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BEYAN 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlâk kurallarına uyulduğunu, başkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 

bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi 

bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak 

sunulmadığını beyan ederim. 

Sena Nur AKDERE 

04.06.2020 
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ÖZET 

Erol Güngör bu yüzyılda İslam âlemine ve Batı dünyasına olan hakimiyetiyle dikkat 

çekmiş önemli bir sosyal bilimcidir. Yaşadığı kısa müddet içerisinde tarih, kültür, 

medeniyet, sosyal değişme, modernleşme, milliyetçilik gibi konular hakkında çok sayıda 

eser kaleme almıştır.  

Bu çalışmada öncelikle Güngör’ün hayatı, eserleri ve düşünce dünyasına yer 

verilmiştir. Ardından İslamın Bugünkü Meseleleri ve İslam Tasavvufunun Meseleleri adlı 

eserlerinden Güngör’ün görüşleri aktarılmıştır. Böylece Güngör’ün bakış açısıyla İslam 

dünyasının son iki yüz yıllık modernite tecrübesi ve çözüm önerileri ortaya koyulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Erol Güngör, İslam’ın meseleleri, tasavvufun meseleleri. 
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ABSTRACT 

Erol Güngör is a social scientist who got attention with his knowledge of the Islamic 

World and Western World in 21th century. In his short life time he published a significant 

number of books about history, culture, civilization, social change, modernization, and 

nationalism. 

In this study, first of all, Erol Gungor's life, works and his world of thought are 

mentioned. After that, his books “İslamın Bugünkü Meseleleri” and “İslam 

Tasavvufunun Meseleleri” are examined and some of his thoughts are pointed out. By 

doing so, the last two hundred years of experience with modernity in Islamic world and 

suggestions for solutions  to some problems are highlighted from the perspective of 

Güngör. 

 

Key Words: Erol Güngör, issues of Islam, issues of sufism. 
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ÖN SÖZ 

Erol Güngör erken bir yaşta ahirete irtihal etmesine rağmen ardında çok sayıda eser 

bırakan ve ele aldığı meseleler itibariyle de günümüzde hâlâ tesiri devam eden önemli bir 

sosyal bilimcidir. 

Biz de bu çalışmada İslam dünyasının içinde bulunduğu hali daha iyi anlamak 

adına Erol Güngör’ün bu konudaki tespitlerini ve tahlillerini içeren İslamın Bugünkü 

Meseleleri ve İslam Tasavvufunun Meseleleri adlı eserlerini inceledik ve Güngör’ün bu 

konulardaki görüşlerini aktardık. 

Çalışma konumuzu seçmemizdeki sebep son iki yüz yılda İslam dünyasında 

yaşanan gelişmeleri ve değişmeleri daha iyi anlamak ve bu durum karşısında İslam 

düşüncesinin gelecekteki yerini sağlam temeller üzerine inşa edecek fikirler elde 

etmektir. Ayrıca bu iki eseri konu alan geniş bir çalışmanın bulunmayışı da konuyu 

seçmemizdeki sebeplerden biri olmuştur. 

Bu konuyu çalışmamı tavsiye ederek Erol Güngör gibi önemli bir sosyal 

bilimciyle sıkı bir münasebete girmemi sağlayan ve pandemi sürecine rağmen tez yazım 

süresi boyunca tenkit ve tavsiyeleriyle bana yol gösterip kıymetli vaktini ayıran değerli 

danışmanım Prof. Dr. İlyas Çelebi’ye ve lisans hayatım boyunca eğitimimde emeği 

bulunan tüm hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. Zaten zorlu bir süreç olan tez 

dönemine küresel bir salgın olan Covid 19’un denk gelmesi tez için gerekli olan 

kaynaklara ulaşmamda ve verimli bir çalışma ortamında bulunmamda birtakım sıkıntılara 

neden olmuştur. Ayrıca bu dönemde maddi-manevi yardımlarını ve desteklerini 

esirgemeyen anne-babama ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Sena Nur AKDERE 

İstanbul, 2020 
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GİRİŞ 

Erol Güngör, Türk düşünce dünyasının köşe taşlarındandır. Kendi alanı sosyal psikoloji 

olmasına rağmen Batıcılık, Tanzimat, milli kimlik, ahlâk, tarih ve Türk milliyetçiliği 

alanlarında çalışmıştır. Batıyı ve modernleşmeyi iyi anlamış, İslâm geleneğine hâkim, 

aşırılıklardan uzak yerli ve milli düşüncenin savunucusu önemli bir aydındır.  

Bu çalışmada Şerif Mardin’in “Toplum bilimlerinin en çapraşığı olan din 

sosyolojisinin bu kadar incelikle, bilimselliğin ölçüleri dışına çıkmadan incelenmiş 

olması bu kitabın başarılı yönleri arasında yer alır”1 şeklinde değerlendirdiği Güngör’ün, 

İslâmın Bugünkü Meseleleri adlı eseri ile ve İslâm Tasavvufunun Meseleleri’ni inceleyip, 

Güngör’ün bu meselelere dair görüşlerini aktarmaya çalıştık. Güngör’ün bu meseleler 

üzerine tespiti günümüzde hala geçerliliğini korumakta olup bir ilim talibinin İslam 

dünyasının ve Türkiye’nin dini ve sosyolojik anlamda içinde bulunduğu durumu daha iyi 

anlaması açısından önemli bir çalışmadır.  

Erol Güngör, bundan 37 yıl önce vefat etmiş olmasına rağmen tesiri ilim 

çevrelerinde halihazırda devam etmektedir. Nitekim eserleri ve düşünce dünyası 

hakkında çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak İslâmın Bugünkü Meseleleri ve İslâm 

Tasavvufunun Meseleleri’ni hakkında geniş bir çalışmanın bulunmayışı, bu konuyu 

seçmemizdeki önemli etkenlerden biri olmuştur. 

Çalışma esnasında başta Güngör’ün bazı eserleri olmak üzere, onun hakkında 

yapılan sempozyum bildirileri, yüksek lisans tezleri, dergi yazıları ve din sosyolojisi 

alanında yazılan makaleler gibi pek çok eserden istifade edilmiştir.  

Çalışma iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde Erol Güngör’ün 

hayatı, eserleri ve düşünce dünyasından bahsettik. İkinci bölümde ise İslâm’ın Bugünkü 

Meseleleri ve İslâm Tasavvufunun Meseleleri isimli eserleri bağlamında Güngör’ün 

görüşlerini aktardık ve bir sosyal bilimci gözünden İslâm dünyasının son iki yüzyıllık 

serüveninin nedenini, nasılını anlamaya ve açıklamaya çalıştık. 

  

 
1 Şerif Mardin, “Bir Sentez Adamıydı”, Erol Güngör, ed. Murat Yılmaz (İstanbul: Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2006), s. 366. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

EROL GÜNGÖR’ÜN HAYATI, ESERLERİ ve DÜŞÜNCE YAPISI 

1. HAYATI 

Erol Güngör, 25 Kasım 1938 yılında Kırşehir merkezde dünyaya geldi.2 Babası adliye 

zabıt kâtibi Hacı Hafızoğulları’ndan Abdullah Sabri Bey, annesi ev hanımı Zeliha Gülşen 

Hanım’dır. Dört çocuklu ailenin üçüncü erkek evladıdır. Hidayet ve Dirayet adında iki 

ağabeyi ve Aysel adında bir kız kardeşi vardır. 3 

Erol Güngör’ün ailesi Kırşehir’in bilinen itibarlı ailelerinden olup büyükbabası 

Hafız Osman Efendi, medrese mezunu bir cami imamıdır. Osman Hamdi Efendi’nin 

babası Hacı Hafızoğlu Hidayet Efendi Kırşehir’in alim ve âbid zatlarından biri olarak 

bilinmektedir. 4  

Güngör, ilk ve orta öğrenimini Kırşehir’de tamamlamıştır. Daha ortaokul 

sıralarındayken Türk-İslâm eserlerinin kilometre taşlarını okumaya başlamış ve bu 

okumalar onda milli ve İslâmî kültür değerlerine karşı ilginin oluşmasına sebep 

olmuştur.5 Yine bu yıllarda dedesi Hafız Osman Efendi’den eski yazıyı okuma ve 

yazmayı öğrenmiştir.6 1953 yılında lise öğrenimine başlamış ve bu sıralarda araştırmacı 

yazar Mehmet Lütfi İkiz’den (ö. 2007) ders alarak Arapça öğrenmeye başlamıştır. Ayrıca 

lise de yabancı dil olarak Fransızca öğrenmiş ve bunu ilerleyen yıllarda geliştirerek 

değerli çeviriler yapmıştır.7 

Güngör’ün liseyi bitirinceye kadarki öğrencilik hayatında aile içi eğitiminin 

önemli katkıları olmuştur. Nitekim babası Dertli Divanı’ndan, dedesi Fuzuli Divanı’ndan 

şiirler okurken kendisi de ilerideki ilmî ve fikrî hayatının zeminlerini oluşturacak Ziya 

Gökalp (ö. 1924) ve Hilmi Ziya Ülken ’in (ö. 1974) eserlerini okumuştur.8 Erol 

 
2 Şeyma Güngör, “Erol Güngör”, DİA, (İstanbul: 1996), c. 14, s. 305. 
3 Musa Yavuz Alptekin, “Erol Güngör: Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”, Musayavuzalptekin.com (Erişim 2 

Mart 2020). 
4 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”, Musayavuzalptekin.com. 
5 Harun Yıldız, “Erol Güngör’ün Hayatı ve Eserleri”, Prof. Dr. Erol Güngör Anısına Armağan, yay.haz. 

Ahmet Sevgi (Konya: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1998), s. 17. 
6 Adem Doğan, Erol Güngör’de Dini Düşünce Boyutu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018), s. 6. 
7 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı, Eserleri ve Fikirleri, Musayavuzalptekin.com 
8 A.g.m. 
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Güngör’ün fikri gelişimine önemli bir katkı da dayılarından gelmiştir. Zira o, Batı 

kültürüne dair eserleri dayılarının zengin kütüphanelerinden istifade ederek okumuştur.9  

1956’da İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’ne başlamıştır. Fethi 

Gemuhluoğlu’nun kendisini sosyal psikoloji profesörü Mümtaz Turhan’a takdim etmesi 

sonucu Güngör’ün üniversite hayatı farklı bir istikamete çevrilmiştir. Zira Mümtaz 

Turhan, Erol Güngör’e Hukuk Fakültesi’ni bırakıp Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe 

Bölümüne geçmesini teklif etmiştir.10 1957’de Edebiyat Fakültesine geçen Erol Güngör, 

bir yıl sonra burada memuriyete geçerek lisansı bitene kadar kadroda kalacaktır.11 

Erol Güngör, üniversitedeki eğitim hayatı boyunca hocası Mümtaz Turhan’dan 

çok etkilenmiştir. Mamafih Güngör’ün farklılığı da hocasının gözünden kaçmamış ve 

onun için ileride “işte benim hakiki eserim” diyecektir. Güngör’ün yabancı profesörler 

tarafından verilen İngilizce konferanslar da dahil olmak üzere derslerde eski harflerle not 

tutması onun çevresi tarafından hayranlık duyulmasına vesile olmuştur. Güngör bu 

sıralarda; Marmara Kıraathanesi, Yahya Efendi Dergâhı gibi meclislere giderek 

Türkiye’nin en önemli ilim ve kültür adamlarıyla tanışma ve konuşma dolayısıyla bilgi 

alışverişi içine girme imkanı bulmuştur. 12 

Erol Güngör bu yıllarda Fransızcasını iyice geliştirmiş ve bölümün misafir 

hocalarından biri olan Prof. Hains’in laboratuvar asistanlığını yapmıştır. Güngör 30 

Haziran 1961 yılında “Kültür Temaslarının Atitütler Üzerindeki Tesirleri” konulu teziyle 

Felsefe bölümünden mezun olmuş ve Mümtaz Turhan’ın yanına Tecrübi Psikoloji 

Kürsüsü’ne asistan olarak tayin edilmiştir. 1965 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi 

Bölümünden “Kelâmî (Verbal) Yapılarda Estetik Organizasyon” başlıklı teziyle tecrübi 

psikoloji doktoru olmuştur.13 1966 yılında Colorado Üniversitesine bağlı Institue of 

Behavioral Science’de çeşitli araştırmalar yapmak üzere sosyal psikolog Kenneth 

Hammond’un davetiyle ABD’ye gitmiştir. 1968’de Türkiye’ye dönen Erol Güngör 

Tecrübi Psikoloji kürsüsünde sosyal psikoloji derslerine girmeye başladı. Askerliğini 

 
9 Doğan, Erol Güngör’de Dini Düşünce, s.6-7. 
10 Hidayet Güngör, “Erol Güngör’ün Hayatı, İlimi ve Fikri Şahsiyeti” Prof. Dr. Erol Güngör Anısına 

Armağan, yay.haz. Ahmet Sevgi (Konya: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1998) 

109-110. 
11 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”, Musayavuzalptekin.com. 
12 Yıldız, “Erol Güngör’ün Hayatı ve Eserleri”, s.17-18. 
13 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”, Musayavuzalptekin.com. 
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yaptığı yıllarda hazırladığı “Şahıslar Arası İhtilafların Çözümünde Lisanın Rolü” adlı 

teziyle İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nden 1970’de doçent olmuştur.14 1969 yılında hocası 

Mümtaz Turhan’ın vefatından sonra İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji Kürsüsünün 

başkanlığını da yürütmeye başlayan Erol Güngör, İstanbul Üniversitesi’nden ayrılıncaya 

kadar buradaki görevini sürdürmüştür.15  

Erol Güngör, 1973 yılında Şeyma Taşçıoğlu ile evlenmiş ve aynı sene ciddi bir 

kalp rahatsızlığı geçirdiğinden dolayı 1977’de Londra’da kalp ameliyatı geçirmiştir. 

