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TOPLUMSAL OEGişME VE OiN iLişKiLERi ÜZERiNE
Arş. Gör. Erkan PERŞEMBE

içinde yaşadığımız yüzyıl, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin başdön
dürücü bir hıza eriştiği, toplumların dünyanın her yerinde bu gelişmelere
paralel farklı hız ve yoğunlukta değişme süreçleri yaşadığı bir' etkileşim
sergilemektedir.
Bunun sonucunda günümüz toplumlarında, güncel bi.,. geçerlik alanı
olarak toplumsal değişmenın yarattığı sorunlar önem kazanmıştır. çağı·
mııda, daha önceki çağlarda görülmemiş hız ve boyutlara ulaşan toplum·
sal değişmeler. bütün toplumlarda etkili olmakta, ortaya çıkarttığ"ı sorunlar

sosyolojinin temel ilgi

AL Toplumsal

odağı

haline gelmektei::lir.(I)

Değişme Kavramı

Toplumsal değişme. bilimsel ve nesnel btr kavramdır. Bu yüzden iyilik
ve kötülük gibi fıerhan1Ji bir değer yargısı taşımaz.e) Hiçbir yön ifade et~
meyen bir -kavramdır.e) Değişme, i1el"leme şeklinde olabileceği gibi, geri.
leme şeklinde de gerçekleşebilir . .Bu bakımdan toplumların ilerlemesi de,
gerilemesi de toplumsal değişme kavramına girmektedir.(·)
Değişme süreci, değişik topluluk yapılarında ve aynı toplumun far·klt
kesimlerinde, aynı hız ve ahenkte meydana gelmez.(S) Her toplumda Sü'
rekli bil" hareketlilik görülürken, toplumlar, değişme faktörlerine açıklık ve
bu faktörlerden etkilenme yönü ve oranı bakımından büyük farklılıklar
gösterirler.(')

1

1. Hennann Strasser, An introduction to theories ot Social Change, Routledge

and Kegan Pauı, London 1981, s. 11.
2. Ülker Gtlrkan, eSosyal peAişmele", Prot. Dr. :Yavuz Abadan'a Armatan,
AÜSBF Y., Ankara 1969, s. 455.
3. Am1ran Kurtkan BUgiseven, Genel Sosyolojl, Fillz Kitabevl, İstanbul 1986,
s. 266.
4. Mustafa E. ErkaI, Sosyolojl, FIllz Kitabevi, İstanbul 1983, s. 197.
5. Emre Kongar, Toplwnsal Deitlşme Kuramları ve Tiirki;re Gerçeki, Remzi Ki~
tabevI, İstanbul 1985, s. 248.
6. Joseph Fichter, S05yoloji Nedir?, <ç: NUgUn QelebU, Selçuk finlversltesl, Fen.
Edebiyat Faküıtesi Y., Konya 1990, s. 162.
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Toplumsal değişme, toplumsal yapıda yer alan ııışkilerin, fikir ve d
yeni bir bIçim ve içerik kazanması sonucunda insanlar ara
ılişkileri n ve toplumsal kurumların değişmesi olarak anlaşllabilir.F)

şüncelerin
"

BL Toplumsal Değişmenin Açıklanması

Değişmenin incelenmesi süreci, toplumsal yapılardaki yeni rol
normların oluşmasındaki veya eskilerin artışındaki
çökmesindeki n

ve

denler ve araçlarla ilgilenır. bu artışların ve çöküşlerin toplumsal yap
larda açacağı sonuçlar üzerinde durtır.(')

i,i ,

Toplumsal değişmenin niteliği ve onu oluştural) nedenler üzerin
farklı ölçütler kullanan" sosyologlar. birbirlerinden farklı yaklaşımlarla to
lumsal değlşmeyl açıklamaya çalışmışlardır.(') Farklı yaklaşımların tem
linde, toplumsal ve kültürel kavramlar ve bunların bIrbirleriyle olan iıış
lerı hakkındaki temel kabullerin çeşitliliği yatmaktadır.

Toplumsal değişmeyi -açıklamaya çalışan teoriler, birbirlerine yakınlı
ları ve uzaklıkları açısından farklı şekillerde gruplandırılmaktadırlar.

