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Dersin Konusu: Toplumsal değişme ve din ilişkisini ele 
almaktır. 

Dersin Amacı: Toplumsal değişme ve din ilişkisini 
karşılıklı olarak makro perspektiflerden ele almaktır. 
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1. TOPLUMSAL DEĞİŞİM  
1.1. DEĞİŞİM

Değişim kelimesinin lugavi anlamı önceki durum veya varoluş biçimindeki çeşitlenme veya başkalaşmadır.

Değişimin varlığı söz konusu olduğunda orada mutlaka zaman da var demektir. değişim ve zamanı

birbirinden ayrı düşünmek imkan sızdır. çünkü değişim zaman içerisinde meydana gelir. (OKUMUŞ, 2015a:19)

Esasında değişme tarihte sürekli var olagelen bir şeydir. bazen hızlı bazen de yavaş. (ÖÇAL, 2008:52)
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1.2. TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN ANLAMI

«Toplumsal değişim, bir toplumda var olan zaman içinde gözlemlenebilen, toplumun yapısını geçici değil sürekli ve köklü bir

biçimde etkileyen bir fenomendir.» Toplumun, toplumsal değişimin doğası gereği değişmeyen bir toplum düşünmek olası değildir.

Değişim toplumlar içinde bir zorunluluktur. (OKUMUŞ, 2015a:20)

Değişmeyen bir toplum görmek mümkün değildir. «Ne kadar geleneksel ve tutucu olursa olsun her toplum ve her kültür değişim

içindedir.» (AÇIK, 2015:1003 atfen FİCTER, 1996:194)

Hemen her toplumun karakteristik yapısını belirleyen o toplumun değişme özelliğine sahip olmasıdır. toplumlar değişimi

kendilerinde barındırdıklarında ona göre bir karakter kazanırlar. (GÜNAY, 2007:38)

Toplumsal yapıda zuhur eden farklılaşma ve başkalaşmalar, toplumsal değişimi doğurmaktadır. Ancak toplumsal yapıda meydana

gelen her değişim, toplumsal değişim olarak adlandırılamamaktadır. Toplumsal yapıda meydana gelen bir değişimin toplumsal

değişim olarak adlandırılabilmesinin ilk şartı o değişimin köklü ve kalıcı olmasıdır. Öyleyse toplumsal değişim denilince, geçici ve

dönemsel değişimlerin anlaşılmaması gerekir. (OKUMUŞ, 2015b:274)

Toplumsal Değişme ve Din



Toplumsal değişim konusuna ilişkin unutulmaması gereken önemli

noktalardan biri de, toplumsal değişmenin nötr bir kavram olduğu hususudur.

Toplumsal değişimin bizzat kendisi, başlı başına ne iyi ne de kötüyü ifade

eder. Toplumsal değişim, bir toplum veya grubun toplumsal

düzenlemelerinde meydana gelen herhangi bir değişikliğe atıfta bulunur.

Bundan dolayı da toplumsal değişim, normatif değil de objektif bir anlam

içeriğine sahip olup herhangi bir değer yargısı içermez; nesnel bir gerçekliği

ifade eder. Toplumsal değişim, toplum için sürekli olarak gelişmeyi, ilerlemeyi,

ifade etmediği gibi gerilemeyi, çöküşü, yıkımı da ifade etmez. Tüm bu

zikrettiğimiz hususlardan da anlaşılacağı üzere toplumsal değişimi iyi veya

kötü gibi bir yöne hasretmek doğru değildir. Bilakis toplumsal değişim, bu iki

yöne de muhtemel olup nötrdür. (OKUMUŞ, 2015:23)
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1.3. TOPLUMSAL DEĞİŞİM FAKTÖRLERİ

Toplumsal değişimle ilgili olarak en önemli hususlardan birisi de, toplumsal değişime neden olan faktörlerin 

tespit edilmesidir. Bu noktada farklı tasnifler söz konusu olmakla birlikte biz bunların hemen hemen tamamına 

şamil olan bir tasnif yapacağız. Ancak konumuzdan fazlaca uzaklaşmamak adına bu faktörleri tafsilatıyla 

anlatmak yerine maddeler halinde vereceğiz.  