1977’de oğlu Turhan dünyaya gelmiştir. 16 

 Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’nın 

çeşitli komisyonlarında görev alan17 Güngör, 1978 yılında “Değerler Psikoloji Üzerine 

Araştırmalar” konulu çalışmasıyla Profesör olmuştur. 1982 yılında YÖK tarafından 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne tayin edilmesi başarılı bir akademik hayatın sonucu 

olmuştur. Sekiz ay gibi çok kısa sayılabilecek bir yönetimin nasıl başarılı geçtiğini Konya 

halkının gönüllü desteğinden anlamak mümkündür. 1983 yılının 24 Nisan’ında henüz 45 

yaşında iken vefat etmiş ve İstanbul’da Zincirlikuyu mezarlığına defnedilmiştir.18 

Erol Güngör’ü iyi tanıyan birisi olarak eşi Şeyma Güngör’ün görüşlerini 

aktarmanın kıymetli olacağını düşündüm. Şeyma Güngör’e göre; XX. yüzyılın ikinci 

yarısında İslâm’ı ve milliyetçiliği yeniden ele alıp değerlendirenler arasında önemli bir 

yeri bulunan Erol Güngör, bir tarafıyla Ziya Gökalp ve Mehmet İzzet’le başlayıp Mümtaz 

Turhan’la devam eden Türk sosyoloji mektebinin bir halkasını teşkil ederken diğer 

taraftan İslâm’ın ve milliyetçiliğin ilgiyle takip edilen bir yorumcusu olmuştur. Ayrıca o, 

din, kültür, medeniyet, milliyet gibi birçok düşünür ve yazarın parça parça ele aldığı 

konulara sistematik, kategorik, hatta didaktik bir yön vermiş ve bu bakımdan terkipçi bir 

zihniyete sahiptir.19 

Şeyma Güngör eşinin yöntemi hakkına şöyle devam ediyor: Erol Güngör 

eserlerinde nakillerden çok birinci kaynaklara, tercümesi yapılmış eserlerde bile orijinal 

 
14 Güngör, “Erol Güngör”, c. 14, s. 305.  
15 Yıldız, “Erol Güngör’ün Hayatı ve Eserleri”, s. 18. 
16 Güngör, “Erol Güngör’ün Hayatı, İlimi ve Fikri Şahsiyeti”, s. 110. 
17 Yıldız, “Erol Güngör’ün Hayatı ve Eserleri”, s. 19. 
18 Cafer Vayni, Erol Güngör (Ankara: Alternatif Yayınları, 2002), s.18. 
19 Güngör, “Erol Güngör”, c.14, s. 306. 
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metinlere başvurmuştur. Yazılarının ikna edici oluşunun sebeplerinin başında, ele aldığı 

her konuda metot olarak önce o fikri veya insanı anlamak, öncekilerle veya başka 

fikirlerle kıyaslamak, daha sonra da tahlil ve terkip etmek gibi açık ve güvenilir bir yol 

tutması gelir. Kendisinin taraftarı olduğu dünya görüşünün mensuplarını da eleştirmesi 

inandırıcılığını destekler.20 Gençlik yıllarında en çok tesiri altında kaldığı Ziya Gökalp’i 

bile belli bir fikri olgunluğa ulaştıktan sonra bazı fikirlerinden dolayı eleştirmesini buna 

örnek olarak verebiliriz.21  

Beşir Ayvazoğlu’nun ifadesiyle Erol Güngör, Türk aydının prototipidir. O, derin 

bilgi ve tecrübe sahibi bir akademisyen olmasının yanında entelektüel hayatımızda yeri 

doldurulamayacak bir mütefekkir ve unutulamayacak bir kültür adamıdır.22 Hayatından 

da anlaşıldığı üzere bugün de gelecekte de örnek alınması gereken yakın zamanımızın 

önde gelen mütefekkirlerinden birisi olmuştur. 

2.ESERLERİ 

Erol Güngör’ün kitap, makale, deneme, ansiklopedi maddesi ve tercüme şeklindeki 

neşirlerinin sayısı 300’ü bulmaktadır.23 

2.1.Telif Eserleri 

1. Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri 

E. Kırşehirlioğlu müstear ismiyle 1963’te yayınlanan ilk telif eseridir. Erol Güngör bu 

eserde, misyonerlik faaliyetlerini dini bir propaganda olmaktan çok kültürel bir yayılma 

hareketi olarak ele alır.24 Misyonerliğin dünyadaki tarihçesi ve yayınları ile Türkiye’de 

XIX. yüzyıldan başlayarak kurumlaşması ve faaliyetleri, bu misyonda görev almış 

yabancı ve azınlık okullarıyla bunların dernek ve hastanelerinin incelendiği eserde 

konuya, önceki Osmanlı yazarlarının yaptığı gibi İslâmiyet ve Hıristiyanlık arasındaki 

farkların tartışılması yerine bir kültür değişmesi problemi olarak yaklaşılmaktadır.25 

2.Türk Kültürü ve Milliyetçilik 

 
20 Güngör, “Erol Güngör”, c.14, s. 306. 
21 Yıldız, “Erol Güngör’ün Hayatı ve Eserleri”, s. 20 
22 A.g.e. s. 21. 
23 Güngör, “Erol Güngör”, c.14, s. 306. 
24 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”, Musayavuzalptekin.com. 
25 Güngör, “Erol Güngör”, c.14, s. 306. 
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Makalelerden oluşan bu kitap, Erol Güngör’ün kitap olarak basılan ikinci 

eseridir.26 Milliyetçilik düşüncesinin gelişmesini, Türk kültür ve milliyetçiliğinin 

dayandığı temelleri sosyal psikoloji açısından inceleyen yazılarından meydana 

gelmiştir.27 

3.Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik 

“Türk Kültürü ve Milliyetçilik” isimli eserinin devamı niteliğindedir.28 Güngör, esrinde 

çağdaş bir milli kültür kurmanın gereği üzerinde durarak; teknoloji ve kültür değişmesi, 

millî tarih meselesi, örf ve âdetler, millî karakter gibi konuları ele almıştır.29 

4. İslâm’ın Bugünkü Meseleleri 

Güngör, hicrî XV. yüzyıla giriş sebebiyle kaleme aldığını söylediği eserini bütün 

Müslümanların Batı medeniyeti karşısında yeni bir medeniyet kurmak ve bunu kabul 

ettirmek zorunda oldukları fikri etrafında yazmıştır. Kitapta İslâm dünyasının meseleleri 

özellikle bu açıdan ele alınmıştır.30 

5. İslâm Tasavvufunun Meseleleri 

İslâm’ın Bugünkü Meseleleri’nde eksik kalan tasavvuf konusunun ele alındığı bir kitaptır. 

Erol Güngör bir sosyal bilimci olarak tasavvufun tarih, felsefe ve sosyal psikolojinin 

ışığında nasıl teşekkül ettiğini ortaya koymuş ve İslâmiyet’teki yeri konusunda 

değerlendirmeler yapmıştır.31 

6. Dünden Bugünden Tarih-Kültür-Milliyetçilik 

Güngör’ün bu eseri; 1973’ten, kitabın basıldığı tarih olan 1982’ye kadar çeşitli dergilerde 

yayımlanan makalelerinden oluşmaktadır. Kitabın “Tarih Kültür ve Milliyetçilik” ile 

“Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik” eserlerinin devamı niteliğinde olduğu 

söylenilebilir.32 

6. Sosyal Meseleler ve Aydınlar 

 
26 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”, Musayavuzalptekin.com. 
27 Güngör, “Erol Güngör”, c.14, s. 307. 
28 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”, Musayavuzalptekin.com. 
29 Güngör, “Erol Güngör”, c.14, s. 307. 
30 A.g.md. 
31 A.g.md. 
32 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”, Musayavuzalptekin.com. 
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Güngör’ün çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan millî kültür, edebiyat ve 

Türkiye’nin başlıca sosyal meselelerine dair yetmiş beş makalesinin ve kendisiyle yapılan 

dokuz mülâkatın bir araya getirilmesiyle meydana gelen eseridir.33 

7. Tarihte Türkler 

Türk siyaset, kültür ve medeniyet tarihini geniş okuyucu kitlesine tanıtmak için kaleme 

alınmıştır. Erol Güngör’ün vefatından 5 yıl sonra basılan eser,34 Türk tarihinin bir 

sosyolog gözüyle ele alınması bakımından dikkat çekicidir.35 

8. Değerler Psikolojisi  

Eser Güngör’ün profesörlük takdim tezidir.36  

9. Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk  

Eser, müellifin sağlığında yayınlama imkânı bulamadığı “Ahlâk Psikolojisi” ve “Sosyal 

Ahlâk” başlıklı iki ayrı çalışmasından oluşur.37 

10. Şahıslararası İhtilafların Çözümünde Lisanın Rolü  

Erol Güngör’ün 1970 yılında doçentlik tezi olarak yaptığı bu çalışma, ilk kez Ötüken 

Neşriyat tarafından 1998 yılında basılmıştır.38 

Erol Güngör bunlardan başka Emin Işık, Yaşar Erol ve Ahmet Tekin ile birlikte 

ortaokul ve liseler için ahlâk; Sabri Özbaydar, Belma Özbaydar ve Ayhan Songar ile 

birlikte lise ve yaygın yüksek öğretim kurumu için psikoloji ders kitapları da yazmıştır.39 

2.2. Tercümeleri 

1.Sosyal Psikoloji, Nazariye ve Problemler (D. Krech ve R. S. Crutchfield’den) 

Erol Güngör’ün, üniversite öğrencilerine ders kitabı olması için tercüme ettiği eserdir.40  

2. Yirminci Asrın Manası (Kenneth Boulding’den) 

 
33 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”, Musayavuzalptekin.com. 
34 A.g.m. 
35 Güngör, “Erol Güngör”. 
36 A.g.md. 
37 A.g.md. 
38 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”, Musayavuzalptekin.com. 
39 Güngör, “Erol Güngör”, c.14, s. 307. 
40 Doğan, Erol Güngör’de Dini Düşünce, s.15. 
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İlk baskısı 1969 yılında Milli Eğitim Yayınlarından çıkan eser, dünyanın ulaştığı 

teknolojik güce hangi bilim ve kültür birikimi sayesinde geldiğini ve bu teknolojinin ne 

gibi sorunlar ürettiğini, bunlara yönelik çözüm yollarının neler olabileceğini anlatır.41 

3. İktisadî Gelişmenin Merhaleleri (W. Rostow’dan) 

İlk kez 1970 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan eser, iktisadi gelişmelerin 

merhalelerini sunmakta, uluslararası çatışmaların iktisadi sebeplerine inmekte ve 

Marksizm’in iktisadi bir eleştirisini yapmaktadır.42 

4.Sanayileşmenin Kültür Temelleri (John Nef’ten) 

1971 yılında çevirisi yapılan bu eser; Düşünce Hareketleri, Sanayileşmenin Doğuşu, 

Medeniyetin Kaynakları, Medeniyetin Manevi Temelleri, Medeniyetin Estetik Temelleri 

ile Medeniyet ve Sanayileşme başlıklarından oluşan altı bölümden oluşmaktadır.43 

5. Sınıf Mücadelesi (Raymond Aron’dan) 

İlk kez 1973 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılmıştır. Eserde; Sovyet ve Batı 

tipi toplumlar, temelde Marks ve Tocqueville’in bakışı esas alınarak incelenmiştir.44 

6. Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme (Paul Hazard’dan)  

İlk kez Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1973 yılında basılmıştır. Eserde 1680 – 1715 

tarihleri arasında Avrupa’nın geçirmiş olduğu bilimsel, fikri dönüşümü incelenip, 

kilisenin toplum ve devlet nezdinde erimekte olan saygınlığı ele alınmıştır.45  

7.Dünyayı Değiştiren Kitaplar (Robert Downs’tan) 

Bu son kitaba bir takdim yazısı yazan Erol Güngör mütercim olarak adını 

kullanmamıştır.46 

2.3.Süreli Yayınlardaki Yazıları 

Erol Güngör, 1960’ların başlarında düzenli yazın faaliyeti çerçevesinde, çeşitli dergi, 

gazete ve benzeri süreli yayınlarda yazılar yazmıştır. Bu süreli yayınların tamamı şöyle 

 
41 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı”, Musayavuzalptekin.com. 
42 A.g.m.  
43 Doğan, Erol Güngör’de Dini Düşünce, s. 16. 
44 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı”, Musayavuzalptekin.com. 
45 A.g.m  
46 Güngör, “Erol Güngör”, c.14, s. 307. 
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sıralanır: Yol, Töre, Türk Yurdu, Türk Edebiyatı, Toprak, Diriliş, Düşünen Adam, Millet, 

Milli Kültür, Ortadoğu, Hamle, Hisar, Yeni Sözcü, Ayrıntılı Haber, Yeni İstanbul ve Yeni 

Düşünce.47 

Bu süreli yayınlardaki yazılardan Millet ve Ortadoğu gazetesinde yayınlanan 

günlük yazıları ve bulunamayan birkaç makalesi haricinde, bütün yazıları Ötüken 

Neşriyatın hazırladığı “Sosyal Meseleler ve Aydınlar” isimli kitapta bir araya 

toplanmıştır.48 

3. TEMEL KONULAR ÜZERİNDEKİ DÜŞÜNCELERİ  

3.1. Tarih Şuuru 

Tarih bir milletin geçmişi olduğu gibi bugünü ve geleceğidir. Dolayısıyla tarih 

bilgisi ve tarih şuuru Erol Güngör için en önemli konulardan biri olmuştur.49  

Güngör, tarihe bir bütün olarak bakmış ve onu bütünüyle sahiplenmiştir. Nitekim 

tarihin bir kısmının alınıp yüceltilirken bir kısmının zemmedilmesini bilimsel anlayışa 

ters bulmuş ve eleştirmiştir.50 Mesela Kemalizm, laikliğe bir tarih romantizmi 

kazandırmak için İslam öncesi Türk tarihini bir altın çağ gibi sunarken, muhafazakâr 

milliyetçiler ise İslam içindeki tarihi romantikleştirmişlerdir.51 

Güngör, tarihe hiçbir zaman “hain-kahraman” kalıbı içinde bakmamış, kolaycı bir 

anlayışa sığınmamıştır. Tarihi bulunduğu şartlar çerçevesinde değerlendirmiştir.52  

Mesela Türkçü tarih romantizminde önemli bir yeri olan; Bilge Kaan, efsanevi 

Kürşat, Çin seddini aşıp Çin sarayını basan yiğitler vardır. Olaya sosyal bilimler açısından 

bakan Erol Güngör ise, idealize edilerek anlatılan cengaverliğin aslında göçebe yaşam 

tarzının bir gereği olduğunu belirtir. 53  

 
47 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”, Musayavuzalptekin.com. 
48 A.g.m. 
49 A.g.m. 
50 Durmuş Yılmaz, “Erol Güngör’de Tarih Şuuru” Prof. Dr. Erol Güngör Anısına Armağan, yay.haz. 

Ahmet Sevgi (Konya: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1998.) s.79. 
51 Taha Akyol, İnsan, Alim ve Düşünür Yönleriyle Ağabeyim Erol Güngör, Erol Güngör, ed. Murat Yılmaz 

(İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006), s. 95 
52 Yılmaz, “Erol Güngör’de Tarih Şuuru”, s. 81 
53 Taha Akyol, İnsan, Alim ve Düşünür Yönleriyle Ağabeyim Erol Güngör, s. 96. 
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Erol Güngör’e göre; milleti yekpare bir sosyal yapı yapan şey kültür birliğidir. 

İnsanlar bu birlik sayesinde aynı bütünün parçaları olduklarına inanırlar ki birliği 

sağlayan bu ortak inançtır. Bu birlik şuuru insanların aynı dili konuşmak veya yazmak, 

aynı manevi kıymet sistemine sahip olmak, aynı vatanı paylaşmak gibi noktalarda ortaya 

çıkar. İşte bu ortak noktalar da ortak bir geçmişin eseri olarak meydana gelmiştir. 

Geçmişte yaşanan beraberlik sayesinde doğan benzerlik ve kaynaşma, bu insanları ileride 

de kader birliği yapmaya yöneltir.54 Dolayısıyla ona göre tarihin bu gücü görülmeli ve 

doğru bir tarih şuuru oluşturulmalıdır. 