Büyük boy teoriler kapsamında yer alan evrimci modeller, insanlığ
bir gelişme çizgisi üzerinde değişim geçirdiği görüşüne daya
dır.llOJ
. ;'_--.~.""
j ; i. i'i i

-

doğrusal

,,
i'

....

Evrimc! yaklaşımda ele alabileceğimiz Auguste Comte, toplumsal d
ğişmeyi, genelolarak tüm insanlık için geçerli olan düz çizgisel bir jJ
leme ile özdeşleştiriyor.(ll) Comte'un üç aşamalı değişme yaklaşımınd
toplumların teolojik aşamada gelişmeye başladıkları, bundan sonra orta
çıkan 'metafizik aşamanın ikinci önemli gelişme aşaması olarak etken
dUğu, en son olarak da ,bilimsel esasların geçerli olduğu pozitivist aşam
ya ulaşıldığı ııeri sürüıür.(12) Her aşamada geçerlı olan düşünce biçim
o dönemin toplumsal yapısını da şekillendirir.(U)

Herbert Spencer, Darwin'den etkilenerek geliştirdiği teorisinde, evr

kavramlarını toplumsal değişme ve gelişmeye uygulamış, toplumların g

7. Rlbert Stewart. James A. GIynn, Introdection to Soclology, Mc Graw H
Publishing Company Ltd., New Delhi 1981, s. 382.
8. Anthony D. Smith, Toplumsal Detişme AnlayıŞı; işlevseıcı Toplumsal Det
me Kura.mının Bır Eleştirisi, (ç: Ülgen Oskay), İzmir 1988, s. 65.
9. Barlas Tolan, Toplumbilimlerine GIriş, Kalite Mat., Ankara 1975, s. 280.
10. Kongar, a.g,e" s. 88.
ıl. Richard P. Appelbauın, Toplumsal De~lşim Kııraım1a.rl, (ç: Türker Alka
Türkiye İş Bankası Y.. Ank.ara" s. 20.
12, Stewart, GIyno, a.g,e" s. 386.
13. Kongar, a.g,e., s. 95.
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'çlrdikleri aşamaları küç"ük çapta bünye ve fonksiyon basitliğinden geniş
. çapta bir yapı· ve gGçıü bir farklılaşmaya geçiş .olarak değerlendlrmiştlr.(")
Ferdinand Tönnfes. toplumsal örgütlenmenin iki karşıt .tipini oluştura
rak cemaat (gemeinsehaft) Ilişkilerinden cemiyet (gesellschaft) ilişkileri
ne doğru bir gelişme m"odeliyle toplumsal değlşmeyi açrklamıştır.(.I.5} Onun
için bu ideal tipler yalnızca yapıları bakımından farklılık göstermekte ·kal·

mamalrta.

aynı

zamanda

gelişmenin aşamalafı

maat toplumsal düzenin ilk

ken dönemlerinde ortaya

şekli

olarak görülmektedlr.P') Ce·

olup, daha çok toplumsal

çıkmaktadır.

Bugünkü topluluk

gelişmenin

yapılarında

er-

da de-

ğişmeye açılmadan önceki bir durumu yansıtmaktadır.(17) Menfaat duygusuna ve faydacı gruplaşmalara dayanan cemiyet türü toplumsal yapılar ise
daha çok günümüz toplumlarının bir özelliğidir.(lI ı Cemaat normları kutsal
bit geleneğin bir parçası olarak çok ağır değişirken, bir amaca ulaşma
aracı olarak görülen cemiyet normları toplumunun değişen koşullanna ce·
vap verebilmek için .daha çabuk ve sık değişmektedir.('9)

Durkhelm, toplumsal değişmenin, ilkel toplumlardaki mekanik ~aya
karakteristik özelliği olan organik dayan IŞ
maya doğru bir gelişme sonucu ortaya çıkacağını ileri sürmektedir.poı Mekanik dayanışmanın hakim olduğu topluluk yapılarında bireyler birbirlerinden pek a-z farklıdır. Aynı topluluğun bireyleri aynı duyguları hissettikle·
ri, aynı değerlere katıldıkları, aynı ;kutsala inandıkları için birbirlerine
benzerler. Organik day~nışma, toplumda Işbölümü gelişip, ihtlsaslaşma artmca ortaya çıkar, dolayısıyla bireyler arasındaki farklılaşmalarm artma·
sıyla insanlararası etkileşim de kar'maşıklaşır.fl)
nışmadan, karmaşık toplumların

Diyalektik modeller, evrimci modellerin özel bir

şeklidir.

