as ır evvel Ingiltereden,
İ skoçyadan, Hollandadan, Amerikaya gelen muhacirler, Amerikan cemiyetinin en yüksek tabakalar ını teşkil ederler ve İ ngiliz Yüksek Kilisesine
olan bağlılıklarını yahut di ğer bir ifade ile protestanl ığı ana vatanlar ından kendileriyle birlikte getirmi şlerdir. Ekserisi 19. as ır zarfında Amerikaya hicret etmi ş olan Almanlar ise, esas itibariyle orta tabakay ı teşkil
ve Lüteryanizm'e olan ba ğlılıklarını muhafaza etmi şlerdir. Büyük kitleler halinde Amerikaya hicretleri ayn ı şekilde 19 . asra rastlayan İ rlandalılara gelince, bunlar Amerikada da ana yurtlar ında olduğu gibi
katolik olarak kalmışlardır. Son asır muhacirlerinin büyük bir k ısmı ise,
Balkan memleketlerinden ne ş 'et etmi ş olup, doğu kilisesine mensupturlar. Demek oluyor ki, incelenen hadisede esas, insanlar ın milli menşelerine ve muhaceret zamanlar ına göre bir tak ım sosyal tabakalara
ayrılmakta olduklarıdır. Bir dine mensubiyet ise dolay ısıyla bu hususa
teferru ğ eden bir neticedir. Binaenaleyh sosyal tabakala şmanın din üzerinde doğrudan do ğruya bir tesiri yoktur.
İ kinci mülâhaza Amerika Birle şik Devletlerinde mebzûlen mevcut
olan mezheplerle ilgilidir. Mezhepler ve bilhassa bunlar ın pek büyük
olmayanları , mensuplarının dini meseleler d ışında içtimai hayatta sair
bir takım maksatlar ın istihsali için de gayet s ıkı bir surette birle şmeleri
neticesini hus 'ûle getirir. Yaln ız mezhep mensuplarının çocuklar ına
mahsus çocuk bahçeleri, okullar, mezhep mensuplar ı için tertip edilen
eğlenceler ve gene onlara yard ım için kurulmu ş hayır cemiyetleri vs.
mevcuttur. Böylece bir dini gurupta hakikaten ayn ı bir sosyal tabakaya
mensup olanlar bir araya gelmi ş olur ve muayyen bir dini inanç ile belli
bir sosyal tabaka aras ında az çok mustakar bir münasebet teessüs eder.
Bu durum halin icab ına göre dinin sathile şmesini tevlid edebilir. (Yani
bu taktirde içinde bulunulan sosyal duruma tekabül eden bir dini cemaata intisap edilmi ş olur.) Fakat diğer yandan dini cemaat de insanlar ı
sosyal çevrelerine ba ğlar. Görülüyor ki, burada da sosyal tabakala şmanın
dini tayin etti ğinden değil, bilâkis dinin de müstakil bir faktör olarak
içerisinde rol oynad ığı bir karşılıklı münasebetten. bahsolunabilir.
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Şimdi sıra, din ile cemiyet aras ında mevcut kar şılıklı münasebetin
diğer bir cepheden tetkikine ve ezcümle, dinin cemiyet hayat ı üzerinde ne
gibi tesirler icra etti ği sualinin cevapland ırılmasına gelmiş bulunmaktadır.
Her dinin, bahusus büyük-yüksek dinlerin münhas ıran teolojik hususlar dışında kalan çok zengin bir fikri muhtevas ı vardır. Kısacası din,
hayatın bir sürü ehemmiyetli meseleleri ile alakal ı hal tarzlar ı, insanları
ilgilendiren çe şitli hususlar ve problemlere kar şı tutum ve davran ışları
ihtiva eder. Her büyük din, mesela, tabiat ı , tabii hadise ve ihtiyaçlar ı
muayyen bir zaviyeden de ğerlendirir ve böylece ferdin tabii vak ıalara
karşı belli bir tavır takınmasını mucip olur. Bu tav ır ya bir red, inkâr, feragat veya bir tasvip, kabül, Şükran dolu bir teslimiyet şeklinde tecelli eder.