3.2. Milliyetçilik  

Güngör’ün milliyetçilik anlayışı, Batı milliyetçiliğinin saldırgan ve ırkçı yapısıyla 

hiçbir şekilde uyuşmamaktadır. Onun milliyetçiliği sömürgecilik ve emperyalizm karşıtı; 

hoşgörülü, yumuşak, diğer milletlere saygılı bir milliyetçiliktir. Temelinde psikolojik bir 

katılığın olmadığı, komplekslerden ileri gelmeyen, hamasi nutuk atmaya yönelmeyen, 

sakin aynı zamanda coşkulu, neşeli, Türkiye’yi ve Türkleri sevmekten onlara sadakatten 

kaynaklanan bir milliyetçilik.55 

Milliyetçilik anlayışında milli kültür kavramı çok önemli bir yere sahiptir. Zira bir 

milleti, millet yapan milli kültürdür. Nitekim Güngör bütün çalışmalarında “çağdaş bir 

Türk milli kültürü kurmanın gereği ve bunun yolları üzerinde yoğunlaştığını 

söylemektedir. Milli kültürün kaynağı ise halktır. Bu yüzden Güngör, milliyetçilik 

hareketlerini halkçılıktan ayırmaz. Ona göre bütün milliyetçilik hareketlerinin ortak 

özelliklerinden biri ve belki de en çok belirgin olanı halkçılıktır.56  

Bu bağlamda Erol Güngör’ün siyasi görüşüne değinecek olursak Cafer Vayni, 

Güngör’ün siyasi düşünceleri denildiğinde akla gelen tek hususun onun bir Türk 

milliyetçisi olduğunu söylemiş ve devamında Rıza Nur, Nihal Atsız gibi Türkçülerle olan 

yakınlığının başlangıçta Türkçü fikirlere sahip olduğuna işaret etmesine karşın daha sonra 

İslam’ın Türkler tarafından kabul edilişini emperyalist bir hadise olarak değerlendiren 

Türkçüleri tenkit ettiğinin görüldüğünü aktarmıştır. Son olarak Güngör’ün siyasi 

 
54 Mehmet Akgün, “Türk Modernleşmesi ve Erol Güngör”, Prof. Dr. Erol Güngör Anısına Armağan, 

yay.haz. Ahmet Sevgi (Konya: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1998.) s. 146. 
55 Vayni, Erol Güngör, s. 94.  
56 A.g.e. s. 95. 
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görüşlerinden bahsedilirken onun bir ilim adamı olduğuna ve mevcut ideolojik kalıplara 

yerleştirilmesinin hatalı olacağına dikkat edilmesi gerekmektedir.57 

Aslında o, milliyetçi bir ilim ve fikir adamıydı. Milliyetçiliği, cepheleşmeye 

karşıydı, ilmî ve kültürel değerlere dayanıyordu. Ona göre milliyetçilik dogmatik bir 

sistem veya doktrin değildi. Zira milliyetçiliğin fikir planında yekpare bir bütün teşkil 

etmesi yeni problemler karşısında sahip olunması gereken esneklikten mahrum edebilirdi. 

Nitekim Güngör’e göre milliyetçilik, sosyolojik veya felsefi bir doktrinin kalıpları içinde 

izah edilemeyecek kadar renkli bir takım kültürel ve siyasi bir harekete verilen genel bir 

isimden ibaret olup; her memlekette o memleketin kendine has şartları içinde gelişip 

başka yerdekiyle ihtilaf halinde olmuştur.58 

Güngör, yoğun olarak üzerinde durduğu kültürel değişmelerin bir gereği olan 

teknolojik farklılaşmaları ve bunların yol açtığı problemleri de milliyetçi bir perspektiften 

ve milli kültür temelinden ele almıştır. Milli kültür ve değerlerden yola çıkan 

milliyetçiliğin asıl hedefi ise milli bir kültür meydana getirmek ve bunu geliştirmek 

olmuştur.59  

İdeolojik bir içeriği olan milliyetçiliğe bilimsel bir muhteva kazandıran ve onu 

hamâsi tartışmalardan uzaklaştırıp, seviyeli bir zemine getiren Güngör, bu yeni tipin fikir 

zeminini oluşturmaya gayret eden bir düşünürümüz olmuştur.60 

3.3. Batılılaşma ve Modernleşme 

Erol Güngör, batılılaşma ve modernleşmeyi birbirinden ayrı tutar. Görüşlerini de bu 

bağlamda ortaya koyar. Batılılaşmayı Avrupalılaşma yani her bakımdan Avrupalılara 

benzeme olarak anlarken; Modernleşmeyi, Avrupalıların geliştirdikleri ortak beşerî 

birikimleri kullanarak maddi gelişmeyi sağlamak ve Müslüman Türk tipi bir gelişme 

ortaya koymak olarak düşünür. Maddi gelişme olgusu evrensel olsa da Avrupa’nın maddi 

gelişmesi kendi tarzındadır yani maddi gelişmesinin ardında kendi kültürel dinamikleri 

yatmaktadır. Dolayısıyla Erol Güngör’ün savunduğu gelişme anlamındaki 

 
57 Vayni, Erol Güngör, s. 95. 
58 A.g.e. s. 96. 
59 A.g.e. s. 96. 
60 A.g.e. s. 97. 
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‘modernleşme’yi Türk tipi gelişme, yani maddi gelişmesi arkasında Türk kültür, ahlak ve 

inançlarının bulunduğu bir gelişme olarak anlamak gerekir.61  

Güngör, modernleşmeyi yanlış anlamanın çıkardığı problemi şöyle dile 

getirmiştir: “Türkiye’de modernleşme hareketleri Batı dünyasının inkişafında amil olan 

hakiki medeni gelişmenin neticesi olan yaşama tarzlarını almak yoluna gittiği için, Türk 

cemiyetinin medeniyet seviyesi ile manevi kıymetleri arasında büyük bir uzlaşmazlık 

doğurmuştur.”62 

Netice itibariyle Güngör’e göre modernitenin getirdiği bunalımları, teknolojik 

gelişmenin ve yayılmanın akabinde meydana gelen kültür değişmelerinin sıkıntılarını 

hasarsız atlatabilmenin yolu, Batı medeniyetinin sorguya çekilmesi ve eski 

medeniyetimize dair basmakalıp görüşlerin bir tarafa bırakılıp onun yeniden 

değerlendirilmesidir.63  

3.4. Osmanlıya Bakışı 

XIX. yy ’da bütün dünyayı sarsan Milliyetçilik hareketleri, Osmanlı İmparatorluğunu da 

parçalamış ve bünyesinden 30’dan fazla devlet ortaya çıkarmıştır. Bütün bu devletlerin 

milliyetçilikleri büyük oranda Osmanlı aleyhtarlığından beslenmiştir. Hâkim unsur olan 

Türkler ise, imparatorluğun dağılmasını önlemek amacıyla uzun bir süreyi sentez 

arayışıyla geçirmişler ancak daha sonra diğer unsurların milliyetçiliklerine milliyetçilikle 

karşılık vererek, bu imparatorluktan ayrılma kervanına katılan son millet olmuşlardır. 

Hâkim unsur olmalarına rağmen Türklerde -Batıcı aydınlar- milliyetçiliklerini Osmanlı 

aleyhtarlığıyla beslemişlerdir. İsmet İnönü, Türk milliyetçiliğinin Osmanlı 

İmparatorluğundan kurtuluş hareketi olduğunu açıkça söylerken bunun en aşırı örneğini 

göstermiştir. Ernest Gelner’in “milliyetçilik ortak bir belleğe değil, ortak bir unutmaya 

dayanır” sözüne uygun olarak Cumhuriyet Dönemi Türk milliyetçiliği de Osmanlıyı 

unutma ve unutturma tezi üzerinde gelişmiştir.64  

 
61 Alptekin, “Erol Güngör Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”, Musayavuzalptekin.com. 
62 A.g.m. 
63 Fatih Karakaya,“Erol Güngör’de Medeniyet, Teknoloji ve Kültür Değişmeleri”, Kültür Ocağında Bir 

Mütefekkir, ed. Tayfun Amman (İstanbul: Kültür Ocağı Vakfı Yayınları, 2009), s. 342. 
64 Kemal Kahramanoğlu, “Erol Güngör ve Osmanlı Medeniyeti”, Prof. Dr. Erol Güngör Anısına Armağan, 

yay.haz. Ahmet Sevgi (Konya: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1998.), s. 115. 
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Ziya Gökalp’e göre Osmanlı’nın dinî, ahlakî, estetik, fennî, hukukî, lisanî hayatı 

tamamen sun’idir ve terkedilmesi gerekir. Acilen yapılması gereken de Osmanlı’nın suni 

olarak vücuda getirdiği bütün hayat tarzlarını ve müesseselerini yıkarak, 

kuvvetlendirilmiş Türk harsına, Batı medeniyeti aşılamaktır.65 

Milliyetçi aydınlar arasında seçkin bir yeri olan Erol Güngör, sözü edilen tezlerin 

tam karşısında yer alır. Onun için milliyetçilerin dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, 

tarihi yanlış yorumlamamaktır. Çünkü milliyetçiliğin doğuşu bir bakıma milli tarihin 

doğuşu demektir. İnkılapçıların Osmanlığı karşıtlığına mukabil, onun için asıl tarihimiz; 

eserleriyle, hatıralarıyla canlı bir şekilde yaşayan Osmanlı tarihidir.66 Güngör’ün, bu 

düşüncesini şu sözlerinde bulmamız mümkündür: “Türk milleti bu uzun tarihi boyunca 

kazandığı bütün gücünü ve tecrübesini birleştirerek Osmanlı İmparatorluğunu kurdu. 

Bizim tarihimizin bütün evvelki safhaları bu büyük eserin meydana getirilmesi için 

yapılmış birer prova gibidir. Kurduğumuz bütün devletler Beethoven’ın ilk sekiz 

senfonisi gibi hepsi birbirinden güzel eserler olmuştur; fakat Dokuzuncu senfoniyi 

dinleyen bir insan nasıl bütün diğerlerinin müzik tarihindeki en büyük eser için hazırlık 

gibi olduğu intibaını alırsa, Osmanlı İmparatorluğunu anlayan bir insan da bizim bütün 

devletlerimizin bu imparatorluk istikametinde birer ön çalışma gibi olduğunu 

görecektir.”67 

Erol Güngör’ün, Ziya Gökalp’in Osmanlı-Türk tipinin tezatlığına dair görüşlerine 

itirazı vardır. O, Fuzuli’ye ait Leyla ve Mecnun’un karşısında, Şah İsmail’in masalının, 

Baki’nin şiiri karşısında Dadaloğlu’nun, Ebu’s-Suud karşısında Bektaşi babalarını 

tutunamayacağına inanır. Goethe Almanların millî şairi olduğu halde halk şairi değildir. 

Bizde de Yahya Kemal halk şairi olmamasına rağmen, Türkçülerin hececi şairlerinden 

daha çok tutunmuştur. Bu açıdan Yunus Emre bile halk şairi değildir. Çünkü o, aruzla da 

şiir yazmış ve Gökalp’in eleştirdiği Doğu medeniyetinin değerlerini şiirleştirmiştir.68 

Bütün bu tezatlığın anlaşılabilmesi için Güngör, Ziya Gökalp’in dönemindeki 

siyasi değişmelerin dikkate alınması gerektiğine işaret ederek, aslında o devirdeki 

 
65 Kahramanoğlu, “Erol Güngör ve Osmanlı Medeniyeti, s. 116. 
66 A.g.e. s. 116-117. 
67 A.g.e. s. 117. 
68 A.g.e. s.118. 
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münevverlerin hakikati aramaktan ziyade hal ve şartlara uygun reçeteler hazırlamaya 

çalıştıklarını söylemiştir.69 

  

 
69 Kahramanoğlu, “Erol Güngör ve Osmanlı Medeniyeti, s. 119. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

EROL GÜNGÖR’ÜN İSLAM’IN VE TASAVVUFUN 

MESELELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

A. İSLAM’IN BUGÜNKÜ MESELELERİ 

Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri adlı eserinin girişinde reform kavramına ve bu 

kavrama ilişkin endişe ve tartışmalara yer vermektedir. Reform kavramının Batılı 

menşeinden ve bozulmuş bir şeyin yeniden düzene sokulması manasına gelmesinden 

dolayı sevimsiz karşılandığını dolayısıyla pek çok kimsenin, dinde reform denince 

bundan dinin bozulmuş olduğu manasını çıkarıp, bu fikre şiddetle karşı çıktıklarından 

bahsediyor. Bu karşı çıkışın başka bir sebebinin de Türkiye’de bu kavramı kullananların 

çoğunlukla din hayatının dışında kalmaları ve dini kendi hevesleri istikametinde 

değiştirmek istemelerinden dolayı olduğunu ekliyor. Güngör, reformun Arapça 

karşılığının ıslah olduğuna ve ıslahın İslam geleneğinde olumsuz bir anlamının 

olmadığına işaret ederek İslam dini için reformun Müslümanların bugün düştükleri halin 

düzeltilmesi olduğunu, Kur’an ve sünnetin düzeltilişinin söz konusu dahi olamayacağını 

belirttikten sonra ve bu düzelme modelinin Batı uygarlığının değerleri değil ilk 

Müslümanlar devri olduğunu söylemiştir.70  

A.1. YENİ BİR DÜNYA  

A.1.1. İslam’ın Uyanışı 

Erol Güngör’ün İslam’ın uyanışı hakkındaki görüşleri şöyledir: 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında İslam dünyasının her tarafında Batı 

medeniyetine karşı İslam’ın reaksiyonlarına şahit oluyoruz. Çağa hâkim olan Batı 

dünyası ve onun temsil ettiği medeniyet karşısında İslam ülkelerinin Batı modeline nasıl 

uydurulacağı tartışılıyordu. Bu tartışma henüz kesilmiş değildir ama artık İslam 

dünyasının modernleşmesi Batı’nın modelini iktibas etmek değil, onunla kültür 

alışverişinde bulunmak manasına gelmeye başlamıştır. Şimdiye kadar Batılı modellere 

 
70 Erol Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri (İstanbul: Ötüken, 1998) s. 7-10. 
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itiraz edemeyen Müslümanlar, bugün kendi sistemlerinin Batılı olana kıyasla daha üstün 

olduğunu iddia edebilmektedir.71 

İslam ülkelerinin dünya üzerindeki vaziyetleri, yer altı kaynakları, nüfusları gibi 

potansiyellerinin bunlara yön verecek olan İslam ile yol alabilecek olması bütün dünya 

bakımından çok ciddi neticeler doğurabilecek güçtedir.72  

Peki İslam’ın uyanışı nedir? Bu hadiseye doğru bir teşhis koymak gerekmektedir 

zira karşımızda farklı yorumlar bulunmaktadır. Bir yoruma göre İslam’ın son yıllarda 

kazandığı önem bazı İslam ülkelerinin petrol zenginliklerine ve dünyanın düştüğü enerji 

krizlerine bağlı bir hadisedir. İkinci bir yoruma göre uyanışın sebebi İslam ülkelerinde 

Batı’nın tesiriyle yerleştirilmeye çalışılan siyasi, iktisadi ve sosyal sistemlerin -İslam’a 

alternatif olarak görülen ideolojilerin- iflas etmiş olmasıdır. Üçüncü bir yorum ise İslam 

dünyasındaki uyanışın şaşırtıcı olmadığı, Batılıların ve Orta Doğudaki laik çevrelerin 

yanlış teşhislerinden dolayı bunun yepyeni bir hadise gibi göründüğü üzerinde 

durulmaktadır. Batılıların modernleşme kuramına göre İslam dünyası da aynı safhalardan 

geçecek, geleneğin bağlarından ayrılacak, Batılı laik eğitim sistemini ve hayat tarzını 

benimseyecek ve dini liderlerin rol ve nüfuzları giderek azalacaktı. Hakikatte İslam 

ülkelerinde eğitimin yaygınlaştığı ve gelenekçi din anlayışında değişiklikler meydana 

geldiği doğrudur ancak bu değişme Batılı- laik basmakalıp inancın beklediği şekilde 

olmamıştır. Bu yoruma göre İslam’ın uyanışının sebeplerini şöyle sıralayabiliriz; Batı 

tarzıyla gelen iktisadi hayattaki eşitsizliklerin ve bazı grupların gayrı ahlaki bir lüks içinde 

yaşamaları İslam’a ters düşmesi ve vicdanları rahatsız etmesi, iktisadi değişmeyle kendi 

sosyal çevrelerinden kopup büyük şehirlerde gecekondu hayatı yaşayan kitlelerin kültürel 

kimliklerini İslamiyet etrafında kurmaya çalışmaları, Batı hakimiyeti altında kalmış İslam 

ülkelerinde Batı aleyhtarı duyguların gelişmesi, Ortadoğu’nun, İsrail’in kurulmasını Batı 

emperyalizminin bir neticesi olarak görmesi İslami sistemlere ilgiyi artırmaktadır.73  

Bu konuda Erol Güngör’ün değerlendirmesi şu şekildedir: İslami uyanış çok 

sebepli ve karmaşık bir hadisedir. Dünya petrol krizinin bu hareketteki rolünün arızi 

olduğunu söyleyebiliriz. İslam dünyasında petrol zenginliği olmasaydı orada olup 

 
71 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 17. 
72 A.g.e. s. 18. 
73 A.g.e. s. 18-22. 
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bitenler Batıyı pek ilgilendirmezdi. Ama bu zenginliğin İslam ideolojisi emrinde 

kullanılması ihtimali hem Batı’yı hem de komünist bloku ciddi şekilde 

düşündürmektedir. Petrolcü yorum bu endişeyi açıkça dile getiriyor.74  

İslam’ın uyanışı, her tarafta hâkim olan dünya görüşüne, idare tarzına, sosyal 

sisteme karşı ortak bir reaksiyonu temsil etmektedir. Bu reaksiyon yeni değildir, uzun 

zamandır çeşitli şekillerde görülmüş uyanışın bugünkü şartlar altındaki görünüşüdür. 