Evrim

sıra·

sında ortaya çıkan her aşamanın kendisini ortadan kaldıracak ve zıddını

yaratacak unsurları da beraberinde getirdiği anlayışına dayanırlar.rı) Dlya...
lektik yaklaşımın temsilcisi Karl Marx'ıo düşünce yönteminin başlangıç

14. Kongar, a,g.e., s. 91.
15. Appelbaum, a.g.e., s. 26.
16. Altan Eserpek, Sosyolojl, AÜDTCF Y., Ankara 1981, s. 68.
17. Hans Freyer, Sosyolojfye Giriş, (ç: Nermin Abadan), AÜSBF Y., Ankara
1963, s. 103.
18. Freyer, a.g.e., s. LO?
19. Eserpek, ag.e., s. 69.
20. Appelbaum, ta.g.e., S. 31.
21. Raymond Aron, Sosyolojik. Düşüncenln Evreleri, eç: Korkmaz Alemdar}, Tür.
klye İş Bankası Y., Ankara 1986, s. 314.
2.2. Kongar, a.g.e., s. 121.
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II'

noktası

Hegel']n dlyalektiğidir.eı ) Hegel, bir bütün olarak toplum ve kül~
türün diyalektik bir hareketlilik içinde mutlak bir amaca doğru ilerlediğini
bellrtrniştil'.[l4)

Marx, toplumsal değiş.meyi, toplumun .kendi içinqe üretim biçimi ve
güçlerIne bağlı olarak meydana gelen çatışmalara bağlar. O'na göre in
sanlık kaçınılmaz 'bir şekilde üretim ilişkilerine bağlı .sınıf çatışmalarını
belirlediği devrelerden geçmek zorundadır.rZS ) Ancak. Marx'ın yaklaşımın·

da. toplumsal

yapıların değişmesi

masıyla gerçekleşebilmektedir.

ve

sıçramalarla

belirli ihtilalci

Toplumsal
meydana gelmektedir.(16)

davranışların

değişmeler.

ortaya

diyalektik

çık

çatışm

yer alan yapısal-fonksiyonel yaklaşımda
bır yapının, o yapıyı oluşturan bütün toplumsal ku
rumIarın 'karşılıklı etkileşimleri Içinde anlam kazandığı gerçeğidir.{Z7) Do
layısıyla toplu~msal yapı içindeki çeşitli unsurlar birbirleri
ile ilişkiler
kapsamında ele alınarak, değişme bütün unsurlar arası etkileşime bağlantr

Orta boy teoriler
temel ilke, toplumsal

kapsamında

Yapısal-fonksiyonel

i
ii
ı

model toplumsal değlşmeyl çoklu bir nedenselll
a
Içinde inceler.e ) Farklı değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkiye, birinin
değiştiği zaman! öteki unsurların da ona bağlı olarak değişeceği ilkesine
dayanırJ")

Talcott Parsons, toplumsal sistemlerin yapısını ve değişmelerini Ince
lerken yapısal fonkslyonel modeli benimsemiştir. Toplumsal sistemleri
var oldukları sürece, bir an bile hareketsiz bhnadıklarını kabul etmekte
dir. Toplumun dışından gelen etkilere bağlı olarak ortaya çıkan değişme
ler. aynı zamanda sistemi oluşturan birimlerin Ihtiyaçlarına göre karşılıkl
etkileşim gösterirler.(Xl)

Parsons, toplumların kendilerince geliştirilen veya diğer toplumlarda
aldıkları -bir «adaptif kapasite_lerinin olduğunu ve bu adapt!f kapasiteni
zenginleşmesinin toplumsal çleğişmede çok önemli olduğunu açıklamakta

23. Hans Freyer. tçtimi.1 Nazariyeter Tarihi, eç: Tahir çatatay), Ankara Ün
versltesI DTCF Y., Ankara. 1968, s. 78.
24. Freyer, Sosyolojlye Giriş ..., s. 70.
25. Strasser, a.g.e., so- 42.
26. Strasser, a.g.e., s. 45.

