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Dersin Konusu: Toplumsal Bütünleşme ve din ilişkisini 
anlamaktır. 

•Dersin Amacı: din ve toplumsal bütünleşme ilişkisini, 
bütünleşmede etkili çeşitli faktörleri, bütünleşme 
çeşitlerini, ve Kur’an da toplumsal bütünleşmeyi ele 
almaktır.
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Sanayi inkılabının 

toplumların 

yapısında meydana 

getirdiği büyük 

değişiklikler, bunları 

takiben ortaya çıkan 

toplumsal 

çalkantılar, 

çözülmeler ve 

bunalımlar 

sosyologların 

dikkatini bütünleşme 

konusu üzerine 

çekmiştir. (G, 2007: 

175)
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Kahramanımız Fransız Sosyolog Emile Durkheim.

Modern sosyologlar arasında toplumsal bütünleşme konusu 

üzerine eğilme geleneğinin öncüsüdür. (Ünver, 2015: 409)

Durkheim, toplumsal yaşamda sosyal düzenin bozularak 

kuralların ya da normların geçerliliklerinin zayıfladığı durumları 

“Anomi” kavramıyla ifade eder. Ona göre modern sanayi 

toplumlarındaki sürekli ve hızlı değişmeler bütünleşmenin 

zayıflamasına ve anomiye yol açmaktadır. Durkheim modern 

toplumun anomiye yol açan risklerine karşı birleştirici toplumsal 

değer ve normların önemini vurgular Bütünleştirme kaynağı ona 

göre “din”dir. Bu bakımdan dinin geleneksel toplumda yerine 

getirdiği bütünleştirme işlevine denk bir güç ya da kaynak arayışı 

önemini korumuştur. (Çelik, 2014: 256)
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Emile Durkheim’in tanımı ise toplumsal bütünleşme, geleneksel toplumda ‘mekanik 
dayanışma’ sanayi toplumunda ise ‘organik dayanışma’ şeklindedir. Mekanik dayanışma 
‘benzerlik’lere dayalı, sanayi toplumu ise ‘farklılık’lara’ dayalı dayanışma biçimidir. 
Benzerlikleri toplumun kendisini bir bütün olarak görmesini ve toplumsal ilişkilerin ‘bağlılık’ 
ilişkisi tarzında olmasını sağlamaktadır. Sanayi toplumunun dayanışma biçimi ise, iş
bölümünün artmasından ve işlevsel farklılaşmalardan doğan farklılıklar, öncelikle toplumu 
değil, menfaatini düşünen bir insan tipini yanı ‘ferd’i ortaya çıkarır ki bu insan tipi, bağlılık 
ilişkisinin yerine yeni bir dayanışma şekli olan ‘bağımlılık’ ilişkisini 
yerleştirmektedir.(Amman vd. 2013: 415)
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Sosyal bütünleşme, Amiran Kurtkan Bilgiseven’e göre, sosyal yapının

çeşitli unsurları olan cemiyetteki küçük cemaatlerin, menfaat birliklerinin

ve müesseselerin arasındaki birbirine tamamlayabilme durumudur (İnan, 

2010: 154-158)

Toplumun ahenkli işleyen bir bütün olarak kalabilmesi, toplumsal 

düzenin korunması ve çözülmenin engellenmesi, sosyo-ekonomik 

gelişmenin sağlanması onun bütünlük halinin korunmasıyla mümkündür . 