Buna modernleşme sancıları da denilebilir. On altıncı yüzyıldan sonra Batı dünyasının 

gitgide artan üstünlüğü İslam dünyasını harekete geçmeye zorlamıştır. Bu yolda atılan 

adımlar neticesinde başlangıçta “kaçınılmaz bir kötü” olarak görülen Batı hayat modeli 

sonradan “vazgeçilmez iyi” haline gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasından 

itibaren geçen altmış yıl ise Batı’nın kayıtsız şartsız hakimiyet çağı olmuştur. Bugünkü 

İslam’ın uyanışı, altmış yıllık tecrübenin Batı’nın üstünlüğüne dayalı kuvvet dengesini 

tersine çevirecek bazı sonuçlar içerdiğini ifade etmektedir. İslam’a alternatif Batılı 

sistemlerin başarısızlığı, İslam ülkelerindeki halkın nezdinde Batılılaşma hareketinin 

lüks, sefahat, halkı hor görme manasına gelmesi, Batı medeniyetinin bizzat Batılılar 

tarafından tenkide uğraması İslam aydınlarını kendilerine dönmeye itmiştir.75  

Güngör, bu uyanışın İslam dünyası dışındaki yankıları hakkında şöyle demiştir: 

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İslam dünyasının toparlanması ve 1926’da bütün 

İslam ülkelerinin katılımıyla İslam birliği tezinin tartışılması Avrupa’da tedirginlik 

oluşturmuştur. Aradan en az 50 yıl geçmiş olmasına rağmen Batı dünyasında İslam 

devletlerine karşı bakış değişmemiştir. Batı için Sovyet tehdidi söz konusu olmasaydı 

İslam dünyasındaki gelişmelere karşı onun tavrı muhtemelen daha negatif olacaktı. 

Halihazırda İslam dünyasının önünde önemli engellerin bulunduğunu söylemekle hata 

etmiş olmayız.76 

A.1.2. Uyku ile Uyanıklık Arasında  

Güngör, İslam’ın uyanışından söz etmenin onun yakın zamana kadar derin bir uykuda 

olduğunu kabul etmek anlamına geldiğini söylemiştir. Dolayısıyla uyanış hakkında 

konuşanların uyku hakkında da fikirleri olduğunu ancak burada birbiriyle uzlaşmayan 

 
74 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 22.  
75 A.g.e. s. 23-25. 
76 A.g.e. s. 27-28. 
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pek çok fikre rastlandığını ve meseleye açıklık getirmek için bilgi yanlışlarına ve bazı 

muhakeme hatalarına işaret etmiştir: Popüler anlayışa göre Müslümanların geri 

kalmışlığının sebeplerinin başında “İslam’dan ayrılma” gelmektedir. Gerilemeyi dinden 

uzaklaşmanın sonucu sayanlara göre dindarlığın tanımı içine teknolojik yenilikleri takip 

etmek de girmektedir. Dindarlıkla medeni terakkiyi takip etmeyi aynı anlamda olduğunu 

kabul eden bu düşünceye göre Müslümanlar geri kaldıkları için geri kalmışlardır ya da 

dindar olmadıkları için dindar değillerdir gibi karşımıza totolojik bir mantık hatası 

çıkmaktadır. Ayrıca insanların dine bağlanmaktan ne anladıkları zamana ve şartlara göre 

değişmektedir. Dinin esası değişmemekle birlikte dine bağlanma fikrinin muhtevası 

değişmektedir. Dolayısıyla bugünün ihtiyaçlarına binaen o günün dindarlığını eleştirmek 

hatalı olacaktır.77  

Sonuç olarak Güngör’e göre gerileme dönemlerinde asıl sebebin dinden 

uzaklaşmak olmadığı söylenebilir. Hatta böyle dönemlerde insanların acziyet duygusuyla 

dine daha çok bağlılık hissettiğini, Moğol istilası sonrası İslam dünyasındaki manzara 

gibi tarihten örneklere bakılarak anlaşılabilir.78  

Uykunun sebepleri arasında gösterilen, Güngör’ün üzerinde durduğu bir başka 

mesele de medrese-tekke anlayışlarının geçmişte oynadığı roldür. Türkiye’deki inkılapçı 

çevreler medrese ve sufi tarikatları gerilemenin önemli bir sebebi olduğu üzerinde ittifak 

etmişlerdir. Müslüman aydınlar ise İslam reformizmi denince daha çok Sünni İslam 

akidesini ve tatbikatını düşündükleri ve sufi hareketin İslam’ın özünden uzaklaştırdığı 

fikrinde oldukları görülmektedir. Ancak İslam tarihine baktığımızda İslam’da tasavvuf 

hareketi Selçuklu hakimiyetinden itibaren Sünniliğe aykırı unsurlardan büyük ölçüde 

temizlenmiş, XIV. yüzyıldan itibaren de iki müessese arasında ciddi bir sürtüşme 

görülmemiştir. Zamanla bu iki müessese iç içe yaşar hale gelmiştir. Bugün Müslümanlar 

arasında medresenin din anlayışı ile tekkenin din anlayışı diye iki ayrı zihniyetin varlığı 

söz konusu değildir. Ancak radikal reformcu kitlelerde geçmiş devirlerde tasavvufun 

zararlı neticeler verdiği hakkında yaygın bir kanaate rastlanıyor. Güngör, onların 

 
77 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 29-32. 
78 A.g.e. s. 32-33. 
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tasavvufa karşı bu yaklaşımlarının başlıca sebebinin onda kendi reformcu emellerini 

tatmin edecek bir şeye rastlamayışlarından olduğunu söylemiştir.79  

Güngör, bundan sonra medresenin İslam medeniyeti içindeki yerine ve onu 

başlıca gerilik sebebi sayan iddialara bakıp ve medresenin İslam medeniyetinin yücelmesi 

ve düşmesindeki rolünün ne olduğunu cevaplamaya çalışmaktadır. Güngör, medreselerin 

düşüşünü bir parçası olduğu İslam medeniyetinin genel durgunluk ve çöküşünde 

aramaktadır. Ayrıca Moğollardan sonra ilim ve sanatın devam etmekle birlikte çok 

daraldığını ve birkaç merkeze inhisar edildiğini söylemektedir. Ancak Güngör’ün bu 

durgunluğun sebebi olarak Moğol istilasını göstermediğini de söylemek gerekmektedir. 

Bir başka nokta ise Avrupa’daki Hristiyan eğitim kurumlarının zamanla kendilerini 

yenilemelerine karşın biz de böyle bir gelişmenin görülmemesidir. Güngör, bizde 

medresenin ıslahı söz konusu olduğunda medresenin artık eski önemini kaybettiğini ve 

artık ondan memleketin düzeltilmesinin beklenmediğini söyleyerek meseleyi 

açıklamaktadır.80  

A.1.3. Avrupa, Hıristiyanlık ve İslam 

Son iki yüzyıllık modernleşme sürecinin oluşturduğu problemler için bir çözüm yolu 

aranması gerektiğini düşünen Güngör benzer durumların Batı dünyası içinde geçerli 

olduğunu Toynbee’den hareketle ortaya koymaya çalışmıştır.81 Toynbee, bugünkü Batı 

toplumunun bir intihar hareketini temsil ettiğini belirtmiş ve bunu Batı medeniyetinin 

dayandığı rasyonalizm ve hümanizm temellerinden ve bilimi yegâne hakikat olarak 

görmesinden dolayı olduğunu söylemiştir.82 

Güngör, insanların Batı medeniyetinin bu düzeninin getirdiği hoşnutsuzluklara bir 

tepki olarak komünizm ve faşizm gibi doktrinlere susuz kimselerin çeşmeye koşmaları 

gibi hararetle koştuklarını söylemiştir. Bu susuzluğun temelinde ise dini cemaatin 

parçalanması ve sığınılabilecek manevi bir barınağın bulunmayışı olduğunu belirtmiştir.  

 
79 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 33-37. 
80 A.g.e. s. 37-40. 
81 Mehmet Tayfun Amman-İsmail Hira, “Yolların Kavşağında Bir Sosyal Bilimci: Erol Güngör ve Din 

Sosyolojisine Katkıları”, İslami İlimler Dergisi 12/12, (2017), s.148. 
82 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 46. 
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Bütün dünyayı hakimiyeti altına almış olan Batı toplumu böyle bir manevi 

boşluğun taşıyıcısı olarak görülmüştür. Dolayısıyla Batı teknolojisini almak isteyen Batı 

dışı ülkeler çok dikkatli olma ihtiyacını duymuşlar ve insani değerleri teknolojiye feda 

edilmemesi için gayret göstermişlerdir. Bu noktada İslam’ın insanı maddi ve manevi 

bütünüyle saran bir sistem olması ve günlük hayatı düzenleyen hükümlere sahip olması 

onun önemini artırmaktadır.83 

A.2.ZİHİN ve HAYATIN DÜZENİ 

A.2.1. İslam Felsefesinin Bakışı 

Güngör, evvela modernleşme ile gelen materyalist ve pozitivist anlayışta bilimde ve 

bununla birlikte teknolojideki süratli gelişmelerden dolayı oluşan iyimser bir istikbal 

umudu olduğunu (Terakki Fikri) ancak Batı’da bu iyimserliğe karşı XIX. yüzyıldan 

itibaren gerek ilimde gerek felsefe de şüphelerin oluşmaya başladığından bahsetmiştir. 84 

Daha sonra Bergson, Schopenhauer, Nietzsche, Kirkegaard gibi filozofların aklın tek 

başına yeterli olamayacağı ve ilerleme iddialarına karşı çıkışlarına yer vererek 

modernleşme için tek bir modeli uygulanma zorunluluğunun olmadığını göstermek 

istemiştir.85 

Güngör, hicretin on beşinci yüzyılına girerken dünyanın durumuna bakıldığında 

her tarafta bugünkünden farklı prensiplere ve farklı sosyal organizasyonlara dayanan bir 

sistem arayışına şahit olunduğundan bahsediyor. Bu aranılan sistemin iki yönde tatmin 

edici cevaplar vermesi bekleniyor. Birincisi bütüncül bir hakikat ihtiyacını karşılaması, 

ikincisi temel değerler bakımından insan haysiyetini korumasıdır.86  

Güngör, bugünkü medeniyetin temel çıkmazlarından birinin bütüncü hakikat 

anlayışını kaybetmesi olduğunu söyleyerek ekliyor: Batı’ya hâkim olan hakikat anlayışı 

realitenin teorik yönüyle araştırılmasından elde edilen bilgiden ibaret olup realitenin bir 

de sezgi yoluyla kavranan tarafı bulunduğunu es geçmektedir. İslam Medeniyetinin ise 

hem Aristocu geleneği hem de klasik Şark düşüncesini tevarüs etmesiyle her iki noktayı 

da ihmal etmediği söylenebilir. Güngör, bugün dünyanın en büyük buhranlarından bir 

 
83 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 47-51. 
84 A.g.e. s.63-69. 
85 Amman- Hira, “Erol Güngör ve Din Sosyolojisine Katkıları”, s. 149. 
86 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 70. 



21 

 

diğerinin de değer buhranı olduğu ve bunun temelinde insanın psikolojik ihtiyaçlarının 

geri plana atılarak maddi kıymetlerin bütün hayatı sarmasının olduğunu söylemektedir. 

Devamında görüşlerini şu şekilde aktarıyor: Baş döndürücü hızla gelişen teknolojinin 

hâkim kıldığı değerler sanat, din, ahlak gibi insanı vasıtasız tatmin eden değerleri 

zayıflatmaktadır. Modernizmin dünyayı sürüklemekte olduğu bu uçuruma karşı durmak 

isteyen düşünürlerin ortaklaşa kabul ettikleri iki husus vardır: Birincisi teknolojinin 

ortadan kaldırılamayacağı ikincisi teknolojik ideolojinin karşına yeni ve farklı bir ideoloji 

getirilmesinin gerekliliğidir.87  

Güngör, modernizmin hem ıstırap verdiğini hem de ona katlanma gücü sağlayacak 

bir ideoloji vermekten aciz kaldığını dolayısıyla modern insanı bu mengeneden çıkaracak 

yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunun altını çizmiştir. Bu anlayışın ise hem günlük hayatın 

ötesindeki değerleri ele alan hem de realitenin üstüne çıkarken bile ondan kopmayan bir 

anlayış olması gerektiğini ve bunun İslam olduğunu söylemiştir.88 

A.2.2. İslam Hukukunun Meseleleri 

Güngör, bugün İslam dünyasının en önemli meselelerinden birinin İslam’a ve modern 

hayata uygun bir hukuk sistemi kurulması olduğunu söylemiştir. XIX. yüzyıldan bu yana 

İslam ülkeleri ya sömürgeci devletlerin baskısıyla ya da Batılılaşma hareketinin bir 

parçası olarak İslam hukukundan uzaklaşıp Batılı kanunları kabul etmişlerdir. Güngör bu 

noktada İslam ülkelerinin Batı’nın hukuk sistemini devşirmesinin yukarıdaki gibi sadece 

siyasi sebeplerle açıklanamayacağını çünkü Batı’nın şiddetli tesiri azaldıktan sonra da 

İslam ülkelerinin Batılı kanunları tedvin ettiğini söylemiş ve bu durumun diğer 

sebeplerini ortaya koymaya çalışmıştır. Bununla birlikte hukuk hayatında İslamî bir 

reform hareketinin imkanını tespit etmeye çalışmıştır.89 

İslam hukukunun niçin geri kaldığı hususunda farklı görüşler mevcuttur. Bu 

hukukun hicri III. asırdan sonra aşırı muhafazakâr bir karakter kazandığı ve yeni 

yorumlara kapandığı söylenir. Bu donukluğun sebebi olarak icma esası, dine dayanan 

hukuk sistemlerinin çağdışılığı gibi sebepler söylenmiştir. Bunlar arasında en çok 

benimsenen görüş; dinin değişmez prensipler üzerinde durması ve çok eski zamanlardaki 