27. Bryce F. Ryan, Social and Cultııral Change, The Ronald Press Company, Ne
York 1969, s. 44.
28. Robert H. Lauer, Pcrspec.tives on Social Change, Allyn and Bacon, Bosto
1978. s. 134.
29. Kongar, a.g.e., s. 281.
30. Guy E. Swanson, Social Change, Seott Foresman Company, mlnols 1971, s. 5
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dır.[ll) BÖylece bas,it ve farklılaşmamış bir yapıya sahip
toplum da, far-kıl·
taşma sürecr içerisi nde çeşitli fonksiy onlar kendi
yapısal birimle rine sahip
oJuı"lar. Bu farklılaşma Parsons's göre aynı zaman
da bir yenıden

me

gerekllllği

ortaya koyar.{Jl}

bütünleş

William f.Ogbu rn'a göre toplumsal değişme. kültürel evrim"
sonucunda ortaya çl'kmaktadl'r.(33) Toplumsal yapılar genell ikle bir denge
halinde dir. Toplumun bir bölümlinde dengeyi bozan değişmeler. -bu
dengeyi yeni-

den

sağlayacak

,

telafi edici

değişmeleri doğurmak eğilimindedirler.(Jt)

Ogburn , değ(şmeyl dört unsura bağlamaktadır. Bunlar icatlar ,
yığılma,

yayılma ve uyum süreçle rini kapsar.(15) Icatlar . her
türlü maddt kültür un-

surlarındaki -değişmeler. teknol ojik i1erlemelerdir.(36)
Şu andaki icat1ar•
.daha sonraki icatların üzerinde oturabileceği bir. temeloluştur
duğu için.
fcatların hacmi ve hızı artmaktadır.(J7) Kültürün bir -kesim
inde önemli bır
icat ortaya çıkınca, bu durum yeni teknol oji Ile eski toplum
sal düzen ara·
sında bir dengesizliğe yol aç·maktadır. Böylece maddi
olmayan ·kültür, maddi
kültüre adapte olmaya çalışır. Bu durumda kültüre l gecikme ortaya
çıkar.(JI)
Ogburn'a göre toplumun sorunlarının büyüklüğü. değişim için
gerekli şey·
lerin sıklığını tayin edecektlr.(39)

Robert K. Merton 'un çabaları Ise, toplumsal yapılardaki denge
ve devamlıhk süreçl erini açıklama'kta bE.lşarıh olan fonksiy
onel modeli, değişme·
yi de açıklayabilecek ~ir nlteliğe kavuşturmaktır. M'erton. bu
çabayı, toplumsal yapı ve kültüre l yapı kavramları arasında yaptığı farklı
laşma ile
gerçekleştirmeyeçalışır. Temel yapının değişmesi
ile küıtürel yapının, yani
grup üyeler inin davl'anışlarını yöneten örgütlenmiş normlardaki
değişmeleri
anlar.(40)
Vilfred o Pareto'nun toplumsal değişme kuramı, seçkin lerln
dolaşımı
belirle nir. Pareto'ya göre, toplumlardaki değışmeler ve hare·
ketlilik ler siyasal ,kuwet i eline geçirmeye. çalışan ve 'bu uğurda
çarpışan
seçkin sınıfların mücadelesi sonucun'da ortaya çıkmaktadır.(·
I)
kavramında