Toplumsal değişime etki eden faktörler:

Coğrafya, mekan ve zaman                          

Demografya

Muhalefet, rekabet, çatışma

Göç ve şehirleşme
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Ekonomi

Kültür, din ve ideoloji 

Teknoloji

Karizmatik şahsiyetler ve sosyal faaliyetler

Mezkur olan bu faktörler, toplumsal değişim açısından birbirinden 

bağımsız değillerdir. Her birinin diğeriyle çeşitli biçimlerde ilişkisi 

bulunabilmektedir. Hatta öyle ki bazen bir faktörün arka planında 

başka bir faktör yer alabilmektedir. Tek bir etken esas alınarak 

değişimi izah etmek güçtür. Dolaysıyla birden fazla etkeni hesaba 

katmak, öncelikli bir kuraldır. (OKUMUŞ, 2015a:34)   
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1.4. TOPLUMSAL DEĞİŞİM KURAMLARI

Toplumsal değişmeyi açıklayabilmek için çeşitli kuramlar oluşturulmuştur. Ancak halihazırda üzerinde ittifak

edilmiş olan bir toplumsal değişim kuramı mevcut değildir. Dolasıyla da çeşitli toplumsal değişim kuramları

mevcuttur. Ancak biz burada toplumsal değişim kuramlarının üçlü bir tipleştirimini benimseyip, bunların kısaca

izahatını yapacağız. Söz konusu bu tipleştirmeye göre, (1) Büyük boy kuramlar, (2) Orta boy kuramlar ve (3)

Küçük boy kuramlar olmak üzere üç ana toplumsal değişme kuramı söz konusudur. (OKUMUŞ,2015b:277)

Büyük boy kuramlar, zamansal olarak bütün insanlık tarihini içine alan evrensel kuramlar oldukları

iddiasındadırlar. Geniş zamanlı bu kuramlar için mühim olan, insanlık tarihinin değişim kanunlarının

bulunmasıdır. (KONGAR, 2015:48-49)
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Toplumsal değişimi açıklamak ve onun anlaşılması amacıyla ortaya konulmuş olan büyük boy kuramların, toplumları

bütün insanlığın geçirdiği gelişmeyle açıklamaya çalıştıkları görülürken, orta boy kuramların, bütün insanlığı kapsayan

değişme modellerine ulaşmanın zorluğuna dikkat çekerek değişimi anlamada önceliği yapı ile işlev arasındaki

değişimlere ya da çatışmaya verdikleri görülür. Küçük boy kuramlar ise, toplumsal değişimi grupsal süreçlere ve

psikolojik öğelere bağlayarak, mikro düzeyde değişimler üzerinde durmuşlardır. (SİNANOĞLU, 2008:26)
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2. DİN İLE TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN KARŞILIKLI İLİŞKİLERİ

Her din, sosyal davranış için kurallar koyar ve empirik olaylar için açıklamalar, adlandırmalar yapar. Aynı zamanda

din, ilgili dini sistemle bağlantılı olarak davranış biçimleri üretir. Din, sosyal davranış için bir motivasyon ve olayların

akışı üzerinde düşünmedir. (OKUMUŞ, 2015a:102)

Bir dinin, dünya ve ahiret yönelimine ilişkin içerdiği itikadi ilkeler, onun toplumsal gelişim karşısındaki tavrını

belirler. Sosyal değişim konusunda din, inananlarını eylemlerinde özgür tutup tutmama açısından, genellikle iki zıt

yönlü bir işleve sahiptir. Din, değişimin motor gücü olabileceği gibi, bazı durumlarda değişimi engelleme aracı da

olabilir. (KURT, 2016:193)

Dinin, insanlık kadar kadim bir geçmişe sahip olduğu, sosyal hayatta etkin bir kurum olarak varlık gösterdiği,

tarihsel süreç içinde temel etken olarak varlık gösteren bir olgu olduğu söylenebilir. Tarihte olduğu gibi günümüzde

de din , toplumları etkilemekte, toplumların değişim süreçlerinde görece olumlu veya olumsuz roller oynamakta,

toplumsal şartlar içinde değişen ve değiştiren bir güç olarak var olmaktadır. (OKUMUŞ, 2014b:358)
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Dinin en temel fonksiyonlarının başında, toplumlara belli bir zihniyet kazandırma veya yeni bir dünya kurma

vizyonu sağlaması gelir. Din, hayatta pek çok mühim meseleler ile hal tarzları, insanları ilgilendiren çeşitli

hususlar ve problemlere karşı bir takım tutum ve davranışlar ihtiva etmektedir. (KESKİN, 2004:11)

Hülasa olarak din, insanların toplumda karşılaştıkları olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini

belirlemekle insanlara bir kimlik, bir yaşam tarzı kazandırmaktadır. Toplumda da olumlu veya olumsuz olmak

üzere etkide bulunarak değişime yol açmaktadır.