Dolayısıyla toplumdaki değişme ve farklılaşma kadar bütünleşme de bir o 

kadar önemlidir. Sosyal bütünleşme, dar anlamdaki “biz” duygusunun 

(parti, cemaat, grup vb.) toplum seviyesindeki “biz” duygusuna 

taşınmasıdır. (Türkkahraman, Tutar, 2009: 187) 
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Bir kavram olarak bütünleşme, toplumdaki

farklılıkların azaltılarak bireylerin birbirlerine karşı

bağımlılık ilişkisi içinde olmalarının sağlanmasıyla

kültürel birliğin oluşturulmasını ifade

etmektedir. (İnan, 2013: 14)                Toplumsal bütünleşme, sosyolojinin temel alanlarından birisidir;

 ve insan birlikteliği ile inceleyen toplumbilimi için

 toplumsal bütünleşme faktörleri çok önemlidir. Toplum bilimcilerin

 sosyal bütünleşme ile ilgili çalışmalarının, sosyolojinin bir bilim

 dalı olarak Batı’da ortaya çıktığı günlere kadar uzandığı  görülmektedir.                                                                     

 (Sinanoğlu,2006:2)



Toplumsal bütünleşme 3 düzeyde gerçekleşir.(Tezcan, 

2011:298-299)

I. Toplumsal kişiliğin bütünleşmesi ve bireyin toplumdaki 

rollerinin çatışmaması

II. Grup bütünleşmesi, gruptaki kişilerin rollerinde bir çatışma 

olmadan amaçlarına ulaşmak için birbirleriyle ilişki içinde 

olması

III. Toplumsal bütünleşme için alt ve temel grupların 

birbirleriyle ilişkisinin sağlıklı olması 
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• Toplumsal bütünleşme kavramı ilk önce Auguste

Comte’un sosyal uyuşma ifadesiyle oluşmuş, Emile 

Durkheim ‘iş bölümüne bağlı bütünleşme’ durumlarının 

açıklanmasında kullanılmıştır. Amerikalı ve İngiliz sosyal 

bilimciler ‘kültürel bütünleşme’ terimini kullanmayı 

tercih etmişlerdir.(http://www.genelbilge.com/sosyal-

butunlesme-nedir.html/)

• Toplumsal bütünleşmenin amacı, tolumun varlığının, 

birliğinin ve işleyişinin sürdürülmesidir. Toplumsal 

bütünleşme sağlanırsa, insanlar toplumsal norm ve 

değerler üzerinde fikir birliğine ulaşırlar. Toplumsal 

bunalım ve mücadeleler ortadan kalkar. Toplumsal 

gelişme de kolaylıkla gerçekleşebilir.
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Toplumsal bütünleşme, toplumdaki değerin ve bu değerlere 
ihtiyaç duyan bireylerin düzenli ve ahenkli bir bileşimidir
diyebiliriz. Bir benzetme yapmak gerekirse makine dişlilerinin
düzenli bir şekilde dönmesine sosyal bütünleşme demekteyiz.
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Normatif Bütünleşme: 
Toplumun normlarla 

koordine edilmesidir. Parson'a
göre toplumda böyle bir 
bütünleşmenin meydana 

gelebilmesi, toplumun ortak 
değerlerinin, sosyal 
sistemlerinin yapısal 

unsurlarında müesseseleşmiş 
olması şartına bağlıdır. 

Toplumda yüksek derecede 
bir normatif (sosyal değerler) 

bütünleşme, sosyal istikrarı ve 
böylece sosyal sistemin 

sürekliliğini sağlar.. 
(Güngör,2004:3)

Fonksiyonel Bütünleşme: 
Toplumsal statüler ve 

roller arasındaki 
uyumdur. Buna göre; 

fonksiyonel bütünleşme 
toplumdaki iş bölümünün 

düzenli bir şekilde 
gerçekleşmesinin bir 

sonucu 
olmaktadır.(Günay,1996:232)



KURTULUŞ SAVAŞI:
Normatif Bütünleşme’nin tarihimizdeki en güzel 
örneklerinden biri 1922-1923 yılları arasında 
Türk ulusunun itilaf devletlerine karşı vermiş 
oldukları mücadeledir.



KABİNE SİSTEMİ:
Fonksiyonel 

Bütünleşme’nin

siyasi bir 

örneğidir. Her 

bakan kendi 

görevini yerine 

getirdikçe ülkenin 

yönetim düzeni 

sağlanmış olur. 



Manevi Bütünleşme: 

İnanç, saygı-sevgi ve 

zevkler gibi manevi 

değerlerde ortaklık 

sağlanabilmesidir.