31. Stewar t. Glynn. a.g.e., s. 386.
32. Kongar . a.g.ll., s. 157.
33. Kongar , a.g.e.• s. 169.
34. Appelb aum. a.g.e., s. 58.
35. Strasse r. a.g.e., s. 70.
36. William F. Ogbum . Social Change , The Viktng Press, New
York 1950. s. 262.
37. Swanso n, a.g.e., s. 26.
38. Ogburn . a.g.e., s. 262.
39. Swanso n, &.g.e., s. 26.
40. Kongar . a.g.e., s. 165.
41. Freyer, Sosyoloiiy~ Giriş .•.• s. 68.
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Pitirim A. Sorokln'in sınırlı değIşme teorisi , birçok tarihi gözlemlerde
belirli sınırlar arasınd
yararlanılarak sosyo-kültürel değişmeler!n niçin
bir tarih
meydana geldiğini izah eden bır teoriclir. Sorokln'e göre ·beli-rli
'bir yönd
devrede ve belirli bir toplumda sosyo-kültürel değişmenin belli
, yeni kuv
ilerlemesine imkan veren kuwet ler doyumsuzluk sınırına varınca
r. D
e~tedi
çevirm
yöne
vetler fiile geçere k sosyo- kültüre l değlşmeyi farklı
çllm1a
ortaya
tler halinde
ğişmeler!n belirli sınırlar arasında ritmlk hareke
l)
tedir.ft
da bundan ileri gelmek
C)

Toplı.mnsal Değişmeyi Doğuran

Faktör ler

Günümüzde bilimsel araştırmalar, toplumda meydana gelen olaylar
süreçlerd
ve değişme süreçlerinin son derece kannaşık olduğunu ve bu
etken üz
veya
neden
bır
tek
çeşitli faktörl erin roloynadığını, bu nedenle
ojld
sosyol
n
rinde durmanrn yanlış olduğunu ortaya koymuştur.(.o) Moder
gör~:jJm
tek bir faktör. toplumsal değişmey! açıklayabilmek Için yeterli
rnekte dir.f")
birbirle riyle ola
Değişmenin dina'miği, toplumsal değişme faktörl erinin
şekilde. han
ne
ve
zaman
ne
etkileşim sürecinde yatar. Ha.ngi faktörlerin
enin toplu
faktörleri ne ölçüde etkilediğinin tesbiti , toplumsal değişm
nitelik lere sah
ndeki oluşum şemasını ortaya koyar. Bu şema farklı
düzeyı

toplumlarda

farklı

özellik ler

taşır.(45)

iç ya
Bir toplumda değişmenin ortaya çıkmasında. toplumun kendi
arla
roloyn
l
öne'ml
daha
er
özellikleri yanında toplumun dışındaki faktörl
to
annın,
koşull
Toplumların yerleşmiş oldukları fiziki çevrelerin ve iklim
Ancak, to
lumsal değişmeyi etkilediği önde gelen varsayımlardandır.('")
fiz
olarak
faktör
bır
tek
da
arasın
er
lumsal değişmeye etki eden faktörl
çevre faktörü kabul edilemez.

to
Teknolojinin gelişmesi '{e topluma yeni teknol ojilerin aktarılması,
m
etkilen
da
rın
lumsal çevrenin ve bu yapı içinde bulunan diğer unsurla
teknolo
sürecine gil1mesinl gere'ktl'recektir, Bu açıdan ·bütün teorilerde
4
ktedir.(
edilme
kabul
olarak
en
toplumsal değışmenin temel dinamiklerind