Din ile toplumsal değişim arasındaki ilişki tek taraflı olmayıp bilakis karşılıklıdır. Konuya tek taraflı olarak din

üzerinden veya toplumsal değişim üzerinden yaklaşmak bizi doğru sonuca götürmeyebilir. Tarih boyunca din

her ne kadar toplumsal yapıyı etkilemişse, toplumsal değişim de dini etkilemiştir. Bu söz konusu karşılılık ve

etkisel özellik çerçevesinde din ile toplumsal değişim arasındaki ilişki temelde iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Bunlardan birincisi, dinin etkili olduğu toplumsal değişim-din ilişkisi; ikincisi ise dinin etkilendiği toplumsal

değişim- din ilişkisidir. (OKUMUŞ, 2015a:103)
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2.1. DİNİN ETKİLİ OLDUĞU TOPLUMSAL DEĞİŞİM-DİN İLİŞKİSİ

«Din, toplumsal değişimin en önemli kaynağıdır. Din, etkili bir sosyal değişim gücüdür.» (OKUMUŞ,

2015a:104)

Dinin etkili olduğu toplumsal değişme-din ilişkisi, tek biçimli bir ilişki arz etmez. Din, toplumsal değişim

karşısında bazen yavaşlatıcı veya engelleyici olurken bazen de hızlandırıcı olabilmektedir. Bazen de din, başlı

başına bir sosyal değişim faktörü olmaktadır. (OKUMUŞ, 2015a:104)

Dinin etkili olduğu toplumsal değişim- din ilişkisi, üç ana başlık altında toplanabilir. Birincisi toplumsal

değişimi yavaşlatıcı ve engelleyici bir faktör olarak din, ikincisi toplumsal değişimi takviye edici olarak din ve

üçüncüsü ise toplumsak değişimin temel faktörü olarak dindir.
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2.1.1. TOPLUMSAL DEĞİŞİMİ YAVAŞLATICI VE ENGELLEYİCİ BİR FAKTÖR 
OLARAK DİN

Din- toplumsal değişim bağlamında daha çok dinin, toplumsal

değişim karşısında muhafazakar bir tutum sergilediği; tutucu bir

tutum ve tavırla toplumsal değişmeyi yavaşlatıcı veya önleyici

bir işlev gördüğü; toplumsal değişime karşı statükoyu

benimsediği ifade edilmiştir. Her ne kadar bu konuda dinin bu

yönüyle öne çıkarılması ihtilaflı bir konu olsa da dinin böyle bir

işlevi bulunmaktadır. Dinin, toplumsal değişim karşısında

muhafazakar tutucu bir tutum sergilediği yadsınamaz.

(OKUMUŞ, 2015a:107)
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Dinin, muhafazakarlık işleviyle mevcut durumu korumasında önemli etkenlerden biri, insanların ahiret

inancına sahip olmalarıdır. Ahiret inancı, insanların maruz kaldıkları haksızlıklar karşısında susmalarını, o

haksızlıklarla hesaplaşmayı öbür dünyaya bırakmalarını temin etmekte ve böylece bu dünyada sosyal ve siyasal

düzen içinde pek çok kargaşa, isyan ve savaşın çıkmasını engelleyici işlev görmektedir. (OKUMUŞ, 2014 a: 145)

Dinin, toplumsal değişimi engelleyici, en azından yavaşlatıcı bir faktör olduğu ifade edilirken onun toplumu

bütünleştirici işlevinin göz ardı edilmemesi gerekir. Din, toplumu bütünleştirici işlevlerinden dolayı toplumsal

değişim üzerinde menfi yönde bir etki yapmaktadır. (AKYÜZ vd., 2013:389)

Özetle diyebiliriz ki her halukârda din, gerek toplumu bütünleştirici işlevinden dolayı gerekse diğer muhtelif

işlevlerinden dolayı toplumsal değişimi yavaşlatıcı bir rol oynamaktadır.
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2.1.2. TOPLUMSAL DEĞİŞİMİ TAKVİYE EDİCİ BİR FAKTÖR OLARAK DİN

Din, sadece toplumsal değişimi yavaşlatıcı veya engelleyici bir işleve sahip değildir; onun ayrıca toplumsal

değişimi hızlandırıcı veya takviye edici işlevi de bulunmaktadır.