En saf şekli ile Budizmin bütün tabii alemi, düpedüz bir hayal, ilahi
hakikati gizleyen, aldat ıcı bir tül'den ibaret telâkki etmesi, din dolay ısıyla tabii aleme kar şı takınılmış olan bir tav ırdır. Bu telakkinin zaruri
neticesi, ferdin ilahi hakikatlere ula şabilmek için maddi alemden tecerrüd etmesi, el etek çekmesi gerekti ğidir.
Diğer bazı yüksek dinlerde -ve mesela, Musevi Dininde, H ıristiyanlıkta ve hatta Islam'da- ise, mukaddes nazariye dünyay ı tanrının eseri
addeder ; dolay ısıyla dünya, insan ın bir an evvel kendisinden kurtulmas ı
lazım gelen bir yük, aldat ıcı bir hayalden ibaret de ğildir. Fakat bu, tabii olan her şeyin, aynı zamanda iyi de olduğu manasına gelmez. Yer
yüzünde fenalık ve günah ın, sefalet ve tedenninin mevcudiyeti inkâr olunamaz. Ancak asl ında dünya iyiliğe müstaid, iyilik üzerine müessesdir.
Fertlerden tabii aleme i ştirak ile orada faaliyet göstermelerinin; iyili ği
teşvik ile eksik ve noksanları ikmal ve tashih etmelerinin taleb olunmas ı
bu telâkkinin zaruri bir neticesidir. Demek ki, bu dinler tabii aleme kar şı
inkâr ve red eden, passif bir tutumu değil, aksine aktif bir davranışı gerektirmekte ve bu keyfiyet bir tesadüf eseri olmay ıp, din nazariyesinin
cevherinden ne şet etmektedir.
Dinin, kültür hayatının din dışında kalan kısımları üzerindeki tesirlerinin mebdeini bu noktan ın teşkil ettiği uzun izahlara ihtiyaç göstermeyen bir husustur. Bir dine has zihniyetin o dine itikad edenler arasında paylaşılması ve yayılması neticesinde müminler normal dünyevi
hayatlar ını sürer ve mesela, gündelik i şlerini görür ve hattâ tabiat ı seyrederken dahi bu zihniyetin tesiri alt ında kal ırlar. Dünyaya kar şı takın.dıkları tavrın dinden ileri geldi ğinin şuuruna vak ıf olsunlar veya olmas ınlar, harici alemi daima dinlerinin ışığı altında görürler. Bu "zihniyet"
dinin insan hayatında etrafı sınırlarla çevrili kapal ı bir bölge te şkil etmeyip, kültür ve cemiyet hayat ının din dışında kalan kısımlarında da müstemirren mevcudiyetini hissettirmesinin ba şlıca sebeplerindendir.
W e b er Din Sosyolojisi isimli eserinde bu mevzu ile alakal ı izahlarda
çok işe yarayan bir mefhum teklif etmi ştir Bu müellif bir dine mahsus
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zihniyetin sadece tabiata kar şı değil ve fakat ayn ı zamanda evlilik ve aile,
iş ve meslek, iktisad ve devlet gibi bir tak ım içtimai vakıalara karşı da
muayyen bir tavır takınılmasını mucip olduğu kanaat ındadır. Buna
kendisi "cihansuıntil dinlerin iktisad ahlâkz" ismini verir ve yukarıda bahsettiğimiz eserinin büyük bir kısmını bu ahlakın bulunup, meydana çıkarılmasına tahsis etmi ştir.