(Güngör,2004:3)
Kültürel Bütünleşme: Uzun 

yıllar sonucu toplumun 

hafızasında oluşmuş olan 

ortak değer ve inançlar 

etrafında gerçekleştirilen 

bütünleşmedir. En ideal bü-

tünleşme şekli budur. Çünkü; 

bu seviye diğerlerini içine 

aldığı gibi zıtlık ve çelişkilerin 

de olmamasını ihtiva 

eder.(Bilgiseven,1982:266-

268)



SAKAL-I ŞERİF
AMERİKA’DA

Manevi Bütünleşme 
için Amerika’da 
yaşayan Müslüman 
vatandaşların Sakal-ı 
Şerif ile 
karşılaştıklarında 
yaşamış oldukları 
duygusal anları ve 
gösterdikleri birlik-
beraberlik örnek olarak 
gösterilebilir. 

Haber İçin Tıklayınız: 
http://www.nazlim.net/din/hz-
muhammedin-sas-sakal-i-serifi-
amerikada.html



Nevruz:
22 Mart tarihinde Orta Asya Tük Devletleri başta 
olmak üzere baharın habercisi olan “Yeni Yıl” 
kutlamaları farklı ülke sınırları içerisinde olan 
asırlarca aynı kültürü paylaşmış insanların birlik 
içerisinde kutladıkları geleneksel bayramlarıdır. 
Kültürel Bütünleşme için güzel bir örnek 
olduğunu düşünmekteyiz.



Her dinin sosyolojik olarak çifte tesiri olduğu belirtilmektedir. Buna göre

dinin olumlu tarafı bağdaştırıcı ve bütünleştirici oluşudur. Olumsuz tarafı

ise yıkıcı ve birliği bozucu tesiridir. Her yeni din kuşkusuz eski anlayışları

değiştiren, kurumların anlamlarını ve varlık sebeplerini kaybettiren yeni bir

dünya düzeni oluşturmaktır. (İnan, 2010:155)

Buna göre tevhit inancı insanın kendi psikolojisinde sistemli bir bütünlük

hali meydana getirirken toplumun da sosyal bütünleşmeye maruz kalması

kolaylaştırmaktadır. Cemiyet hayatının tek bir tanrının iradesi ile meydana

geldiğini düşüne birey, bütünleşmeye elverişli bir idrake sahip olur. 

(Bilgiseven, 1986: 193-194)
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Din, toplumun hayatiyetini 

devam ettirmesinin de ön 

şartıdır. Çünkü din bütünsel bir 

milli kimlik oluşturmanın 

önemli bir unsurudur. Buna 

örnek olarak tarihte, birçok 

millette aynı dine mensup olan 

grubun asimile olmaya karşı 

dirençli olduğunu gösterebiliriz. 

Çünkü din milli bir bilinç 

oluşturup insanları ortak fikir, 

hareket ve dayanışmaya 

çekmektedir. (Furseth vd. 

2013:267-271)
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Din, toplumun koruyucu 
bir özelliğidir. Çünkü din, 
sorumluluk bilincini dinç 
tutarak insanların birbirine 
karşı hak ve 
sorumluluklarını yerine 
getirmede önemli bir rol 
oynar. Dinin getirdiği inanç 
sistemi ve bunun tezahürü 
olarak yapılan ibadetler ve 
ahlak kuralları toplumun 
bütünleşmesine yardımcı 
olan etmenlerdir. (Şentürk, 
1994:74-75)
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Din kurumu sosyal uyum sürecine katkısı açıkça görülebilen önemli bir faktördür. R. Bellah’ın

Amerikan tarihinin çeşitli dönemlerinde sivil dinin toplumda oynadığı bütünleştirici etkilerine işaret 

ettiği çalışmalarında* görülebileceği gibi, din bütünsel bir milli kimlik oluşturmanın önemli bir 

unsurudur. (Inger, Pal, 2011: 268)