 
87 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 70-76. 
88 A.g.e. s. 77. 
89 A.g.e. s. 79-80. 
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hayata ait kaidelerin çok sonraki bir hayata uygulanmak istenmesinin zor olmasından 

dolayı din hukukunun hayata ayak uyduramamasıdır.90  

İslam hukuku hakkında yapılan bu yorumların gerçeği pek yansıtmadığı 

söylenebilir. Evvela İslam hukukunun birinci dayanağı olan Kur’an’da sadece 195 ayet 

hukuki hükümler getirmektedir. İslam hukuku aile, miras hukuku gibi belli başlı 

konularda spesifik hükümler koymakla birlikte eşya ve borçlar hukuku gibi alanlarda 

genel bir çerçeve çizmiştir. Yani bu alanlarda daha çok müçtehitlerin içtihatları söz 

konusudur. İçtihat ise değişebilirliği söz konusu olan bir alandır. Ayrıca İslam’ın boş 

bıraktığı alanlarda ona aykırı düşmeden o günkü toplumun örfüne göre hükümler 

verilmiştir. 91 

Güngör, İslam hukukunun geri kalmasının sebebini modern görüşlerdeki gibi hicri 

III. asırdan sonraki bir durgunluğa değil İslam dünyasının Batı’nın diğer gelişmelerini 

yakalayamaması gibi hukuk konusunda da modern hayata yetişememesi olduğunu 

söylemiştir. Zira III. asırdan sonra İslam hukukunda bir durgunluk olmadığını çünkü 

sosyal değişme hızının modern döneme göre gayet yavaş ilerlediğini ayrıca o dönemlerde 

iplerin İslam dünyasında olmasından dolayı hayattaki değişmelerin hukuk sistemine 

kolayca aktırabildiğini söylemiştir.92 

Güngör’ün, İslam ülkelerinde Batılı hukuk sistemlerinin benimsenmesinin tek 

sebebinin siyasi olmadığını düşündüğünü söylemiştik. Bu konuda Güngör’ün görüşleri 

şu şekildedir: İnkılap geçiren ve işgal altında olan ülkelerde hukuk genellikle sosyal 

değişmenin başlıca bir aracı sayılmıştır. Nasıl ki İslam hukukunun doğuşundaki en önemli 

motiv İslam’a uygun bir hayat yaşamaksa, modern hukuk sistemlerini kabul eden Batı 

dışı ülkelerde de bu sistemler modern bir hayat ideali için araç olmuştur. Nitekim ortada 

sadece bir hukuk meselesi olsaydı doğrudan doğruya bütün hukukun devşirilmesi yerine 

hukuki adaptasyonlar yapılabilirdi.  

Güngör, son olarak Batı hukukuyla İslam hukuku arasında amme hukuku 

sahasındaki temel bir farka değinmiştir. Buna göre İslam’da teşri yetkisi devletten 

bağımsız olarak işlerken, Batılı hukuk sisteminde kanun koyma yetkisi devletin 

 
90 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 83-86. 
91 A.g.e. s. 82-84. 
92 A.g.e. s 86-89. 



23 

 

tekelindedir. Dolayısıyla Batı da devlet hukuka uymaktan ziyade kendi isteklerine uygun 

olarak hukuku düzenlemişlerdir. Bunun sonucunda hâkim olan kesimin ideolojik 

tercihine göre şekillenen bir hukuk sistemi meydana gelmiştir.93 Bu anlamda hukuk, 

adaleti sağlamaktan ziyade bir sınıfın diğerini kontrol atına almasını meşrulaştıran bir 

yapıyı yansıtmış olmaktadır.94  

A.2.3. Edebiyat ve Din 

Güngör, insanı anlamak için ilmi bilgiye ihtiyaç olduğu kadar sanatçının sezgisine, 

ahlakçının iç müşahedesine, din adamının görüş açısına muhtaç olunduğunu söylemiştir. 

İlim ve sanat insan hakkında bilgi sahibi olmanın iki büyük yolunu meydana 

getirmektedir. Çünkü Güngör, sanat denilen sahanın vasıtasız duyu verilerini işlemesi 

bakımından estetik, din ve ahlakı da içerdiğini söylemiştir. Sanatta insanı tanıtmaya en 

elverişli olan formlardan birinin roman olduğunu belirttikten sonra insan hakkında 

romanlardan aldığımız bilginin ilmi çalışmalardan elde edilen bilgiden daha aşağı 

olmadığını söylemiştir.95  

Güngör, Batı’da sanat eserlerinin başlıca temaları ile Batı kültürünün ana 

kaynaklarından olan Yunan ve Hıristiyan gelenekleri arasında çok sıkı bir bağlantı 

olduğunu söylemiştir. Türk kültürünün Cumhuriyet öncesinde verdiği eserlere 

baktığımızda da Batı-Hıristiyan kültürü arasındaki ilişki gibi dinî ya da lâdinî eserlerinde 

İslam kültür ve medeniyetinin derin etkileri vardır.96 

Güngör, şimdiki Türkiye’nin ise ortak bir kültürü olmadığını söylemiştir. Çünkü 

Türkiye, ne tam manasıyla İslam medeniyetinde kalabilmiş ne de Batı’ya girebilmiştir. 

Bu yüzden edebiyatının da bir kaynağı yoktur. Bu hüviyetsizlik hem solda hem de sağda 

kabul edilen eserlerin çoğunda ortak bir özelliktir. Ancak bu durumun aşılması gerektiğini 

belirterek İslami ve ahlaki değerlerin bugünün problemleriyle birlikte ele alınarak 

romanlarda verilmesini öğretici eserlerde anlatılmasından daha tesirli olacağını 

söylemiştir. Burada ise görevin yazarlara düştüğünü belirtmiş, kendi kültür ve 

 
93 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 91-92. 
94 Amman- Hira, “Erol Güngör ve Din Sosyolojisine Katkıları”, s. 150. 
95 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s.98. 
96 A.g.e. s. 96-101. 



24 

 

medeniyetinin değerlerine bağlı kalarak yazmanın onları gözden düşüreceği şeklindeki 

aşağılık duygusundan kurtulmaları gerektiğini söylemiştir. 97 

A.3. BOCALAMALAR 

A.3.1. İslam, Milliyetçilik ve Sosyalizm 

Güngör, İslam’ın iktisadi hayata dair kâr, ticaret, sosyal adalet gibi meselelerde bir takım 

genel prensipler koyduğu halde iktisadi bir doktrin ortaya koymadığını söylemiştir. İslam 

ülkeleri, büyük sanayi ülkelerinin siyasi ve iktisadi hegemonyasından yeni çıkmaya 

başlamış birer geri kalmış ülke olmaları onları ekonomik anlamda bir sistemi uygulamaya 

itmiştir. İslam ülkeleri sosyal adalete olan vurgusundan dolayı İslam’a yakın gördükleri 

sosyalizmi ve bununla birlikte merkezi otoriteyi güçlendirmek adına Milliyetçiliği 

benimsemişlerdir. Güngör, Mısır, Cezayir, Gana gibi ülkeler üzerinden sosyalizm ve 

milliyetçilik politikalarını anlattıktan sonra sonunda bu devletlerinin sosyalizmin siyasi 

riski olan Sovyet bloğunun etkisi altına girdiğini ve bu riskin sosyalizmi benimseyen 

diğer geri kalmış ülkeler için de geçerli olduğunu söylemiştir.98  

Liberalizm, kapitalizm ve sosyalizm gibi siyasal sistemler Batılı toplumların 

sosyal ve tarihsel gerçekliklerinin bir yansıması olarak meydana gelmiştir. Güngör’ün de 

bahsettiği gibi bu sistemlerin başka bir topluma model olarak uygulanması tecrübe 

edilmiş durumdadır. Nitekim bu sistemler belli tarihsel ve sosyolojik şartların bir ürünü 

olduğu için Müslümanların sosyolojik ve kültürel dokusuyla uyuşmamıştır.99 Dolayısıyla 

bu politik sistemler beklenen kalkınma hamlelerini gerçekleştirmekten uzak 

kalmışlardır.100  

A.4. ALLAH’IN İPİNE SARILMAK 

A.4.1. Çokluk içinde Birlik 

Güngör, İslam aleminde İslam birliğinin ortaya çıkmasıyla milliyetçilik hareketlerinin 

aynı zamana rastladığını söylemiştir. Çünkü 19. yüzyılda İslam aleminin durumuna 

bakıldığında milliyetçilik hareketleri hem Batı sayesinde hem de Batı’ya rağmen 

 
97 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s.101-105. 
98 A.g.e. s.110-128. 
99 A.g.e. s. 126-128.  
100 Amman- Hira, “Erol Güngör ve Din Sosyolojisine Katkıları”, s. 150. 
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yayılıyor. Bunun neticesinde de bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğunun çatısı altında 

kendi farklılıklarıyla beraber birlik içinde bulunan Müslüman ülkeler ayrıldıktan sonra 

Batı emperyalizmine karşı İslam birliği politikasını yürütmüşlerdir. Güngör, bu başlık 

altında milliyetçilik fikri ile İslam birliği politikasının birbiriyle çatışmadan hatta bazen 

birbirini destekleyerek ilerlediğini; İslam tarihindeki halifelik anlayışından -dört halife 

döneminden Osmanlı’ya kadar- ve yer yer Müslüman ülkelerdeki milliyetçilik 

hareketlerinden örnekler vererek açıklamaya çalışmıştır.101 Bölüme verdiği başlık da bu 

anlamda manidardır. Nitekim Allah Teala’nın Kur’an’ı Kerim’de buyurduğu gibi 

birbirlerinden farklı şubeler ve kabileler halinde olan Müslüman topluluklar birliklerini 

ancak Allah’ın ipine sarılarak, onun emirlerine uyarak yerine getirebileceklerdir.102  

Güngör, İslam birliğinin İkinci Abdülhamid’in gayreti ve liderliğiyle kuvvet 

bulduğunu söylemiştir. Osmanlı Devleti halifeliği aldıkları zaman İslam dünyasının 

büyük bir kısmına hakimdiler. Onlar bu siyasi üstünlük dönemi devam ettiği sürece ayrıca 

Halifeliğe dayanan bir nüfuz elde etmeye çalışmadılar yani buna ihtiyaçları yoktu. Ancak 

Batılı devletler tarafından Müslüman toplumlar Osmanlı aleyhine tahrik edilince ve 

Müslüman toprakları yavaş yavaş sömürge haline gelmeye başlayınca Osmanlı devletinin 

kaderi ile İslam dünyasının kaderi bir olmuştur. Böyle bir zamanda İkinci Abdülhamid 

taşıdığı halife sıfatının sahip olduğu potansiyeli kullanmak istemiştir. Ancak mesele 

sadece Osmanlı-Türk devletinin ayakta kalması olmadığı için bu hareketle, meseleyi sırf 

İslamiyet ve İslam milletleri açısından ele alan aydınların görüşleri de bir noktada 

birleşmiştir. İslam ittihadı fikri II. Abdülhamid’le başlamış, II. Meşrutiyet zamanında da 

devam etmiş ve 1924 yılında hiç değilse Türkiye bakımından sona ermiştir. 

Güngör, Ziya Gökalp’in İslam ittihadı konusunda bir görüş ortaya attığını ve o 

devirdeki Cumhuriyet hükümetinin ileri gelenleri tarafından da bunun benimsendiğini 

söylemiştir. Buna göre Gökalp, İslam ittihadını; her yıl toplanan bir müderrisler kongresi 

şeklinde bütün İslam ülkelerinin din alimlerinin bir araya gelip, İslam’ın kültürel 

meseleleri hakkında konuşup, yayınlar yapılacağı bir mecra olarak düşünmüş ve böylece 

 
101 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s.130-147. 
102 Hucurat 49/13, Ali İmran 3/103. 
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Müslümanların uyanık bir dimağa sahip olacaklarını düşünmüştür. Güngör, İslam 

dünyasının -merkezi birlik fikri hariç- bu istikamette belli bir yol aldığını belirtmiştir.103 

Güngör, bugün İslam devletleri arasında Pan-İslamizmin kuvvetli bir fikri ve 

siyasi cereyan uyandıramayışının başlıca sebeplerinden biri olarak İslam doktrininde tek 

devlet fikrinin işlenmediğini ve Müslümanların tek bir siyasi bayrak altında 

toplanmalarının dinin bir emri olmadığını ayrıca bunun aksine de bir hüküm 

belirtilmediğini söylemiştir. Bugün İslam’ın uyanışı denen hadisenin ise İslam ülkelerinin 

iktisadi ve siyasi bir kuvvet olarak dünya sahnesine çıkması değil İslam’a alternatif 

sistemlerin başarısızlıkla sonuçlandığından dolayı olduğunu söylemiştir. İslam ülkelerini 

“İslam dünyası” adı altında bir birlik halinde gösteren şeyin bu ortak vasıf olduğunu ve 

başarısız kalan sistemler karşısında İslam’ın temel değerlerine dayanan yeni bir siyasi 

sistem kurma fikrinin büyük kitleleri kendine çektiğini belirtmiştir.104  

Güngör, İslam devletlerinin Komünist bloğa girmenin bir ölüm olduğunu anlamış 

olmaları gerektiğini söylemiştir. Batı dünyasının ise Müslüman dünyasından tarihi 

gelişmesiyle, sosyal yapısıyla, manevi temelleriyle apayrı bir dünya olduğunu dolasıyla 

Müslümanların bu iki yabancı âlem karşısında müstakil bir hüviyet taşımanın şart 

olduğuna inandıklarını belirtmiştir. Bu hüviyet ise İslam Dünyası diye ayrı bir blokun 

teşekkülüyle olacaktır. Müslümanlar böyle bir blokun kurulmasını İslam kültür ve 

medeniyetinin şahsiyet kazanması için şart görüyorlar, çünkü ancak bu birlik şuuru içinde 

dayanışma ve ortak eserler meydana gelebilecektir. Güngör kültür ortaklığı ile 

oluşturulabilecek birliğin siyasi yakınlaşma ile yakından ilgili olduğunu belirttikten sonra 

bu yakınlaşmayı sağlayacak yöneticilerin olmadığını ve Türkiye dışındaki birçok ülkenin 

rejiminin de bu yönde görüşler ortaya koyanlarında teşkilatlanmasına izin verilmediğini 

söylemiştir.105 

 
103 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 133-147. 
104 A.g.e. s. 157-158. 
105 A.g.e. s. 161-163. 
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A.5. GEÇMİŞİN VE GELECEĞİN KURUCULARI 

A.5.1. Aydınlar 

Güngör, İslam toplumlarının Batı uygarlığı karşısında yaşamış oldukları sorunların makul 

bir çözüme kavuşturulamamasının nedenini İslam dünyasında yeterli aydınların 

yetişememesine bağlamıştır. Bunun sebepleri arasında aydınların entelektüel 

kapasitelerinin ve dini bilgilerinin yeni bir sıçramayı gerçekleştirmekten uzak olmasını, 

Müslüman ülkelerin tüm entelektüel güçlerini hızlı kalkınma hamlelerine 

yönlendirmeleri sonucu İslam ideolojisini ikinci sınıf aydınların temsil etmek zorunda 

kalmasını, modernleşme sürecindeki eğitim kurumlarında yetişen aydınların Batı 

karşısında kendi kültür ve değerlerine karşı güvensizliklerini ve aydınların Batıcı ve 

muhafazakar İslamcı gibi ikiye bölünüp entelektüel enerjilerini birbirlerine karşı 

harcamalarını zikretmiştir.106 

Aydınlar arasındaki bu bölünmenin Batılı ülkelerdekinden çok farklı sonuçları 

olmuştur. Çünkü Batı da Katolik kilisesi aydın zümre üzerindeki tekelini kaybettiği 

zaman kendi aydınını koruyacak gücü kaybetmemiştir. Kilise bağımsız bir kurum olarak 

da devlet desteğine ihtiyaç duymayacak bir zenginliğe sahip olagelmiş ve bu durumu hiç 

değişmemiş halde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. İslam’da ise bu 

anlamda bir teşkilatlanmanın olmayışı, devlet desteğinden ve bürokratik hizmetlerden 

mahrum kalan medreseli aydınların durumunda çok köklü sarsıntılara yol açmıştır. 