Hemen i şaret etmek laz ımdır ki, iktisad ahlaki mefhumu, W e be r'in
anlatmak istediği hususu ifade için çok dard ır. Zira iktisad ahlaki ile
kasdolunan, sadece iktisadi münasebet için mevzu ahlaki esaslar de ğil,
bunlar yan ında aile nizamı, hukuk, kazai teşkilat gibi hususlard ır. E ğitim ve devlet de daima buraya dahildir. Yani bu suretle cihan şumül bir
dinin getirdiği iktisadi ve sosyal ahlak, bir bütün olarak ifade edilmek
istenmiştir. Nas ıl tabii alemi red veya kabul etmek; bir hayal, bir vehimden ibaret addederek silkip atmak veya tanr ı tarafından yaratılmış farzederek kabul ve tasdik etmek bir dinin zihniyetine taallûk etmekte ise,
sosyal hayatın ehemmiyetli hadiselerine kar şı muayyen bir tav ır takınılması da gene dinin zihniyetinden ne ş'et eden bir husustur. Burada Yunanca bir kelime olan "Ethos" (=Ahlâk) In asil manas ını hatırlamak lazımdır. Modern dilde "ahlâk" , felsefenin mant ık, bediiyat, ontoloji gibi
kısımları yanında yer alan bir cüz'ünü ifade eder. Fakat eski Yunancada "Ethos" kelimesinin çok daha umumi bir manas ı vard ır; bir insan
veya insan toplulu ğunun hasletini, karekterini, mesela; muayyen bir milletin seciyesini (halk karakterini) yahut halen bir insan toplulu ğunun
(bir gurubun) "zihniyeti" tesmiye olunan hususu ifade eder.
Bu zaviyeden bakıldığı taktirde Max W e be r, iktisadi faaliyet, mai şet
sağlama, sosyal nizam, kaza ve siyasetle alakal ı meselelerde bir dine has
Ethos'u ara ştırmaktad ır. Weber' in bir dini temyiz eden zihniyetin tabiata karşı takınılan tavırda olduğu kadar bu meselelerde de tecelli edeceğine inanması gayet isabetlidir.
Bu cümleden olarak her yüksek dinin mesela, meslek hayat ının vakıalarına karşı muayyen bir tutumu vard ır. Münferit mesleki faaliyetin
değerlendirili ş tarz ı ve hatta bizzat mesleki çal ışma vakıasuun sureti
telâkkisi, ezcümle, onun sadece bir hayat ı idame ve mai şeti temin vas ıtası sayılıp sayılmaması yahut mesleki çal ışmaya ahlaki bir de ğer de izafe edilip edilmemesi, hep, geni ş ölçüde bir dinin zihniyetine göre taayyün
eden hususlardand ır.
Yüksek dinlerin baz ıları ruhani mesleklere o kadar büyük bir k ıymet atıf ve izafe ederler ki, bunun yan ı nda diğer bütün meslekler tamamen değilse bile, oldukça a şağı seviyede bir tak ım faaliyetler olarak kal ırlar. Bilhassa rahiplerle dinin alelade müntesipleri aras ında tam bir tefrik yapılmakta olan cemiyetlerde hal böyledir. Mesela, Hindu dininde
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Brahmanların faaliyeti bütün dünyevi faaliyetlerin fevkinde addolunup,
emsalsiz bir k ıymet taşır. Aynı şekilde Hıristiyanlığın Katolik Kilisesinde
de rahiplik, bütün dünyevi mesleklerle k ıyaslanamayacak derecede
büyük bir itibare sahiptir. Bu tefik nihayet bütün di ğer mesleklere sadece teknik bir ehemmiyet atfolunarak, ancak ve ancak rahipli ğe ulvi bir
mana ve mevki tan ınmasına kadar gidebilir.
Buna mukabil diğer dinler meslek ve mesleki çal ışma şeklinde tecelli eden sosyal vak ıaya kar şı tamamen farkl ı bir tavır takınmışlardır.
Budizmin bilhassa Japonya'da tutulmu ş olan Shin mezhebi (ki Budizmin
Japonyadaki büyük islahatç ısı S h i n r a tarafından tesis edilmi ştir) buna
bir misal teşkil eder. Ad ı geçen mezhebin telâkkisine göre cemiyet için
zaruri olan bütün insani faaliyetler dini bak ımdan aynı seviyededir. Mezhebin görü şünü ifade etmek üzere mesela, bir rahiple i şçiyi yanyana gösteren bir resmin alt ına S h i n r a'n ın "Yaln ız rahip ve rahibeler Budanın sev-

gilisi değildir, demircilerle inşaat kalfaları da ebedi hayata mazhar olacaklardır"
sözü dercedilir. Bu suretle mezkûr dinin mensuplar ı dünyevi mesleklerinde kalma ğa ve bu meslekte vazifelerini ifaya devama te şvik edilmek
istenmiştir.