42. BUgiseven, a.g.e., S. 163.
43. Gürkan " a.g.m., s. 475.
Eg:ltım Blilml
44. Mahmu t Tezean , Sosyal ve Kültüz el Detlşme. Ankara Ünlv.
Fakülte si Y., Ankara 1984, s. 10.
45. Kongar , a.g.e.. s. 282.
l Üniv. İşlet
46, Fuat ÇelebloA:lu, Davramş Açısından Örgütse l Detlşiııı, İstanbu
20.
s.
1988.
l
ıstanbU
FakÜıtesl Y.,
1974, s. 103.
47. Wilber t O. Moore. Social Change , l"rentie e Halı, New Jersey
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".Tarihln ilk devi~lerinden beri teknolojinin yol açtığı ilerlemeler toplumsal yapıların .lşlevlerindeki değişmeler için hız sağlamıştl·r.("43) Teknolojilerin gelişmesiyle toplumların gelişmeleri bakımından olduğu gibi, bireylerin
yararına da oldukça önemli avantajlar elde edilmekte, yaşs'ma koşulları
kolaylaşmaktadır.(49)
.
çağımızda, teknolojiye dayalı değişimi görmek daha kolaydır. Teknoloji ve onun gelişmesi sonucunda görülen endüstrileşm~, önemli toplumsal değişmelere yol açmıştır. Endüstrileşme olayı toplumda çeşitli hareketlilikleri de hızlandırmıştır. Nüfusun sanayı alanlarına göç etmesi. sa·
nayi merkezlerinin büyümesi ve bunların sonucunda ortaya çıkan toplumsal, kültürel ve çevresel sorunlar da çağırnız toplumlarının yapılarında
önemli değişmelere yol açmaktadrr.(~)
Teknolojik gelişmelerin günümüzde en belirgin niteliği, kitle iletişim
araçlarının yaygınlaşmasını ve gelişmelerini sağlamasıdır.
Kitle iletişim
araçları özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında önemli gelişmeler göstermiş~
tir. Radyo ve televizyonun etkinlik alanlarının hızla genişlemesiyle, geniş
kitlelerin tutum ve davranışları değişmeye başlamıştır.(SI) Kitle·' iletişim
araçları kitlelere, yaşantıları dışında bir hayat biçimi sunarak. onların kendi nayatlarının dışındaki hayat biçimlerini kavrama -kapasitelerini artırır.(n)
Böylece kitlelerin yenilikleri benimsernelerinde, toplumsal ve küıtürel yaşantılarında farklı ·bakış açıları kazanmalarında etkili olabilmektedir.(D)
Ancak, yalnız başına kitle haberleşme araçları da yenileşme ve deği
şim yaratamaz. Diğer ~aktörlerin ortak bileşimiyle birlikte, değişmelerde
etkili olurlar.(S4)
Toplumun 'kendi yapısından farklı yapıdaki toplumlarla ilişkilerinin sık
iık ve yoğunluk derecesi de toplumsal değişmelerde önemlı rol oynamaktadır. Kapalı -bir topluluğun dış dünya ile ,kurmuş olduğu yakın ve yoğun
ilişkiler, toplulukta tatminsizlik duygularının ön plana çıkmasına neden
olabilmektedir. Bireylerin daha yüksek yaşama düzeyine ulaşma yönündeki
tutumları toplumsal değişmeleri teşvik etmektedir.(55)
48. Kongar, a....e.• s. 343.
49. Tahir CaAatay, Günün SosyoloJislne Giriş, Ankara Üniv. DTCF Y.• Ankara
1968, s. 90.
50. Stewart, Glynn, a.g.e.• s. 396.
51. Aysel Aziz, Toplumsallaşma ve Kitlesel iletişim, Ankara Ün1v. SBF Y., An.
kara 1982, s. 48.
52. Kongar, a.g.e., s. 262.
53. AziZ, a.g.e., s. 52.
53. Aziz, a.g.e., s. 52.
54. Ünsal Oskay, Toplumsal Gelişmede Radyo ve Televizyon, Ankara Üniv. SBF
Y., Ankara 1971, s. 79.
55. Altan Eserpek, Sosyal Kontrol, Sapma ve Sosyal Değişme. Erzurum'un İkJ
Köyünde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Ankara 1979, s. 5-6.
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Toplumsal degişmeyi etkileyen faktörlerin çok çeşitli olduğunu beli
miştik. Bu çeşitlilik içinde bazı faktörler, toplumsal değlşmede çok da
büyük önem .kazanmakta, bazılarının üzeri'1de daha 8Z durulmaktadır. A
cak. unutulmaması gereken önemli bır nokta. bu faktiirlerin herbirinin to

lumsal değışmede birlikte etken olduğu gerçeğidir. Değlşmede roloynaya
faktörlerin far-klı zamanlarda, farklı topluluk yapılarında etken olma der
celeri ve 'kazandıkları roller değişebilmektedir.
.
OL Din ve TapIlMTIsal Değişme Ilişkileri

Din hem bireyi hem de

ve toplum

hayatını

toplumları

etkileme süreci

etkileyen bir kurumdur. Dinin bire

insanlık

tarihi .kadar eskilere

uzanı

Insanlık tarihinin ne ,kadar' önceki devirlerine inilirse inilsin din gerçeği i

karşılaşlrrz.(5ıI} Birey, en ilkel -kültürlerde bile, birtakım toplumsal grupl
içerisinde yaşadrğı gıbı, -bir dinde de yaşamıştır.(51) Dolayısıyla din, to
lum yaşayışıyla birlikte ortaya çıkan ve toplum yaşayışryla birlikte gelişe
toplumsal yapının önemli bır unsurudur.(SI)