Batılılaşma hareketlerine bağlı olarak bu kesim sahip oldukları imkanları sürekli 

kaybetmiştir.107  

Güngör, kendi dönemindeki aydınların portresini bize şu şekilde çiziyor: Bugün 

İslam ülkelerinde kalkınma, modernleşme, refah vs. konularında düşünürken İslam’ı 

hiçbir şekilde hesaba katmayan veya onu bu yollarda bir engel olarak gören küçük bir 

aydın zümreye rastlanır. Bunları bir kenara bırakılacak olursa aydınları radikal 

muhafazakârlar ve modernistler olarak iki grupta ele alınabilir. Bu grupların ikisi de 

sürekli bir geleneğin temsilcisi değil, Batı medeniyetinin şoku karşısında ortaya çıkan iki 

ayrı reaksiyon tipinin örnekleridir. Radikal muhafazakârlar mevcut bir geleneğin 

 
106 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 169-170. 
107 A.g.e. s. 172. 
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muhafazasını değil, mazinin derinliklerinde kalmış gelenek olarak bugüne geçmemiş bir 

takım görüş ve uygulamaları diriltmek istemektedirler. Modernistler ise Batı 

medeniyetinin prensiplerine göre İslam’ı değerlendirmek, yeniden yorumlamak ve 

onunla Batı medeniyeti arasında bir uzlaşma bulmak niyetindelerdir. Her iki tavrında asıl 

kaynağı, Batı ile temastan bu yana İslam düşüncesinde meydana gelmiş bulunan 

kesikliklerdir. Bugünün İslamcı düşünürleri Batı medeniyetini nasıl tanımak ve anlamak 

durumunda ise, İslam’ı da öylece tanımak ve anlamak durumundadır.108 

Yukarıda bahsedildiği gibi bu iki grup arasında ayrılık vardır; bu ayrılık devam 

ettikçe birbirlerinin temsil ettiği değerlere karşı kayıtsızlık da devam edecektir. 

Güngör’ün de dediği gibi entelektüel enerjinin bu şekilde harcanması İslami düşüncesinin 

gelişmesine bir katkı sağlamayacak aksine onu geriletecektir. 

A.5.2. Gruplar, Meseleler, Tavsiyeler 

Güngör, artık İslam ülkelerinde İslam ideolojisini temsil eden bir aydın kitlenin 

yetişmekte olduğunu söylemiştir. Batı’nın şokunun etkisiyle İslamcı aydın zümresi laik 

aydın tipine nispetle giderek küçülmüş öyle ki 1930-40’larda İslam davası nesli tükenmiş 

birkaç medreseli ile esnaf ve zanaatkar takımının davası haline gelmiştir. Ancak bu 

insanlar çocuklarını okutmuş ve kendilerinin zayıf bir şekilde temsil ettikleri davayı 

kuvvetli ellere bırakmışlardır. Böylece milli kültürün içinden gelen ve ona sahip çıkan, 

köklü, büyüyen bir aydın kitle ortaya çıkmıştır. Aydın tabakanın içinde görülen başka bir 

önemli gelişme de din tahsili yapmış aydınların, din dışı meslek sahalarında o sahadaki 

laik aydınlarla yarışabilmesi ve onların da Müslüman aydınları zoraki olsa da kabul 

etmeleri olmuştur. Güngör’e göre, İslam’ın meselelerini yüklenmek mevkiinde bulunan 

bu zümre -laik tahsil görmüş İslamcı aydınlar ve din tahsili görmüş aydınlar- henüz çok 

yenidir ve kendi aralarında mütecanis değillerdir. Yüklendikleri davayı mükemmel bir 

şekilde yürütmelerini beklemek için vakit çok erkendir.109  

Güngör, İslam’ın özüne dönme hareketini temsil ettiğini söylediği İhvan-ı 

Müslimîn ve Cemaat-ı İslamî’den bahsettikten sonra yaşanan hayatı esas alıp İslam’ı ona 

uydurmak fikrinde olan reformculardan bahsetmiş ve bu anlayışta olanlar yüzünden 

 
108 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 179-180. 
109 A.g.e. s. 195-197. 
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özellikle Türkiye’deki dindar kesimin reform tabirine karşı antipatisi oluştuğunu 

söylemiştir. Kelimenin aslî manasının giriş kısmında da açıklandığı gibi Müslümanların 

bugünkü halinin ıslahı olduğunu belirtmiştir. Güngör, İslam dünyasının modern dünyaya 

uyum sağlaması için sahip olduğu inanç sistemi ile yaşadığı hayat arasında uygunluk 

sağlayacak içtihatlara ihtiyaç duyduğunu ve ancak bu sayede İslam cemaatinin hayat ile 

din arasında bocalamaktan kurtulacağını söylemiştir.110 

Güngör, modern içtihatlar yapılmasının önündeki en büyük engellerden birinin 

klasik din tahsili görmüş ulema olduğunu ve dinin muhafızı gibi görünen insanların 

hakikatte ona en büyük zararı verdiklerini söylemiştir. Ulemanın bu tavrı sonucunda dini 

konularda herkes kendini söz sahibi görmeye başlamıştır. Bunun sonucunda dine gerek 

eli kalem tutan kimseler gerek politikacılar tarafından dışarıdan birçok müdahale 

yapılmıştır. Güngör bu müdahalelerin sebebinin başında ulemadan kaynaklanan içtihat 

boşluğu olduğunu söylemiştir. Ancak insan zihninin böyle bir boşluğa tahammülü 

olmamıştır ve bu boşlukları şahsi sezgilerine göre doldurmuştur. Güngör böyle bir 

durumun cemaatin ortak değerlerin kaybolmasına ve cemaatin dağılması gibi vahim 

sonuçlara sebep olacağını söylemiştir ve ulemayı içtihada davet etmiştir.111  

Güngör, modern çağda yaşanan dinî hayattaki bazı kopuklukların ve sıkıntıların 

sanayileşmenin zaruri bir neticesi olduğunu belirtmiş ancak bunun öylece kabul 

edilemeyeceğini dolayısıyla din alimlerimizin dünyamızın yeniden kurulmasında 

çalışması gerektiğini ve dinin ezeli, ebedi değerlerini modern insana en iyi şekilde 

vermenin yolarını bilmek zorunda olduklarını söylemiştir.112 

Güngör, İslam dünyasında siyasi ve ekonomik anlamda kalkınmalardan 

bahsettikten sonra İslam dünyasının gerçek manada yücelmesinin siyasi gelişmeler 

sayesinde değil tefekkür sahasındaki gelişmeler neticesinde olacağını belirtmiş ve İslam 

davasının asıl yükünün fikir adamlarının omuzlarında olduğunu söylemiştir. Bu gayeye 

ulaşmak içinse İslam aydınlarının enerjilerini büyük ölçüde boşa çıkaran siyaset 

 
110 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 198-201. 
111 A.g.e. s. 201-203. 
112 A.g.e. s. 205-207. 
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çekişmelerinden uzak kalmaları ve modern toplumun sorunlarına kalıcı çözümler 

bulmaları gerektiğini belirtmiştir.113  

  

 
113 Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 208-209. 
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B. İSLAM TASAVVUFUNUN MESELELERİ 

Güngör, yeni dünyada nasıl bir din hayatı yaşamak gerektiği sorulduğunda çözülmesi 

gereken meselelerden birinin de tasavvufi düşüncenin ve onunla alakalı uygulamaların 

yeri olduğunu söylemiştir. Bugün Müslümanların sosyal hayatını yeniden düzenlemek 

amacıyla ciddi bir gayretin olduğunu ve bu hareketin içinde bulunanların kendilerine 

rehber olacak prensiplerin hangi kaynaktan olacağını belirlemek zorunda olduklarını 

belirtmiş ve bu noktada tasavvufun onların işine pek yaramayacağını söylemiştir. Çünkü 

ferdi yaşantıyı esas tutan ve bir zihinden öbürüne nakli imkânsız manevi hallere dayanan 

tasavvuf, hitap edilen kitlenin bütünü için manalı olacak ve herkes tarafından anlaşılıp 

kabul edilebilecek mahiyette değildir. Nitekim daha önceleri görülen reform 

hareketlerinin başındaki kimseler -sufi gelenekten eserler bulundurmakla birlikte- daima 

dinin rasyonel sistemine dayanmışlardır. Reformcunun şeriata sıkı sıkıya bağlı kalması 

ve Batıni yorumlara karşı çıkması sadece onun din anlayışının bir sonucu değil, bu aynı 

zamanda sosyolojik ve psikolojik bir zarurettir.114 

Bütün reform hareketleri bir öze dönüş hareketi olduğu için İslam’ın ilk 

devirlerinde bâtına pek yer vermediğinden bu durum tasavvufun aleyhine olmuştur. Dini 

reform dönemlerinde ona artan hücumun bir sebebi de sübjektif yorumlar içermesinden 

dolayı dinin esasından uzaklaştırmaya müsait bulunmasındandır. Ayrıca Batı’nın 

rasyonalist-ilimci geleneği Müslümanlar üzerinde büyük bir baskı yapmış böylece İslam 

dünyasında İslam dininin modern medeniyeti iktibas etmeye engel olmadığını bilakis 

teşvik ettiğinin ispata çalışmışlardır. Bu uğurda da ilk olarak irrasyonalist-antientellektüel 

cereyanlara düşmanlık artmış ve bunlar feda edilmeye hazır hale gelmiştir.115  

Güngör, bütün bu tartışmalardan sonra İslam tasavvufunu İslam kültür ve 

medeniyetinin özel bir yanı olması itibariyle incelenmeye değer olduğunu belirtmiş ve bu 

eserinde tasavvufun dini ve felsefi düşünce tarihindeki kaynakları, tasavvufun tarihi 

gelişimi, İslam dünyasındaki fonksiyonları, mistik yaşantının mahiyeti ve kıymeti gibi 

meselelere cevap arayacağını söylemiştir.116 

 
114 Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri (İstanbul: Ötüken, 1996), s. 9. 
115 A.g.e. s. 10-11. 
116 A.g.e. s. 13.  
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Güngör, eserinin girişinde tasavvufu İslam mistisizmi olarak isimlendirdiğini 

söyleyerek mistisizmi belli bir iç tecrübe, belli bir bakış tarzına felsefe de verilen genel 

ad olarak açıklamıştır. Bu anlamda Hıristiyan mistisizmi, Hindu mistisizmi olduğu gibi 

İslam mistisizminin da tasavvuf olduğunu belirterek, İslam mistisizmi demekle onun 

Hıristiyan mistisizmiyle aynı anlamda olduğunu göstermek gibi bir gayesinin olmadığını, 

onu genel bir anlamda kullandığını söylemiştir. Ayrıca mistisizmin Batı dillerinden 

alınmış olmasının, bu düşüncenin veya hayatın onlara mahsus olduğu anlamına 

gelmeyeceğini belirtmiştir.117 

B.1. İslam Tasavvufunun Menşei 

Güngör, mistisizmin İslamiyet öncesi medeniyetlerdeki yerini Doğu’da Hinduizm ve 

Budizm, Batı’da antik Yunan felsefesi açısından incelemiş ve İslam kaynaklarının 

yabancı kaynaklara dayandığına dair oryantalistlerin ve tasavvuf karşıtı kişi ve çevrelerin 

iddialarını değerlendirmiştir. İslam dışında gelişmiş mistik cereyanlar ile İslam tasavvufu 

arasında ciddi benzerlikler bulunmakla birlikte kültür benzerlikleri arasında bir illiyet 

bağının aranmasının her zaman geçerli bir yol olmadığını söylemiştir. Çünkü insanın 

insan olması bakımından sahip olduğu ortak niteliklerden dolayı ortaya çıkan birtakım 

neticeler vardır ki bunların başkalarından kopyalandığını söylemek yerinde olmayacaktır. 

Güngör, buna örnek olarak dini düşüncenin evrenselliğini vermektedir.118  

Ayrıca Güngör, kültür temaslarının ve alışverişlerinin olmasının gayet normal 

olduğunu söylemiştir. Nitekim gündelik hayata bakıldığında hayatın parçalarının her 

birini başka bir kaynağa bağlamak mümkündür. Ama kullanılan şeylerin başlangıcı ne 

olursa olsun bunlar hayat içerisinde kaynaşarak belli bir hüviyet kazanmışlardır. İslamiyet 

de yeni bir nizam ve dünya görüşü getirirken var olan toplumdaki bütün işleyişi 

yıkmamış, İslam’a uyduğu ölçüde kabul etmiştir. Güngör bunun tasavvuf konusunda da 

böyle olduğunu, tasavvufun dini sınırları aştığı zamanlar olmakla birlikte İslam 

cemaatinin bu aşırılıkları törpülediğini, sapmaları doğru yola getirdiğini söylemiştir. 119 

 

 
117 Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, s. 15.  
118 A.g.e. s. 51-52. 
119 A.g.e. s.52-53. 
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B.2. İslam Tasavvufunun Tarihi Gelişmesi 

Güngör, başlarda hayata karşı belli bir tavır ve davranış olarak ortaya çıkan tasavvufun 

daha sonra bir düşünce tarzı haline gelerek sistemleştirilmesine kadarki gelişimini 

incelemiştir. Buna göre tasavvuf doğrudan Hz. Peygamberin ve onu örnek alan 

sahabilerin zühdü esas alan yaşantılarına dayanmaktadır. Şu hâlde tasavvuf, dinin deruni 

manasına nüfuz etme ve manevi hayatı maddi hayata üstün kılma şeklinde alınırsa İslam 

ile tasavvuf hemen hemen aynı manaya gelecektir. Nitekim hicri ilk üç yüzyılda 

mutasavvıfların karakteri bu şekilde olmuştur.120  

Güngör, tasavvufun tarihi gelişimini anlatırken altını çizdiği bir başka nokta da 

doktriner görüşlerden ziyade mutasavvıfların örnek yaşantıların halk kitleleri üzerinde 

etkili olduğu ve tasavvufu itibarlı kılan şeyin onların saygı uyandıran yaşamları 

olduğudur. Mutasavvıflar dini bilinen değil yaşanan olarak görmüşler ve söyledikleri gibi 

yaşamayan fakihleri samimiyetsiz bulmuşlardır. Fakihlerin şekilciliği ile mutasavvıfın 

hissi hayatı arasında bu zıtlık daha sonra zahir ilmi batın ilmi diye bir kutuplaşmaya yol 

açmıştır.121 İslam medeniyeti bu kutuplaşmayı sufilerin tasavvufi yaşantıyı 

ilmileştirmeleri, fakihlerin de tasavvufu şer’i ilimlerin arasına almasıyla aşmıştır. Nitekim 

İslam medeniyetinde en saygı duyulan alimleri, zülcenaheyn denilen mutasavvıf alimler 

ve alim mutasavvıflar olmuştur.122 

Güngör, IX. yüzyıldan itibaren zühd hareketinin daha çok mistik bir karakter 

kazanmaya başladığını ve bu dönüm noktasının önemli isimlerinin Haris el-Muhasibi, 

Zünnun-i Mısrî, Bâyezid Bistamî, Cüneyd-i Bağdadî olduğunu söylemiştir. Cüneyd-i 

Bağdadî’nin zamanına kadar tasavvuf, zühd sahasını çoktan aşmış ve mistik doktrinler 

teşekkül etmeye başlamıştır. Sufilerin temel doktrinden saptığının hissedilmesi Sünni 

cemaatin şiddetli tepkisine neden olmuştur. Bunun sonucunda sufiler kendi doktrinlerinin 

İslam’a uygunluğunu ispat etmek zorunda kalmışlardır. Güngör, Sünni Müslümanlıkla 

sufi hareketinin kaynaşmasında Gazali’nin önemli bir yerinin olduğunun altını 

 
120 Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, s. 54-55.  
121 A.g.e. s. 57-58. 
122 Amman - Hira, “Erol Güngör ve Din Sosyolojisine Katkıları”, s. 153. 