İslam kültüründe dini çerçevede en kapsamlı bütünleşme olgularından birisi İcma’dır. Sözlükte

“birleştirmek” anlamına gelen bu terimin tam şekli “İcam’ı ümmet” yani İslam topluluğunun fikir

birliğidir. Ancak bu uygulamada bir bilgi-metodoloji ilkesi olarak kullanılmış ve toplumun

kendinden çok, ileri gelenlerinin ortak görüşü anlamını taşımıştır. İslam toplumunun gelişme

dinamiği bakımından bazı fonksiyonel eleştirilere uğrasa da icmanın, kültürel bütünlüğü sağlama ve

özellikle süreklik kazandırmada önemli bir rol üstlenmiş olduğu söylenebilir.

İslam toplumunda itikadi olamayan fikir ayrılıklarına toleransla yaklaşılmış, bunlara “rahmet” (bir 

gelişme dinamiği) gözüyle bakılmıştır. ( Güngör, 2007: 178)

________________________________________________________________
*The Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial (1975),

Varieties of Civil Religion (1980), 

Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life (1985)
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Mahalli şöhreti olan İlahiyat okullarının, iman ve öğreti konusunda

toplumu bütünleştirici korkunç denecek büyük etkileri vardır. 

Hindistan’da Dakshineshvara Japonya’da Mount Hiei

Mısır’da Heliopolis 

Bu okullar gerek doktrinin gelişmesi ve gerekse geniş anlamıyla dini birlik

üzerinde büyük etkiler yapmışlardır. (Taplamacıoğlu, 1983: 198)



Bu türlü sosyolojik bütünleşme ve 

kaynaşmaların politik anlamları olacağını 

söylemek hiç de mübalağa sayılmaz. Eski

Çağdaki Yakın Doğu, Japonya ve Meksika gibi

imparatorlukların tarihi, bunu ispat eden

misallerle doludur. Bu dini cemaatte sözünü

geçiren önder ve öğreticiler çevresinde toplanan

muhtelif grupların tartıştıkları öğreti ve olayların

çeşitli olması yalnız fikir, teoloji ve felsefenin

gelişmesine yol açmakla kalmaz, aynı zamanda

toplum hayatı için büyük bir önem taşır. 

Dinler Tarihinde bu konuyu

aydınlatan pek çok belge ve kanıtlar

vardır. Phythagore, Empedocle, Eflatun

ve Plotinus gibi büyük gnostik üstatlar

ve Hinduizmdeki Chankara, Ramanuja

ve Rama Krishna; Japon Budizmide

Honen Shinran ve Nichiren gibi

ilahiyatçı filozoflar, kendilerinden

sonra gelenler ve genel olarak din 

kardeşleri üzerinde çok büyük etkiler

yapmışlardır. (Taplamacıoğlu, 1983: 199)



Somut örnek vermek gerekirse, 

tarihsel olarak Katolikliğin 

Polonyalıların milli kimliğinin 

korunmasına ve komşu milletler 

tarafından tamamıyla asimile 

edilememesini sağlamasına 

değinebiliriz. 1970’lerin başında 

Polonya’daki Katolik Kilisesi 

komünist rejimin önündeki 

önemli bir etkendir. Kilisenin 

insan haklarına savunması 

insanların direnmesine ve 

örgütlenmesini sağlamıştır. Yani 

din toplumu bütünleştirmiştir. 

(Furseth vd. 2013:267-271)



Osmanlı gibi birçok farklı ulusu 
bünyesinde barındıran devletlerin farklı 
etnik gruplar arasındaki uzlaşmayı ve 
dayanışmayı sağlama konusunda birçok 
sıkıntı yaşadığı söylenebilir. Fakat 
Osmanlılar bu sıkıntı oluşturacak 
meseleyi en başından itibaren sistemli bir 
şekilde ele almış ve uzlaştırıcı bir metod 
izlemiştir. Bu metod şöyle açıklanabilir: 
Devletin dini İslam’dır ancak diğer birçok 
gruba hoşgörü ile bakılmıştır ve onları bir 
arada tutan şeyin din değil de tek bir 
devlet çatısı olduğu düşüncesi topluma 
aşılanmıştır. Bu sayede yabancı kökenli 
birçok insan devletle gönül bağı 
kurduğundan dolayı toplumsal olarak da 
bütünlük sağlanmış ve yüzyıllar boyunca 
huzur ve barış içinde 
yaşanılmıştır.(Günay,  2016:417-420)