Din ve toplum ilişkileri genelolarak karşılıklı etkileşim halindedir
dinamik karakterlidırta) Din ve topluluk '8rasındaki etkileşim yakından
sistematik bir şekilde incelenecek olursa, bunun birinci derecede din
topluluk üzerindeki etkisi biçiminde olduğu görülür. Toplumsal örgütlen'm
biçim ve davranışların karakteri bu etkiye tabidir.(60) Aynı şekilde topl
mun da dine etkisi görülür. Dolayısıyla dini olaylarla, toplumsal yapı ka
şılıklı olarak birbirine bağımlıdırlar.(61)

1

Din. zamanla farklı topluluk yapılarına yayrlması sırasında kabul ed
diği topluluk yapısını değiştiri'rken, o toplulukların içinde bulundukla
çevresel ve 'kültürel koşullar tarafından yeni bir içerikle yeniden yorum
lanır. Böylece'aynı dının, değişik topluluk yapılarrnda birbirinden -az.ya d
çok farklılaşmış çeşitli yorumları söz konusu olmaktadır. Toplumun yap
sında ve kurı.Jmlarında zamanla ortaya çıkan değişiklikler, din 'kurumunu
topluluk içindeki ·roıünde ve işlevlerinde de önemli değişmelere nede
olabilmektedir.(6l)

56. Haos Freyer, Din Sosyolojisi, (ç: Turgut Kalpsüz), Ankara 1964, s. 31.
57. Freyer, a.g.e., S. 31.
58. M. Rami Ayas, Türkiye'de İlk Tarikat Zümreteşrneleri Üzerine Din Sosyoloj
Açısından Bir Araştırma, Ankara 1970, s. 6.
59. Joaehlm Wach, Dın Sosyolojislne Gırış, (ç: Battal İnandı), Ankara Ünı
İlA.hlyat Fakültesi Y., Ankara 1987. s. 16.
SO. Wach, a.g.e., S. 17.
SI. Wach, a.g.e., s. 31.
62. Ayas, a.g.e, s. 8.
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Toplumsal yapının bir unsuru olarak din, toplumdaki genel değişme
den bağımsız değildir. Toplumsal yapıda meydana gelen değişmeler, beııi
bir süreç içinde toplumda yaşanan dinin örgütsel yapı, dünya görüşü, değerler ve pratikler düzeylerinde değişm.eye yol açar.

Çünkü, her toplumsal yapı, bu yapıyı meydana getiren toplumsal kuruluşların, insanlararası ·eylem ve karşılıklı ilişkilerden doğan toplumsal
değerlerin bi~bir[erini etkiledikleri bir bütündür. Bu bütün, her zaman aynı

olmayan ,bir hız ve tempoyla değişir. Yapıyı oluşturan unsurlar birbirlerine
doğrudan doğruya Y~ da dolayı. olarak bağlı bulunduğundan. karşılıklı iliş
kiler bütünü topiumsal yapının bir tarafının değişip, diğer yönlerinin değiş
meden kalmasına izin vermez.(M)
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte toplumsal yapıda meydana gelen değişme, dinde de değişmeye yol ejçar. Yeni toplumsal yapıda
din, yeni .bir içerikle yenibir konlim kazanır. Bu süreçte temel eğilim sekülarizasyon, yani dini alanın ekonomik, teknolojik, siyasaL, eğitim vb. gibi
yaşama alanlarında daralması, etkisizleşmesi yönündedir.(M)

Din, tarih boyunca ve günümüzde de toplumsal değişmelerde etkili
olmaktadır. Toplumun yapısında, diğer ,kurumlarla ilişkilerinde din ,kurumu
birçok yönden etkileyen bir faktör niteliği kazanırken, aynı zamanda toplumsal yapıdaki değişmelerden etkilenmektedir. Toplumun kültür, siyaset
ve sosyolojik yapısında artan farklılaşma.• bkey ve grupların dini tecrübelerinin zenginleşmesi ymnünde değişikliklere yol açabilmektedir.(6S} Yani,
dinin'belir1ediği yaşama biçimi, toplumsal ve ,kültürel değişmelerden etkilenmektedir .(1'16)
Buna ,karşılık din, tarih boyunca önemli toplumsal değişmelere neden
olduğu gibi günümüzde de, çeşitli toplumsal ve kültürel hareketliliklerin
kaynağını dinden almakta olduğugörülmektedir. Günümüzde bkçok ülke
arasındaki anlaşmazll'kların, çatışmaların nedeni din olabilmekte, dünyanın
birçok ülkeSinde kültürel hayatın önemli bir unsuru olarak din toplumların