Mesleki çalışmayı tasvip ve te şvik eden bu davran ış , bilhassa rahipler zümresi ile dinin alelade mensuplar ı arasında esasl ı bir tefrik yapmayan bütün aktif yüksek dinleri tefik ve temyiz eden bir husustur. Mesela, L u t h e r'in "Gerektiği gibi icra edildiği taktirde her mesleki iş bir ibadettir"
sözü bütün dünyevi mesleklerin müsbet bir şekilde de ğerlendirilmesi
halinin bir ifadesidir. İşte bu tavır, zihniyeti dünyaya kar şı aktif bir davranışa müstenit yüksek dinler ve bu arada İslam için de tipiktir.
Zenginlik ve fakirlik vak ıalarının takdiri bakımından da yüksek
dinlerin tutumlar ı arasında baz ı farklar vard ır. Bir takım dinler, dünya
nimetlerine tesahübü takbih ile servet sahibi olmamay ı meslek ahlalunın
icabından sayarlar. Hindistanda'ki aslî şekli ile Budizm bunun bir misalidir. Hırs ve tamahtan azade olmak, yani dünya nimetlerinden tamamen yüz çevirmek N ir v an a'ya giden yolda ilerlemenin ilk şartıdır.
Diğer dinlerde ve mesela, H ıristiyanl ıkta da, mensuplar ının nasıl,
hangi yoldan temin edilirse edilsin, servet sahibi olmamalar ını şart koşan tarikatlar mevcuttur. Bunlar hukuka uygun olarak ve mesela, şahsi
çalışma sayesinde elde edilen serveti de ifsad edici veya en az ından tehlikeli addederler.
Dünyayı kabul ve , tasdik eden dinler umumiyetle serveti de tasvip
ederler. Ş üphesiz bu daima muayyen baz ı kayıt ve şartlara, ezcümle,
insanın kalbini mal ve mülke bağlamamasına vabestedir. Mezkûr dinlerde servet evvelernirde bir mükellefiyet, hemcinsine yard ım ve cemaatte muayyen baz ı vazifeler tekabbül edebilmek imkan ını veren bir du73

rum addolunur ve yaln ız mukabilini te şkil eden bu sosyal mükellefiyetlerle birlikte deruhte edildi ği taktirde dini manada k ıymetlenir.
Mal ve mülk sahibi olmak veya olmamak vakıasının sadece iktisadi bir hadise telâkki edilmeyerek, ona terettüp eden sosyal mükellefiyetlerle birlikte dü şünülmesi bilhassa aktif dinlerin iktisadi ve sosyal ahlaki= başlıca hususiyetlerinden birini te şkil eder. Aktif dinlerde mesela,
hemcinsine ac ımayı maddi dünyanın cazibesinden kurtulman ın ilk adımı sayan Budizm'den çok farkl ı olarak acıma hissi şeklinde tecelli eden
fazilet de buna benzer bir surette telâkki olunur. Aktif dinler servetin
fakirlere yard ım için bir vas ıta olduğunda müttefiktirler. Bu husus sadakanın mal mülk sahibi olanlarca ödenmesi gerekli bir nevi vergi addedildiği Islam'da en aç ık ifadesini bulmuştur.
Bu noktada kapitalist devrin iptidas ında, sosyal problem ortaya
çıktığı, sanayiin ve büyük şehirlerin zuhuru ile kütle sefaletinin tamamen yeni bir takım şekillerinin görülmeğe başladığı zamanlarda, mezkfir sosyal meselelerle ilk i ştigal edenlerin gene kiliseler ve dini guruplar olduğunu hatırlatmak laz ımdır. Devletin kanun yolu ile içtimai meselelerin halline tevessül etmesi, tarih itibariyle çok daha sonrad ır. Hatta
bunun için gerekli tahrik ve te şvikler de gene dini guruplardan gelmi ştir.