34 

 

çizmektedir. Gazali’nin özgün tarafı İslam’da Sünnilik ve tasavvuf diye iki ayrı yolu 

uzlaştırması değil, bu ikisinin bir olduğunu göstermesidir. 123  

Güngör, tasavvufun tarihi gelişiminde önemli şahsiyetlerden biri olan İbn Arabi 

üzerinde de çok duruyor. Ona göre İbn Arabi’nin panteist felsefesi o zamana kadar ahlâkî 

bir muhtevası olan tasavvufu bir metafizik sistem haline getirmiştir. Böylece tasavvuf 

kendi başına hakikatler peşinde gezen İslam’dan ayrı bir sistem olmuştur. Ayrıca Güngör, 

L. Massignon’un yorumuyla İbn Arabi’nin tasavvufu sosyal fonksiyonundan sıyırarak 

kapalı batinî daireler haline getirdiğini söylemiştir. Güngör, bütün bunlara rağmen onun 

Sünni dünyada büyük bir şöhret ve itibar kazanmasını anlaşılmazlığına yormuş ve bunu 

“Münevver bir Müslüman onu okuduğu zaman fevkalade bir zihinle karşılaşmış olmaktan 

haz duyar ve kendisine saygı gösterir” diyerek açıklamıştır. Onun halk indinde gördüğü 

saygınlığın ise münevverlerden gördüğü takdirin yansımasından dolayı olduğunu 

söylemiştir. Nitekim görüşleri halk arasında bilinecek olsa hiç hoş karşılanmayacağını 

belirtmiştir. Güngör, İbn Arabi’nin parlak zekâsına ve geniş bilgisine rağmen sisteminin 

ölü olduğunu çünkü İslam’ın realitesine pek uymadığını ve İslam cemaatinin ihtiyaçlarını 

karşılayamadığını söylemiştir.124 

Güngör’ün İbn Arabi tenkidinde biraz aşırıya gittiğini düşünenler olabilir. Ancak 

onun topluma karşı sorumluluk hisseden bir aydın sıfatıyla zaten sübjektif niteliğiyle 

bozulmaya müsait olan tasavvufun İslam anlayışını sıkıntılı bir yola sürükleyeceği 

kaygısıyla istismar kapılarını kapatmaya çalıştığı söylenebilir. Güngör’ün bu tavrı bize 

Sünni ilim geleneğine vakıf ve onu önemseyen bir alim portresi çizmektedir.125 

B.3. Manevi İktidar ve Maddi Teşkilâtlar 

Güngör, tasavvufun tarikatlar halinde müesseseleşmesini anlatırken XII. Yüzyıldan 

itibaren müridler ile şeyhlerin ilişkilerinin kaidelere bağlandığını ve tarikatların birer 

müessese haline geldiğini söylemiştir. Ayrıca bu teşkilatlanmayla alakalı olarak 

Hıristiyan mistisizmi ile İslam tasavvufunu karşılaştırıp aralarındaki önemli farklardan 

 
123 Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, s.58-68. 
124 A.g.e. s.75-79. 
125 Amman - Hira, “Erol Güngör ve Din Sosyolojisine Katkıları”, s. 153. 
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birinin tasavvufta rehbere verilen ihtimam olduğuna işaret etmiş ve tasavvufta kâmil 

mürşit olmadan hiçbir şey yapılamayacağını belirtmiştir.126 

Güngör, tarikatın teorik temelinden bahsederken şeyhlik müessesinin önemine 

dair; tasavvufun gayesinin sufi için maddi alemi terk edip Allah’ı bulmak olduğunun 

altını çizmiş ve bunu gerçekleştirirken başka bir alemle irtibat kurmaya çalışan salikin 

yanlış bir yola sapmaması için, hakikatle devamlı temas içinde olan velilerin rehberliğine 

ihtiyaç duyduğunu söylemiştir. Bu yolda şeyhe olan ihtiyaç hususunda da -Gazali hariç- 

bütün sufi teorisyenlerin hemfikir olduğunu eklemiştir.127  

Güngör, Sünni itikadında resmen yeri bulunan evliya kerametlerinden 

bahsettikten sonra kerametler hakkındaki şu sözleri dikkat çekicidir: “Evliya 

kerametlerini inanılmaz bulanlar bir noktaya bilhassa dikkat etmelidirler. Evliya 

menkıbeleri tasavvufta hatta bütün din hayatında çok önemli yer tutar ve bu menkıbeler 

kerametle doludur. Bir kimse meselenin keramet tarafına bakarak -şimdi pek çok aydının 

yaptığı gibi- bütün bunların hurafeden ibaret olduğunu söylemekle büyük bir hataya 

düşmüş olur. Burada hadisenin objektif şartlara uygunluğu önemli değildir. Çünkü 

anlatılmak istenen şey objektif olay değildir. Olay orada belirtilmek istenen ahlâkî 

muhteva için bir kılıftır ve bu kılıfın kültürde geçerli olan şeylerden seçilmesi pek tabidir. 

Biz bugün aynı gerçekleri anlatmak istediğimiz zaman akıl dışı olayları kullanmıyoruz, 

fakat onları kullananların asıl maksatlarının bizimkinden hiç de farklı olmadığını hesaba 

katmalıyız.”128. 

Güngör, tarikatların doğuşu ve gelişmesini değerlendirmiş ve şeyhin misyonu ile 

tarikatların dini ve sosyal fonksiyonlarını incelemiştir.129 Şeyh muhitinden daha yoğun 

daha heyecan verici bir dini hayata sahip olan kişidir. Zaten etrafında toplanılmasını 

sağlayan unsur da o günkü dini hayatın heyecansız ve şekilci vasfı karşısındaki heyecanlı 

tutumudur. Tarikat teşkilatlanması şeyhin ölümünden sonra taraftarların bir arada kalma 

yönündeki istek ve heyecanlarından kaynaklanmaktadır. Bu şekilde teşkilatlanmaların 

daha önce Hıristiyanlarda da görülmesine rağmen sufi tekkelerini Hıristiyan 

manastırlarından ayıran önemli bir fark vardır: Bu tekkelerin dünya hayatına kapalı 

 
126 Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, s. 81. 
127 A.g.e. s. 8-2-83. 
128 A.g.e. s. 86-88. 
129 Amman - Hira, “Erol Güngör ve Din Sosyolojisine Katkıları”, s. 154. 
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olmayışıdır. Güngör, tarikatların gelişmesinde, tarikat faaliyetlerini meslek haline 

getirmiş olan dervişlerin öneminden bahsetmiş ve İslam toplumundaki dünya ile ahiretin 

bu kadar iç içe geçmiş olmasında en büyük sebebin yine dervişler olduğunu söylemiştir. 

Nitekim onlar toplumda Müslümanların uyanık vicdanı gibi daima ahireti ve Allah’ı 

hatırlatmışlardır.130  

Güngör, tasavvufu şeriatla çatışmaya müsait kılan durumlara da dikkat çekmiştir. 

Bu nokta da tasavvufun ilhamı prensip olarak kabul etmesi belli mantıki olarak belli 

sonuçlara sebep olmuştur. Buna göre zahir/batın, ilim/marifet ayrımı sebebiyle batının 

zahire, marifetin ilme üstünlüğünün ve dinde asıl otoritenin şeyhin mükaşefesi kabul 

edilmesi tasavvufu her an şeriatla çatışmaya müsait kılmıştır. Güngör, medresenin 

baskısının hissedildiği kültür merkezi olan şehirlerde entelektüel gücün tarikatları kontrol 

altında tuttuğunu, ancak böyle bir kontrolün bulunmadığı yerlerde tarikatların dejenere 

olduğunu söylemiştir.131 

Güngör, tarikatların XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bozulmasını içinde 

bulundukları toplumun genel bozulmasının yansıması sonucu olduğunu söylemiştir. 

Özünde serbest ferdi bir tecrübeyi esas alan bir yolun giderek devlet dairesi haline 

gelmesi, şeyhlerin memur konumuna düşmeleri, kültür canlılığının sönmesi gibi hususları 

zikrederek bozulmamanın sebepleri arasında göstermiştir.132 

B.4. Bilgi Meselesi 

Güngör, tasavvufun bilgi meselesi üzerine yoğunlaşarak bilgi kaynağı olarak sezgi 

üzerinde durmuş mistik bilgi teorisinin antik Yunan felsefesine dayanan temellerini 

modern felsefeye kadar getirmiş ve mutasavvıfların marifetle alakalı görüşlerinin 

özetlemiştir.133  

Mistisizmin bilgi konusundaki iddiasının onun temel özelliklerinden birisi 

olduğunu belirttikten sonra bu iddiayı açıklamaktır. Buna göre duyu vasıtalarıyla ve bir 

takım istidlal yöntemleriyle ulaşılan ilmi bilgi sadece zahiri dünyanın bilgisini verirken 

buna karşılık mistisizmin sezgisi bu tür çabalara girmeden eşyanın özünü vasıtasız ve 

 
130 Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, s. 88-91. 
131 A.g.e. s. 93-94. 
132 A.g.e. s. 95. 
133Amman - Hira, “Erol Güngör ve Din Sosyolojisine Katkıları”, s.155. 
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derhal kavrama imkânı vermektedir.134 Mistisizmin bilgi teorisini antik Yunan’da 

Pitogaras’a kadar götürmüş, ilk sistemli ifadesinin Eflatun’da bulunduğunu söylemiştir. 

Yeni Eflatuncu felsefede Eflatunun ide anlayışı birtakım değişikliklere uğramıştır. 

Platinus ile Eflatun da bulunmayan akıl-üstü sezgi fikri ortaya çıkmış, böylece Eflatun’un 

bilgi ve faziletle varılan Tanrı’sından sonra Platinus’un akıl ve aşkın da ötesinde bir vecd 

hali ile bilinen Tanrısı ortaya çıkmıştır.135  

Güngör, İslam tasavvufunda mistik bilginin muhtevasının ne olduğunu sorduktan 

sonra buradaki en önemli tartışmanın marifet ile Allah’ın bilinip bilinemeyeceği 

olduğunu belirtmiştir. Bununla alakalı iki türlü anlayışın olduğunu, birincisine göre 

Allah’ın mahiyetine nüfuz etmenin mümkün olmadığını, marifetin Allah’ın 

anlaşılamayacak kadar büyük olduğunu kabul etmek demek olduğunu ve bu kabulün ehli 

sünnet itikadına sahip olan mutasavvıflar tarafından benimsendiğini söylemiştir. İkinci 

görüşün ise panteist karakterde olduğunun altını çizdikten sonra, insanın Allah hakkında 

sahip olduğu bilginin Allah’ın bilgisiyle aynı kabul ettiklerini söylemiştir.136 

Güngör, ehli sünnet itikadındaki mutasavvıfların bilgi felsefesini en iyi Gazali’nin 

temsil ettiğini, mistik bilgiyi bir bilgi problemi olarak incelediğini ve bizzat o yoldan bilgi 

edindiğini belirttikten sonra bu konudaki görüşlerini açıklamıştır. Daha sonra modern 

felsefedeki sezgiye dair görüşleri aktarmıştır.137  

Sonuç olarak, Güngör sezgiyle elde edilen bilginin yanılmazlığının iddia 

edilemeyeceğini ve şahsi sezgilerin objektif bir iddia olarak kabul edilemeyeceğini 

söylemiştir. Sezgileri bilginin ilk basamağına benzetmiş ve bunların doğruluğunun akla 

ait metotlarla tespit edebileceğini belirtmiştir.138  

B.5. Vecdin Psikolojisi 

Güngör, bilgi meselesinin devamında onun daha iyi anlaşılması adına tasavvuftaki vecd 

halini incelemiştir. Vecd halinin normal bir şuur ve idrak hali olmadığını belirtmiş ve bu 

halin sufilerde olduğu gibi bütün mistiklerde görüldüğünü söylemiştir. Gazali’ye göre 

 
134 Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, s. 96. 
135 A.g.e. s. 98-101. 
136 A.g.e. s. 106-107. 
137 A.g.e. s. 110-118. 
138 A.g.e. s. 120. 
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vecd hali sufinin zihnini her türlü dünyevi şeyden ayırıp, onu bomboş ve tertemiz bir hale 

getirdiği zaman oranın aydınlanması ve tıpkı peygambere gelen hakikat gibi birtakım 

hakikatlerin oraya aksetmesidir. Vecd İslam tasavvufunda da diğer mistik hareketlerde de 

amaç değil araç olmuştur. Tasavvufta vecdin son noktası genel olarak tevhid olarak ifade 

edilmiştir. Ancak Sünni sufiler bundan hulul, ittihad gibi manalar çıkaranları reddetmiş 

ve bundan maksadın Allah ile birleşmek değil onun birliğini bilmek olduğunu 

söylemişlerdir. Ayrıca tasavvuf ehli tarafından vecd halinin insanı mutlaka ilahi bir aleme 

götürmediği, bu haldeyken şeytanî ilhamların da alınabileceği kabul edilmiş buna önlem 

olarak da bu yolda rehbere olan zorunluluk vurgulanmıştır.139 

Güngör, vecd halinin psikolojik mekanizmasını inceledikten sonra vecd halinde 

mistiklerin zihinlerinin bir ayna haline gelmesi ve bu aynaya hakikatlerin yansıdığını 

söylemlerinden ötürü bu halin psikolojik açıdan bir iç gözlem olduğunu ancak bunun belli 

bir ruhi merhaleye ulaştıktan sonra mümkün olduğunu söylemiştir. Sehl Tüsteri’den 

Kur’an ve hadisle teyit edilmeyen her türlü vecd halinin şeytanî olacağını aktarmış, 

devamında bunun psikolojik açıdan geçerli bir iddia olduğunu çünkü zihnini ancak 

İslam’ın verileriyle dolduran kişilere açılan dünyanın yine İslâmî olabileceğini 

belirtmiştir.140 

B.6. Tarihi-Sosyolojik Manzara 

Güngör, tasavvufla alakalı olarak sosyolojik bir zemine yönelerek mistik yaşamın; 

dünyada birtakım sıkıntılar olduğu zaman baş gösterdiğini ve bu dünyanın yalan 

olduğunu söyleyerek insanları tembelliğe sürüklediğini iddia eden fikri gündeme getirmiş 

ve bunun İslam tasavvufu açısından doğruluğunu incelemiştir. Bunun için İslam 

mistisizminin İslam tarihi açısından ortaya çıkış şartlarını değerlendirmiştir.  