63. Mübeccel Ktra;sı:, «Toplumsal Yapı Analizleri İçin Bir çerçeve), Toplumbilim
Yazılan, Gazi Ünlv. Y., Ankara 1982, S. 15_16.
64. Mübeccel Kıray, «Toplum Yapı;>ı ve Laiklib, a.g.e., s. 6B.
65. J~:ı:Chim Wacb, 4Toplurnun Sırf Dlnl TeşkiHitlanmaSltt, <ç: M. Ram.1 Ayas),
AUlF Dergisi, C: XIX, Ankara 1973, s. 175.
66. Max Weber, Sosyoloji.Yazılan,· <ç: Taha Parla), Hürriyet Vakfı Y., İstanbul
1986 S. 228.
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kimliğini 'Oiuşturabilmektedir. toplumsal yapıların istikrar faktoru olara
kabul edildiğinde dinler gerçekte toplumsal değişmeye engel bir konurrıı
glrebllmektedirler.(67)

Dinın, diğer toplumsal kurumlar üzerindeki etkisini, din ve ekonomi
kuntmlaı: arasında .kurduğu bağla

i

!

inceleyen Max Weber'ln tezi Din Sosyo
lojisi'nde büyük önem kazanmıştır. Weber, dinlerin yar<;ı.tmış oldukları top
lumsal ahlak anlayışlarının yerleşmiş oldukları toplumların ekonomik v
toplumsal hayat bıçtmleri üzerinde yapmış olduklan etkileri göstermiştir.(6&

Max Weber, dini Inançların _ekonomtk kurumu etkilernesine örnek olara
kapitalizmi doğurmasını gösterir. Protestanııırta, çalışkanlık
başarılı olmak, tasarruf etmek, rasyonel ve düzenli çalışmak gibi ilkele
din tarafından emrediimiştir. Bu ilkeler ise kapitalist ekonomi düzenini
temelini oluştururlar. Dolayısıyla protestan ahlak anlayışının -kapitalist eko
nomi modelini oluştuıımakta önemli rolü olmaktadır.(69)
protestanlığın

Dığer dinlerin de bazı yönleriyle toplumsal kurumlar üzerinde, doğ
rudan veya dolayh etkileri görülmüştür. isıa.m medeniyetinin doğuşu v
gelişmesi de, dinin toplumsal yapı üzerindeki çok yönlü etkisinin bir so

nucudur.r:'ı
çağımızda yaşanan hızlı

toplumsal hareketlilikler ve

değişmeler karşı

sında, dinin daha çok etkilenen .konumda olduğu, birçok toplumda kişise

kabul noktasında, vicdana yönelik bir değerler manzumesi haline geldiğ
görülmektedir. Toplumların ·büyüyen ve karmaşıklaşan yapıları içinde dini
toplumsal rolü giderek ağırlığını kaybetmektedlr. Ancak, günümüz insanı
nın giderek karmaşıklaşan toplumsal hayatta düştüğü bunalımlardan kur
tulmasında, onu yeniden diğer topluluk bireyleriyle ·kaynaştıracak öneml
işlevi, din kurumunun yerine getirebileceğini söyleyebiliriz.

67. Nur Vergin, «Toplumsal De~1şme ve Dinselllkte Artış», Toplıım ve Bilim, S

29/30, hetişim Y., İstanbul 1985, s. 9.
68. Bkz. Max Weber, Protestan Ahlakl ve Kapitalizmin Ruhu, (ç: Zeynep Aru
oba), Hi1 Y., İstanbul 1985.
69. Weber, a.g.e., s. 17.62.
~; .!; i~ : r
70. Gürkan, a.g.m., s. 476.
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