Mal edinme vakıasının din tarafından telâkki ediliş tarz ı , Weber' in
uzun uzad ıya üzerinde durarak inceledi ği çok ehemmiyetli bir mevzudur. Servete karşı müsbet bir tav ır takınan dinlerde dahi, ekseriya iktisab için gayret sarfetmenin insanlar ı mevcut mallarının idaresinden daha
fazla i şgal etti ği fikrine rastl ıyoruz. Bu durum baz ı aktif dinlerde ve
mesela, Luteryanizm'de ki şinin iktisab çabası içerisinde kaybolup gitmemesi, aksi taktirde "bazı manevi kay ıplara duyar olacağı" ihtarının yapılmasına sebep olmuştur. Büyük h ıristiyan mezhepleri aras ında sadece
Kalvinizm'in bu meselede hususi bir tutumu vard ır. İ ktisap için sarfolunan gayretler ve bilhassa mesleki çal ışma neticesinde elde edilen
maddi muvaffakiyetin, mesela, bir i ş adamının kazanc ının, onun hakiki
hayatta bozulmad ığını gösteren bir unsur oldu ğu görüşünün aslında
Kalvinizm'den geldiğini Max Weber isbat etmi ştir. Demek oluyor
ki C a 1 v i n, dinde hakim olan görü şün aksine, sulh ve süldın içerisinde
köşesine çekilerek babadan kalma servetin nimetlerinden isifadeyi takbih ile durup dinlenmeksizin çal ışmak lâzumunu ihtar etmi ştir. Max
Web e r, Kalvinizm'in iktisadi ve sosyal ahlaki= kapitalist iktisadi sistemin te şekkülünde rol oynayan ba şlıca amillerden oldu ğu yolundaki
meşhur iddias ını bu noktadan hareketle ortaya atm ıştır. Bilindiği üzere
bu sistem müteşebbisin mevcut serveti ile iktifa etmesi de ğil, aksine mütemadiyen servetini artt ırmak yolunda gayretler sarfetmesi esas ına dayanır. Binnetice bu müstemirren iktisap maksad ı ile çalışma ahlaki,
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We be r'in münferit misâllerle isbat ına muvaffak oldu ğu gibi, iktisabın
dini bir takdis'e mazhar oldu ğu, yahut diğer bir ifade ile, H ıristiyanlığın Kalvinizm mezhebinin hâkim bulundu ğ u mahallerde zuhur etmi ştir.

Ş 3. Dinler ve Modern Stnai Kültür
İzahlarımızın bu kısmında kültürün tıpkı bir yelpazenin kanatlar ı
gibi yan yana sıralanmış muhtelif sahalardan vudıde gelmesine mukabil,
cemiyetin bu sahalardan birini te şkil etmeyip, aksine hepsini cem'eden
bir bütün olduğu vakıasından (Bak. yuk. sh . 2) hareket edece ğiz.
Aslında mesele şundan ibarettir: Acaba din de iktisad, hukuk, sanat,
ilim, eğitim vs. gibi ve bunlar yan ında yer alan afaki bir kültür sahası m ıdır?
Bu sualin cevab ının "hayır" olması iktiza eder. Filvaki sathi bir görü şle, tamamen dini bir mahiyet ta şı yan mevzu ve hareketleri, iktisadi, hukuki veya siyasi bir mana ta şıyan mevzu ve hareketlerden tefrik ve temyiz etmek kabildir. Bu cümleden dua etmek veya kurban kesmenin dini bir vakıa, buna karşı satış akdinin hukuki bir muamele, bir
mektepte hocalık etmenin ise, bir ö ğretim meselesi olduğ u söylenebilir.
Lâkin bu tefik çok sathidir. Zira iktisadi faaliyetin tamam ını ifade edecek surette iktisad; sanat eserlerinin bütünü manas ında san'at ve ilh.
gibi her kültür sahas ı kendine has bir mevzu ve muhtevaya sahip olmakla diğerlerinden ayr ılmakta iken, din bütün kültür sahalar ına Şamil
bulunmaktadır. Bir dinin zihniyeti, bütün ehemmiyetli hayat hadiseleri
için bir takım hükümler, asli baz ı hal tarzları ihtiva etmesinde mündemiçtir. Netice itibariyle din, kültürün kendisinden ayr ılması veya tecrid
edilmesi kabil olan bir cüz'ü de ğildir. Belki o, zihniyetiyle bütün kültür
sahalarına nufüz etmi ş bulunmaktad ır. Sırf dünyevi davran ışlarından
dahi bir kimsenin dindar olup olmad ığını, hatta hangi dine mensup olduğunu anlamak kabildir. Dinine ba ğlı bir budistin, iktisad, sanat ve ilh.
hadiselerine kar şı tutumu, ister istemez bir müslüman veya h ıristiyan ınkinden farklıdır.