Genel olarak toplumun yapısında var olan hem geleneksellik hem de değişim özelliğinin din için de söz

konusu olduğunu söyleyebiliriz. Toplumun çift yönlü işlevsel yönelimi, yani hem muhafazakarlık hem de

değişim özelliği din için de geçerlidir. (OKUMUŞ, 2009: 331)

Tarihte ve günümüzde dinin toplumsal değişimde takviye edici bir etken olarak rol oynadığı kolayca

gözlemlenebilir. Gerek Hristiyanlıkta, gerek İslamiyet’te ve gerekse diğer pek çok dinde veya dini oluşumlarda

bunu görmek mümkündür. Dinler, kendilerine aykırı olmadıklarını gördükleri durumlarda toplumsal değişimi

desteklemekte, değişim ve değişim aktörlerini takviye etmektedirler. (OKUMUŞ, 2014 a : 148)
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İslam ve Müslüman toplumlar, genelde toplumsal değişimi engellememiş,

kendi ahkamına, normlarına uygun olan değişimi takviye etmiştir. Emeviler,

Abbasiler, Selçuklular ve diğer devletlerde çeşitli yer ve zamanlarda, İslam’ın

değişimi takviye edici bir etken olduğu görülebilmektedir. İslam, bu tavrıyla

muâsır bir medeniyet oluşturmuş, evrensel olabilmiş, zaman ne kadar

ilerlerse ilerlesin, mekan ne kadar değişirse değişsin yaşanabilmiştir.

Özetle toplumsal değişim faktörü olarak din, özellikle meşruiyet ve

zihniyet kazandırma, çatıştırma, organize etme, sosyalleştirme,

yapılandırma, motive etme, kimlik ve kişilik kazandırma, toplumu

düzenleme, aracı kurumluk gibi işlevleri yerine getirerek toplumsal yapıda

sosyo-kültürel ve yapısal değişimlere kaynaklık etmekte ve böylece sosyal

değişimin katalizörü haline gelmektedir. (OKUMUŞ, 2015 a : 124)
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2.1.3. TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN TEMEL FAKTÖRÜ OLARAK DİN

Din, toplumsal değişimi yavaşlatan, engelleyen veya takviye eden bir etken olabileceği gibi toplumsal

değişimin temel etkeni de olabilmektedir.

Din, bazen sosyal düzeni sağlar, istikrarı oluşturur veya oluşmasına yardım eder, sapma ve anomi

durumlarına engel olurken, bazen de mevcut toplumsal düzeni değiştirmeye yönelik bir hareket meydana

getirerek anomi ve sapmaya neden olabilir ve toplumda bölünüp ayrışmaya, saflaşmaya, göçe veya devrim

denilebilecek köklü yapısal değişimlere neden olabilir. Din, bazen indirildiği toplumun mevcut düzenini

temelden yıkıp yerine yeni bir düzen inşa edebilir. (OKUMUŞ, 2014 a: 150)
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Toplumsal değişimin temel etkeni olarak dini, İslamiyet üzerinden açıklayabiliriz. İslam, karizmatik bir lider olan Hz.

Peygamber ve onun ashabının Medine’ye yaptığı hicretle Medine toplumunda köklü bir değişim gerçekleştirmiştir.

Medine’de var olan bir düzenin üzerine gelmiş, o düzene tamamen karşı çıkmak yerine tedrici bir şekilde değiştirmiş ve

başarılı olmuştur. Yine Mekke’de büyük bir çoğunluğu putperestlerden oluşan bir topluma tevhit inancını getirmiş, yeni

bir inanç sistemi, yeni bir nizam oluşturmuştur.

Özet olarak dinin, temel bir sosyal değişim faktörü olarak karşımıza çıktığı, durum ve şartlara göre her zaman için

yaratıcı değerleri vasıtasıyla sosyal değişimin egemen faktörü olma eğilimi gücüne sahip olduğu söylenebilir. (OKUMUŞ,

2015 a: 134)
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2.2. DİNİN ETKİLENDİĞİ TOPLUMSAL DEĞİŞİM-DİN İLİŞKİSİ

Din-toplumsal değişim ilişkileri, tek yönlü olarak sadece din fenomeni açısından veya toplumsal değişim

tarafından yola çıkılarak anlaşılamaz. Bu ikisi arsındaki ilişki karşılıklıdır; sadece din toplumsal değişimi

etkilememekte, toplumsal değişim de dini bir şekilde etkilemektedir. Toplumda kendini gösteren sosyal

değişmeler de din veya dini dini yaşayış üzerinde etkili olmaktadır.