OSMANLİ’DA BAYRAMLAŞMA 
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İslâm dini, toplumsal açıdan bakıldığında birleştirici ve bütünleştirici hükümleri 
fazlasıyla içinde barındırır. Bu bağlamda diğer dinler ya da dünya görüşleriyle 
kıyaslanamayacak bir işleve ve yüceliğe sahiptir. İslâm’ın en üstün 
başarılarından birisi, çok farklı milletlerden dinî bir toplum oluşturabilmesidir. 
Farklı milletleri bir araya getiren ve bir arada tutan İslâm toplumu arasında kimi 
toplumsal problemlerle karşılaşılsa bile, Batı toplumlarında yaygın olan 
kavmiyetçilik ortaçağ İslâm toplumlarında etkin ve baskın değildir. (Kasapoğlu, 
2016: 52)

Aynı dinden olanlar ve bu dine inananlar her yerde aynı dili konuşurlar. Öyle ki 
Milli mücadele zamanında Ermenilerin ittifak çağrısına Kürt beyleri ve 
önderlerinin cevabı “Biz Türklerle aynı dinden insanlarız!” olmuştur. 
(Kasapoğlu, 2016: 56)
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Dindarların ve din adamlarının sosyal etkinliği milli mücadelede de kendisini göstermiştir. İşgal 
altındaki bir çok Osmanlı devleti topraklarını düşmana karşı savunma ve topraklar için direnme 
konusunda din adamlarının farkındalık oluşturma gayretleri ve örgütleyici rol konusunda aktif 
tavırları bütünlüğü sağlayıcı, moral verme ve cesaretlendirmede çok etkili olmuştur.          
(Avcıoğlu, 2013:167)

Sosyal bütünleşme konusunda günümüze kadar gelen çatışmalara baktığımızda, sosyal 
entegrasyonun kural koyucu(normatif) bir kavram olduğunu görmekteyiz. Yani bütünleşme, 
birleşme daha çok kavuşulması arzu edilen bir durumdur, adaletsizlik, eşitsizlik ve çatışma ise 
toplumların esas özelliğidir. Durkheim’ın sosyolojisi de böyle bir noktadan başlıyor. Modernite
öncesi toplumda dinî kurum, kuruluş ve değerler ortak bilincin oluşmasını sağlarken, modern 
kapitalist toplumda fertlerin ve sosyal grupların farklılıkları üzerinden bir toplumsal dayanışma 
anlayışı kurulması gerekiyor. (Yükseker, 2010: 2)
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“Bu ülkenin bütün kavimlerini, 
milletlerini tek millet, tek kalp, 
tek insan haline getiren 
İslamiyet olmuş. Biyolojik değil, 
moral bir vahdet. Yani birliğin en 
büyüğü, en kutsal olanı. Aynı 
şeylere iman etmek. Aynı 
şeylerden hoşnut olmak. Aynı 
şeyler için yaşayıp ölmek. Laz'ı, 
Kürt'ü, Arnavut'u düğüne koşar 
gibi ölüme koşturan bir iman bu. 
600 yıl aynı potada erimek ve 
dünyaya meydan okumak, 
zaferden zafere koşmak, 
beraber ağlayıp beraber 
gülmek.”        (Meriç, 2007: 156)
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Teorik  Yaklaşım
Kur’an süreklilik içeren sosyolojik vurgusuyla bütün toplumların, 

milletlerin, peygamberlerin ve toplum önderlerinin yaşadıkları örnek

olayları canlı ifadelerle anlatmatadır. Bu anlatımın yer aldığı kıssalarda

toplumların tarihsel süreç içerisinde geçirdikleri sosyal olaylar ile bu

sosyal olayların değişmeyen genel özellikleri işlenmektedir.