Vakıa burada daha mazideki yüksek kültürlerde ba şlayıp, modern
sınai kültürde zirveye eri şen çok ehemmiyetli bir geli şmeden bahsetmek yerinde olur. Kültür seviyesi yükseldikçe münferit kültür kollar ı arasındaki rabıta da gev şer, bunlar gittikçe birbirinden ayr ılmağa, uzaklaşmağa başlarlâr. Gerçi münferit sahalar birbirleriyle her zaman ayn ı
kültür bütününe mensubiyetin gerektirdi ği nisbette alâkalı bulunurlar,
fakat gene her kültür sahas ı kendi kanunlar ına tabi olup, herbirinin kendine has bir mant ığı vard ır. İ leri derecede farkl ılaşmış kültürlerde hukuk sahasında sadece hukuki mülâhazalar caridir; iktisad sahas ında
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sırf iktisadi esaslara göre hareket edilir; sanat sahas ında bedii kıstaslardan başka bir ölçü mevcut de ğildir vs. Bu parçalanma ve tecrit ameliyesi, kültür seviyesindeki yükselmenin zaruri bir neticesidir. Münferit sahalarda ihtisas sahibi ki şilerin zuhuru da bu hadise ile ilgilidir. Neticede mesela, yaln ız iktisadi meselelerde ihtisas sahibi kimseler, hatta iktisadın sadece bir kolunda derinle şmiş eksperler ortaya ç ıkar. Hukuk, mesleki eğitime tabi tutulmu ş kimselerin eline ve ihtimamına tevdi olunur.
Böylece ilmin münferit şubeleri gittikçe birbirinden uzakla şan mesleki
disiplinler haline gelir. Bu hadiseye mutaden "kültürel faaliyetin ileri derecede ihtisaslaşması" denir.
Mezkûr durum, dolay ısıyla dinin kültür sahaları üzerindeki tesirlerinin (hiç de ğilse doğrudan doğruya tesirlerinin) zay ıflamas ı neticesini de
doğurur. İhtisaslaşma sonunda kültür kollar ı, kültür bütününden uzakla ştıkları gibi, dinden de tecerrüt ederler. Bu yüzden mevzuubahs hadiseyi
"Saecularisierung" = d ü n y ev il e ş me terimiyle ifade ediyoruz. Latince
saeculum" kelimesi hadd ızatında "asır", "çağ" manas ına gelir. Eski h ıristiyan ilahiyatç ılarının lisanında bu terim kilise mefhumunun aksini
ifade etmek üzere kullan ılıyordu. Onlarca kilise, ebedi, ezeli, zaman ın
üstünde bir kudretti. Buna mukabil "Saeculum" ise tehavvül eden, fani
olan, içerisinde kuvvetler durumu ve kültür nevilerinin mütemadiyen
değişmekte bulundu ğu, din dışı (profane) alemi anlatıyordu. Böylece
"Saeculum" mefhumu —dini olan mukabili— "dünyevi" yi ifade etmeğe başladı . Bu gelişmeye muvazi olarak "Saecularisierung"da münferit kültür
kollarının kendilerine has bir tak ım prensiplere göre te şkilâtlanarak,
birbirleriyle vaki münasebetlerinde oldu ğu kadar, dine karşı da bağımsızlıklarını kazanmaları, tamamen dünyevi sistemler haline inkilab eylemeleri manas ını iktisab etti.