Dini etkilendiği toplumsal değişim-din ilişkisi üç farklı biçimde gerçekleşmektedir. Birincisi dini olumsuz

yönde etkileyen bir faktör olarak toplumsal değişim, ikincisi dini olumlu yönde etkileyen bir faktör olarak

toplumsal değişim ve üçüncüsü ise toplumsal değişimle birlikte dinin değişimidir.
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2.2.1. DİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK TOPLUMSAL 
DEĞİŞİM

Din, toplumsal değişimi olumsuz yönde etkileyebildiği gibi, toplumsal değişim de dini

olumsuz yönde etkilemektedir. Mesela toplumsal değişim, dinin kendi içinde çatışma

çıkmasına, dindarlar arasında zıtlaşma, kavga, savaş vb. çıkmasına neden olabilir. (OKUMUŞ,

2015 a: 145)

Dinin olumsuz yönde etkilendiği toplumsal değişim-din ilişkisine en iyi örnek, çağdaş

dünyada modernleşme ve sekülerleşmenin dini olumsuz yönde etkilemesidir. Bu bağlamda

geleneksel yapıdan modern yapıya doğru yönelen dünya görüşü ve zihniyetlerin, geleneksel

ve kurumsallaşmış dini yapılar, formlar inançlar, örf ve adetler, norm ve değerler için

olumsuz bir durum ortaya çıkardığı söylenebilir. (OKUMUŞ, 2014 a: 152)
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2.2.2. DİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK 
TOPLUMSAL DEĞİŞİM

Dini olumsuz yönde etkileyen toplumsal değişimin yanında bir de olumlu

yönde etkileyen toplumsal değişim bulunmaktadır.

Bazen toplumda öyle bir toplumsal değişim gerçekleşir ki bu değişim, dinin

lehine işlevsel olabilir. Dini olumlu yönde etkileyen bir faktör olarak toplumsal

değişime Sovyetler Birliği bağlamında bir misal verilebilir. Sovyetlerde din dışı ve

dine karşı olarak gerçekleştirilmeye çalışılan modernleşme, bazen dini

zayıflamasını beraberinde getirmişse de bazen de özellikle onunla mücadele

etme temelinde dinin güçlenmesine sebep olmuştur. Yine Sovyetlerin

dağılmasıyla birlikte Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuşmaları

yönünde kendini gösteren değişim de İslami canlanmada etkili olmuştur.

(OKUMUŞ, 2014 a: 154)
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2.2.3. TOPLUMSAL DEĞİŞİMLE BİRLİKTE DİNİN DEĞİŞİMİ

Toplumsal fenomenler olarak dinler de değişim geçirir. Toplumun değişmesinden, toplumsal değişimden

bahsediliyorsa, bir toplumsal olgu ve kurum olarak dinin değişiminden de bahsedilebilir. (OKUMUŞ, 2014 a:

156)

Toplumsal değişim, toplumun değişimi, değişik toplumsal evrelerle karşılaşma, farklı toplumlara hitap etme

gibi olaylar, dinin değişimini gündeme taşımaktadır. Budizm örneğinde de bu manada bir değişimden söz

edilebilir. Budizm, doğum yeri olan Hindistan’ın sınırları dışına taşarak Çin’e, Tibet’e ve Japonya’ya ulaştığı

andan itibaren, karşılaştığı yeni kültürlere adaptasyonun örneğini sunmuştur. Çin Budizm’i, Lamaizm ve Zen

Budizm’i gibi oluşumlar bu şekilde doğmuşlardır. (OKUMUŞ, 2015 a: 175)

Sonuç olarak toplumsal değişimle beraber dinin değiştiği, kendini değiştirdiği veya değiştirmeye çalıştığı,

kendini yenileyebildiği tarihsel ve sosyal bir realite olarak karşımıza çıkmaktadır.
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SONUÇ

Toplumsal değişim terimi, nesnel bir gerçekliği ifade etmek üzere nötr bir anlamda kullanılmaktadır.

Toplumsal değişim, her toplumun alın yazısı olup olumlu veya olumsuz olmak üzere gerçekleşmektedir.

Din ve toplumsal değişim arsındaki ilişki karşılıklı ve etkileşimsel bir niteliğe sahiptir.

Bu karşılıklı ilişkiler içerisinde din, toplumsal değişimi üç farklı noktada etkiler. Öncelikle din, muhafazakar bir
sıfatla kendini göstererek toplumsal değişimi yavaşlatıcı ve mevcut durumu koruyucu bir etkendir. İkinci olarak
din, toplumsal değişimi takviye eden bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü olarak ise din, toplumsal
değişimin temel etkeni olmaktadır.

Toplumsal değişim de dini üç noktada etkilemektedir. Bunlardan birincisinde toplumsal değişim dini olumsuz
yönde etkilemektedir. İkinci durumda toplumsal değişim, dini olumlu yönde etkilemektedir. Üçüncü noktada ise
din, toplumsal değişim gerçekliğini dikkate alarak kendisini yenilemektedir.
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