Kur’an’ın toplumların bütünleşmesi hususundaki evrensel vurguları

fıtrat temelli olup, insanla çelişen bir noktayı ihtiva etmemekte

oldukları düşünülmektedir. 

Bu yaklaşımın farklı bir versiyonu olarak Kur’an toplumsallaşma 

sürecinin insan fıtratına yerleştirildiği ve yaratılışında var olduğu

gerçeğini Hucurat 13’de dile getirmiştir. Söz konusu ayette farklılıklar

nedeniyle insanların birbirlerini tanımaları gerektiği inancından

hareketle, insanın bir sosyal varlık olduğu ve zorunlu olarak toplumsal

birlikteliğin gerekliliği vurgulanmaktadır. (Güngör, 2007: 179)



İslami vahdetin sağlanmasında bunun kimin liderliğinde olacağı 

meselesi önemlidir. İslâm’ın ilk devirlerinde olduğu gibi her çağda 

Hz. Muhammed’in liderliği esastır. İlk İslâm toplumunun 

teşekkülünde ve bütünleşmesinde bir lider olarak Hz. Peygamberin 

rolü çok büyüktür. Hz. Peygamber başarılı bir lider olarak hedefe 

ulaşabilmek için moral birliğini sağlamayı ve sürdürmeyi başarmış, 

en az çatışma ve en güçlü işbirliği ile toplumu başarıya ulaştırmıştır. 

Grup bütünlüğünü güçlendirmeye yönelik çok hassas bir strateji 

yürütmüştür. Üstün ahlâkî özellikleriyle toplumun etrafında 

kenetlendiği bir odak ya da merkez oluşturmuştur: Al-i İmran 159 

(Kasapoğlu, 2016: 101-102)



Örnek:
Ashab-ı Kehf kıssasındaki değerleri bireysel ve toplumsal 

olmak üzere iki kategoride toplamak mümkündür. Allah'a 

bağlılık ve teslimiyet çerçevesinde bireysel hesap verebilirlik 

insanlarla ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesinde fonksiyonel 

olduğu gibi, dünyaya düzen ve anlam katmaktadır. Sosyal 

düzenin sağlanmasında bazı insanlar diğerlerine göre daha 

başarılı olabilmektedir. Şüphesiz bu başarı ıskalasında 

kaynağını dinin oluşturduğu değerlere bağlılık yönünde irade 

göstermenin karakter inşasında büyük rolü olacağı düşünülür. 

(Bodur, 2012: 63-64)



Kur’an’ın Sosyal Bütünleşme Argümanlarına Genel

Bir Bakış
bizi ilgilendiren nokta insanın tek yaratıcı karşısında ve eşit olarak 

başka hiçbir güç tanımadan tek tanrı inancını yaşamasının toplumsal hayatta

ortaya çıkardığı etkileridir

Kur’an insanları tevhit inancı 

etrafında birleşmeye çağırırken bu davetini belli bir millete, sosyal çevreye

veya gruba yapmamakta, hitabını bütün insanlığa yönelterek ona evrensel bir

özellik vermektedir.

Kur’an-ı Kerim “Müminler sadece kardeştir.” buyurarak

bunu açıkça beyan ediyor ve böylece inananları sevgi ve kardeşlik bağı

altında tek vücut olamaya çağırıyor.

Kur’an, “İyilikte

ve fenalıktan sakınmada yardımlaşın; günah işlemek ve aşırı gitmekte

yardımlaşmayın.” derken sosyal fonksiyonların sıklaşmasında idealist bir

tutumu telkin etmektedir.

Sosyologlarca kabul edilen görüşe göre; gelir

dengesi bozuk, fakirle zengin arasındaki farkın büyüdüğü toplumların ideal 

manada bir toplumsal bütünleşme sağlamaları mümkün değildir. (Güngör, 

2007: 180-182)
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