Diğer yandan "dünyevile şıne" kelimesi, bütün yüksek dinlerde zuhurlarından muayyen bir zaman sonra husule gelmekte ve bilhassa modern
smai kültürlerde bariz bir surette göze çarpmakta olan bir vetireyi anlatmak üzere de kullan ılmaktadır. Eskice kültürler ve mesela, Orta Ça ğdaki durumla bir k ıyaslama yap ıldığı taktirde mesele kendili ğinden tevazuh edecektir. Bu son zikredilen çevrelerde dini fikir ve saiklerin,
bütün kültür sahalar ını, onlar üzerindeki bilavas ıta tesirleri kolayca hissedilecek surette, hâkimiyet ve nufuzlar ı altına almış oldukları malümdur. Bu devirde de sanat ın büyük terâkkiler kaydetti ği, sırf bedii bakımdan da zirve te şkil eden çok k ıymetli eserlerin vucüde ğetirildiği inkâr
edilemez. Fakat bunlar ın kısmı azamının mevzuları dini olduğu gibi,
gene büyük bir kısmı sırf dini maksatlarla vucüde getirilmi ştir. Bu devirde din, kültürün sanat d ışında kalan sahalar ına da nufüz eylemi ştir. Bilfarz hukukun, aile hukuku, miras hukuku ve ilh. gibi hacim itibariyle
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çok yüklü bazı kısımları , dini esaslarla tanzim edilmi ş bulunuyordu. Ticaret hukuku, iktisad hukuku gibi tamamen dünyevi baz ı hukuk kollarının dahi dinin tesirlerinden masun kald ığı iddia edilemez. Mesela; Orta Çağda semen-i mebi'in yahut faiz nisbetinin s ırf iktisadi mülâhazalarla
tayin edilmeyip, aksine dini esaslara göre de "Mil" bir fiatın tesbiti, ahval-i adiye'dendi.
Buna diğer bir misal verelim: Asr ımızda içtimai ahlak ve muavenetin istikametleri devlet tarafından tayin edilmekte ve bu sahada zaruri tedbirleri ve te şkilatın temellerini anayasaya uygun olarak isdar
edilen kanunlar tesbit etmektedir. Halk sa ğlığı ve sosyal adalet mülâhazaları ile insani iş gücünün maksada uygun bir surette kullan ılmasına
dikkat etmek, bu sahada kendisinden hareket olunan ba şlıca esaslardan
biridir. Bu mevzuda ittihaz olunan tedbirlerin tatbiki ile mükellef makamlar, amme müesseseleri ve belediyelerdir. Geçmi şte ise, içtimai muavenet tamamen kilise ve sair dini cemaatler tarafindan yürütülüyor
ve bu hizmetin ifasında sadece dini saikler rol oynuyordu.
Görülüyor ki, modern kültürlerde bütün bu sahalar dünyevile şmiş,
yani külliyen dini esaslardan uzakla şılarak tanzim olunmu ştur. Bu durum karşısında kendiliğinden akla gelen bir soru vard ır: Din bakımından, bu yeni vaziyet bir kayb ı , bir daralmayı , bir boşalmayı mı ifade
eder, yoksa yalnız dinin sair kültür sahalar ı ile olan münasebetlerinde
bir değişiklik mi husüle gelmiştir?
Bir çok kültürel faaliyetlerin dünyevile şmesi neticesini tevlid etmiş olan bu gelişme, önlenmesi kabil olmayan zaruri bir gidi ştir. Hiç bir
modern kültür kendisini bu ak ıştan kurtaramaz. Bugünün s ınaileşmiş
memleketlerinde oldu ğu kadar karışık bir iktisadi sistem, maddi meselelerle teker teker me şgul olan bir hukuk nizamı ve idari mekanizmaya
ihtiyaç gösterir. Hatta denebilir ki, seyri seferin tanzimi, dövizlerin idaresi, i ş pazarının düzenlenmesi gibi baz ı meselelerin hallinin dinden
beklenmesi, nevama onun tahrifi, hiç de ğilse kendisine tamamen yabanc ı
baz ı vazifelerle tahmil edilmesi demektir. Bu ve buna benzer say ısız meseleler için münhasıran teknik ve maddi esaslara dayanarak mu ğlak
hadiselerin cereyan ını tanzim edecek hususi te şekküllerin vucüde getirilmesi zarurettir.
Böylece dinin kültür camias ındaki yeri gerçekten esasl ı bir değişikliğe uğramıştır. Dinin etrafında adeta, tamamen dünyevile şmiş sahaların
teşkil ettiği geniş —ve gittikçe daha da geni şlemekte olan— bir daire vard ır.
Lâkin din, bu sıfatla insanlara hulül ederek onlar ı hakimiyeti altına alma kudretini kaybetmedikçe, kültür hayat ının merkezi kalmakta devam
eder ki, ehemmiyetli olan da budur. Zira malûm oldu ğu üzere, bütün
afaki kültür sahalar ı nihayet insanlar tarafından vucilde getirilir ve de77

vam ettirilir. Ferd bu sahalardan her birine sadece muayyen bir nisbette, umumiyetle varl ığının mandut bir kısmı ile iştirak eder. Bilfarz iktisadi hayata yaln ız alıcı veya sat ıcı sıfatıyla kat ılır; Mali makamlar huzurunda sadece bir vergi mükellefidir. Hukukta yaln ız muayyen baz ı
hak ve mükellefiyetlerin hamilidir. K ısacas ı her defas ında şahsiyetinin
küçük ve kesin olarak s ınırland ırılmış bir kısmı, bir parças ı , mevzuubahs olmaktad ır.
Buna mukabil dinde durum farkl ıdır. Ferd bir dine iman etmekte
ise, ona şahsiyetinin tamamiyle ba ğlanmış demektir. Yani dinin, hiç de ğilse yüksek dinlerin insan şahsiyetinin en içte bulunan tabakalar ına kadar
nufûz ederek burada yerle şmesi vakıasında bugüne kadar hiç bir de ğişiklik vudıde gelmemiştir. Bundan insan ın, şahsiyetini, dolayısıyla dini
tutumunu her zaman farkl ı sahalarda dile getirmek imkan ına sahip olduğu gibi çok ehemmiyetli bir netice ç ıkar. Daha önce de belirtildi ği
üzere, bu sahalar ondan varl ığının tamamını değil, bir kısmını gerçekleştirmesini, di ğer bir tabirle külli de ğil, kısmi bir tak ım edalarda bulunmasını taleb ederler. Fakat şüphesiz ilgilinin tutumuna şahsiyetinden
de bir şeyler ilave etmek suretiyle istenilenden daha fazlas ını vermesine
bir mani yoktur.
Modern kültürlerde as ıl tehlike, kültür sistemi gibi insan şahsiyetinin de bir takım müstakil kompartmanlara, birbirinden tecrid edilmi ş
bazı kısımlara ayrılmas ı, parçalanmas ı ihtimalidir. Bu taktirde insan,
tabir caizse sadece iktisadi bir mahlûk, dar ve asli manas ında bir memur
(Funktionaer), muazzam bir makinan ın ufacık bir çark ı haline gelir yahut
umumiyetle ifade edildi ği gibi bir "kütle adamı" olur. Kütle sadece bir
çok kimselerin toplu halde bir mahalde bulunmalar ını anlatmaz, ayn ı
zamanda insanlar ın şahsiyetlerinin bütünü ile de ğil, iç varlıklarının iştirak etmedi ği, harici, mütehavvil, arizi bir tak ım münasebetler vesilesiyle karşılaşmalarını, bir araya gelmelerini de ifade eder.
Netice itibariyle dinin bilhassa modern s ınai cemiyette kazanm ış
olduğu mana şu şekilde telhis edilebilir : Din fertleri, şahsiyetlerinin parçalanması tehlikesine kar şı korur; onlar ı mukaddesat ile karşı karşıya
getirerek şahsiyetlerinin vandetini saklar ve bir cüz'ü tam haline gelmelerine yard ım eder. Bilahare ferd, bu tam ve mütecanis şahsiyetini, bir
öğretmen, bir tabib, bir vatanda ş , bir hemşehri yahut bir aile ferdi olarak dünyevi hayat ın muhtelif sahalar ında değerlendirmek imkanını
bulur. Filhakika modern kültürleri, az farkl ılaşmış kültürlerden tefrik
eden husus bu son uncularda dinin bütün kültür sahalar ını doğrudan
doğruya hâkimiyeti alt ında bulundurmay ışıdır. Fakat dini şahsiyet dolayısıyla din, gene bütün kültür sahalar ı üzerinde tesir göstermekte ve
bu manada kültürün merkezi olarak kalmakta devam etmi ştir.
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