 Güngör, tasavvufun siyasi-iktisadi çöküntünün bir sonucu değil bu çöküntüye 

karşı bir reaksiyon olduğunu söylemiştir. Nitekim İslam tasavvufunun görülmeye 

başlandığı devir siyasi bir istikrarsızlık ve çözülme dönemi değil bilakis İslam devleti 

kudretinin zirveye doğru devamlı tırmanma halinde bulunduğu Emevilere rastlamıştır. Bu 

devre tasavvufun ilk evresi denilebilecek zahitler dönemidir ve zühd hareketi Arap-İslam 

 
139 Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, s. 121-125. 
140 A.g.e. s. 127-136. 
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İmparatorluğunun dünyevi bir saltanat halini alıp, israf ve sefahatin ön plana geçmesine 

karşı yapılan bir reaksiyondur. Tasavvufun ikinci evresinde reaksiyonun asıl hedefi dini 

dünyevi ve akli bir sistem gibi yorumlayan rasyonalist kelamcılara karşın dini içe ait bir 

mesele haline getirmektir. Güngör sonuç olarak tasavvufun çöküntü zamanlarında ortaya 

çıkan bir ümitsizlik ve tembellik felsefesi olmadığını bilakis çöküntüye karşı manevi bir 

reaksiyonu temsil ettiğini söylemiştir. Ancak bu reaksiyonun cemiyeti toparlaması 

bakımından işlevinin tartışılabileceğinin altını çizmiştir.141 

Güngör, özellikle Türklerin Müslüman olma sürecinde tasavvufun olumlu ve 

olumsuz yönlerini incelemiş, medresenin denetiminden uzak tasavvufi hareketlerin; 

önceki dini inançları da içinde barındıran, mevcut İslam cemaatinden ayrı bir dine sahip 

gibi görülen heterodoks inançlarla dolu bir halk tasavvufu mahiyeti aldığını 

söylemiştir.142 Medresenin halk tasavvufuyla uzun ve çetin mücadelelere girdiğini, bu 

mücadeleyi medresenin kazandığı yerlerde istikrar ve birliğin sağlandığını, medresenin 

hakim olmadığı yerlerdeyse günümüze kadar ulaşan milli bütünleşme sorunlarının 

olduğunu belirtmiştir. Güngör açık bir şekilde medreseden yana bir tutum takınmış; 

medresenin istikrarlı bir cemiyet yapısı içinde çalışmasına karşılık tekkenin heyecan 

unsuruna verdiği önemle devamlı gaza halinde yaşayan insanları, harekete geçiren bir 

kuvvet olduğunu söylemiştir. 143 Bu gaza heyecanı Anadolu Türk devletlerinin teşekkülü 

sırasında ve daha sonra sınır boylarında İslam’ın ilerlemesine, Türklerin birlik ve 

bütünlük kazanmalarına büyük ölçüde yardım etmiş ancak daha sonraları kısmen tersine 

bir fonksiyon kazanarak huzursuzluk ve parçalanma etkeni olmuştur. Bunun en önemli 

sebebi ilkel haliyle tasavvufun yarı-göçebe ve cahil halk kitleleri arasında büyük bir 

tesirinin olmasına karşın şehir medeniyetinin dışında kalmasıdır. Zamanla medresenin 

standartlaşmış eğitimi halk tasavvufunun değişken ve karışık yapısı karşısında birliği 

sağlayan asıl kuvvet haline gelmiş, bu uzlaşma sonucunda şehirlerdeki aydın tabakada 

Sünni Müslümanlığa uygun bir tasavvuf anlayışı hâkim olurken, taşradaki halk tasavvufu 

heterodoks yapısını sürdürmüş ve huzursuzluk kaynağı denilecek hale gelmiştir.144  

 
141 Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, s. 137-162. 
142 A.g.e. s. 150-151. 
143 Amman - Hira, “Erol Güngör ve Din Sosyolojisine Katkıları”s.156. 
144 A.g.e. s. 153-155. 
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Güngör, şaşırtıcı bir şekilde baştan beri takındığı tavırdan farklı olarak tasavvufun 

İslam kültürüne yaptığı en büyük menfi tesirin “en kaliteli zihinleri, en parlak zekâları 

kültür hayatının dışına çekmek ve onları kısırlığa mahkûim etmek” olduğunu söylemiştir. 

Bunun en hazin örneğinin İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük zihin sayılabilecek 

Gazali olduğunu, onun öğrencilerini terk ederek ömrünün geri kalanını tekkede 

geçirdiğini belirtmiş, devamında devlet adamları arasında sufilere rağbet edenlerin 

olmasına rağmen devlet adamı bir sufinin olmadığını veya sufi alim olmasına rağmen 

ilim adamlığı yapan sufilerin çok az olduğunu söylemiştir. Bütün bunların tasavvuf 

doktrininin tabii sonuçları olduğunun altını çizmiştir. Ancak onların asıl önemli ve büyük 

taraflarının insanın iç dünyasına büyük bir derinlik kazandırmaları ve imanın tam 

manasıyla yaşanması hususunda Müslümanlara yol göstermeleri olduğunu belirtmiştir.145 

Sonuç olarak Güngör, bir sosyal bilimci olarak hatalarıyla ve doğrularıyla 

Müslüman mistikleri İslam kültürü içerisinde kabul etmiş ve onları yok saymanın 

kültürümüze indirilen büyük bir darbe olacağını söylemiştir.146  

B.7. Günümüz ve Tasavvuf 

Güngör, tasavvufa karşı mesafeli duruşunu sürdürmekle birlikte Türkiye’nin genel 

sosyolojik durumunu çizerek burada tasavvufun nasıl bir rol alması gerektiğini 

tartışmıştır. Buna göre Türkiye’de pozitivist aydınlarca bilim din yerine ikame edilmeye 

çalışılmış, müspet ilmin ispat edemediği şeyler şüpheyle karşılanır hatta inkâr edilir hale 

gelmiştir. Ancak bilgi sahasıyla değerler sahası ayrı alanlardır ve ilim sahası değer 

üretemez, müspet ilim ideolojisinden bazı değerler çıkartılsa bile bunlar ancak ilkel bir 

materyalizm etrafında şekillendirmiştir. Sonuç olarak müspet ilim adına kaybedilen 

değerlerin hiçbiri geri yerine gelmemiş, bilimsel ahlak geleneksel ahlakın yerini 

dolduramadığı gibi, ahlakın rasyonalist izahı insan ilişkilerinde de menfaatin dışında 

hiçbir şey bırakmamıştır.147 

Güngör, aşk ve imanın bulunmadığı bir cemiyette, ikisinin de ihtiyacının şiddetle 

hissedileceğini dolayısıyla rasyonalist zihniyetin boş bıraktığı alanı en iyi şekilde 

doldurabilecek bir sistemin geleceğini söylemiştir. Türkiye’ de bu boşluk dinden başka 

 
145 Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, s. 164-170. 
146 A.g.e. s. 170. 
147 Amman - Hira, “Erol Güngör ve Din Sosyolojisine Katkıları”, s.156. 
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şeylerle doldurulmaya çalışılsa da hiçbir dünyevi inancın kendi özünde bulunmayan 

maneviyat ihtiyaca cevap vermesi mümkün olmamış ve din kendi yerine bütün 

haşmetiyle oturmuştur.148  

Artık İslam hem doktrin hem de ideoloji olarak daha çok sayıda insanı meşgul 

ederek geniş manada bir İslami uyanış söz konusu olmuştur. Bu canlanmanın getireceği 

enerji heba edilmemelidir. Bu noktada tasavvuf önem kazanmaktadır çünkü Türkiye’de 

İslam’a yönelik bütün ilgi tasavvuf kanalıyla olmaktadır. Bu yüzden tasavvufun 

getirebileceği olumsuzlukların bilincinde olup, tarihte örnekleri görüldüğü gibi tasavvufa 

yönelmek toplumsal sorumlulukların geri plana atılmasına sebep olmamalıdır.149 Nitekim 

Güngör bu meseleyi “Sokağı temizlemediğimiz takdirde evde verdiğimiz terbiye tesirsiz 

kalacaktır” diyerek açıklamıştır. Ancak tarikatların geçmişte bir terbiye müessesi olarak 

önemli rol oynadığının inkâr edilemeyeceğini fakat İslam için önemli olanın herkesin 

ictimai terbiye kazanabileceği müesseselerin kurulması olduğunu ve bu terbiyeyi 

bozabilecek durumlara karşı yine sosyal planda tedbirlerin alınması gerektiğini 

söylemiştir.150  

Sonuç olarak Güngör’ün dikkat çekmek istediği nokta; İslam’a karşı gelişen 

ilginin verdiği potansiyeli heba etmemek için, onu en çok ihtiyaç duyulan alana 

çevirmektir. Ve o, bu alanın “içtihat” olduğunu söylemektedir.151  

  

 
148 Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, s. 176. 
149 Amman - Hira, “Erol Güngör ve Din Sosyolojisine Katkıları”, s.157. 
150 Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, s. 181. 
151 A.g.e. s. 182. 
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DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Çalışma boyunca Erol Güngör’ün önemli eserlerinden olan İslamın Bugünkü 

Meseleleri ve İslam Tasavvufunun Meseleleri isimli kitaplarından onun bu konular 

hakkındaki fikirlerini derç etmeye çalıştık. Güngör, esas olarak İslamın Bugünkü 

Meseleleri adlı eseri kaleme aldığını fakat daha sonra gelen talepler üzerine kendisinin de 

eksikliğini hissetmesiyle İslam Tasavvufun Meseleleri’ni yazdığını bu eserin önsözünde 

anlatmaktadır.  

Güngör’ün İslamın Bugünkü Meseleleri’nde genel olarak odaklandığı nokta 19. 

yüzyıldan itibaren moderniteyle adeta bir çıkmaza giren İslam medeniyetinin halini 

gözler önüne sermek ve bu çıkmazın sebeplerini belirttikten sonra buna yerli ve milli bir 

çözüm önerisi sunmaktır. Burada iddia edilen İslam’ın meselelerini ele almak olsa da 

daha çok bize ait olan sorunlara odaklanmış, dönemin meselelerine değinmiştir.152  

İki yüz yıllık tecrübe İslam dünyasına, modern dünyanın meydana getirdiği 

problemlere karşı yine modern dünyanın çözümlerini kullanmanın bir işe yaramadığını 

göstermiştir. Çünkü bu çözümler belli tarihsel ve sosyolojik şartların bir ürünüdür ve 

Müslüman toplumların sosyolojik dokusuyla ve kültürel kodlarıyla uyuşmamıştır. İşte 

tüm bu kötü tecrübelerin akabinde Güngör, İslam dünyasının modern hayatın getirdiği 

teknolojik gelişmeleri inkâr edemeyeceğini ancak kabul edilen bu teknolojik gelişmelerin 

Müslüman toplumun değerler sistemine ve kültürüne zarar vermemesi için Batı 

Medeniyetinin sorguya çekilip İslam medeniyetinin çağa uygun bir şekilde yeniden 

değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Bu noktada İslam’ın insanı maddi ve 

manevi bütünüyle saran bir sistem olması ve günlük hayatı düzenleyen hükümlere sahip 

olması onun önemini artırmıştır. Nihai olarak Güngör teknolojiye ve makineleşmeye karşı 

alınacak tavrın onu reddetmek değil onu daha yüksek bir değer sisteminin emrine vermek 

olduğunu söylemiştir.  

Güngör, modern hayat ile İslami değerler arasında intibakı sağlayacak olan 

kesimin Müslüman aydınlar olduğunu söylemiştir. O günün Türkiye’sinde yaşanan aydın 

 
152 Ahmet Dağ, “Erol Güngör Bağlamında İslam’ın Günümüz Meseleleri”, Umran Dergisi 269 (Ocak 2017) 

s. 64. 
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problemine değinmiş, medresenin kaybolmasıyla ulemanın kaybolduğunu bu durumun 

da İslam dünyasında bir boşluk ortaya çıkardığını söylemiştir. Bu boşlukta içtihat 

kapısının kapalı olduğunu söyleyen ve o kapıyı tutan ulema sınıfının hâkim olduğunu bu 

yüzden modern dünyada İslam’ın ve İslami hayatın âtıl kaldığını söylemiştir. Bu noktada 

Güngör’ün savunduğu çözüm içtihatla modern çağda yaşanılabilir bir İslam anlayışı 

ortaya koymaktır. Çünkü içtihat kapısı kapalı tutuldukça hayat ile yaşanılan din 

arasındaki boşluklar artacak ve insanlar bu boşlukları kendi sezgileriyle dolduracaklardır. 

Güngör böyle bir durumun cemaatin ortak değerlerin kaybolmasına ve cemaatin 

dağılması gibi vahim sonuçlara sebep olacağını söylemiştir ve ulemayı içtihada davet 

etmiştir. Ancak kendisinin bir teolog ya da din alimi olmadığının altını çizerek bu noktada 

işin ehillerini göreve davet etmiştir. 

Güngör, İslam dünyasındaki siyasi problemleri işlerken “İslam Birliği” söylemine 

de değinmiş; bunun romantik bir ideal olduğunu söylemiştir. Çünkü bu ideal siyasi sahada 

kendini hissettirecek bir gücü asla elde edememiştir. Milliyet farklarını hesaba katmayan 

bir İslam düşüncesi, kaynağını İslam’dan değil de siyasî durumlardan almaktadır. Bu 

noktada İslamcılık’a dair çok katı ve kesin bir iddiada bulunmaktadır: 153 “Bu manada 

İslamcılık şimdiye kadar hep hâkim milliyete karşı hoşnutsuzluğunu doğrudan doğruya 

belirtemeyen etnik azınlıkların ideolojisi olmuştur.” Bu İslamcı grupların amacının 

İttihad-ı İslam’dan ziyade; kendi yaşadıkları ülkedeki milliyetçi politikayı nötralize 

etmek olduğunu söylemiştir. 

Sonuç olarak Güngör, modern çağ ile yüzleşmiş İslam dünyasındaki sıkıntıların 

ortadan kaldırılabilmesi için İslam ile modern hayat arasındaki boşlukların işlerinin 

ehilleri olan müçtehitler tarafından kapatılması gerektiğinin önemle altını çizmiştir. 

Güngör’ün bu eseri son iki yüz yılda ne oldu da İslam dünyası bu hale geldi ve İslam 

medeniyeti tekrardan geçmişteki güçlü günlerine nasıl dönebilecek gibi soruların 

cevaplarını bize veren Türk düşünce tarihi açısından önemli bir eserdir. Eser bir sosyal 

bilimci tarafından yazılmış olmasına rağmen Güngör, İslami ilimlere ve İslam 

 
153 Dünya Bizim, “Erol Güngör'den Bir Başucu Kitabı: İslamın Bugünkü Meseleleri” (Erişim 30 Mayıs 

2020). https://www.dunyabizim.com/kitap/erol-gungor-den-bir-basucu-kitabi-islamin-bugunku-

meseleleri-h26393.html 
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medeniyetine vukufiyetini gözler önüne sermiş ve bunu sosyolojik bir bakış açısıyla 

zenginleştirmiştir.  

Çalışmanın bir diğer ayağını oluşturan İslam Tasavvufunun Meseleleri’nde 

Güngör, tarihi ve sosyolojik açıdan tasavvufun İslam’daki yerini, yabancı kaynakları olup 

olmadığını ve tasavvufi düşüncenin geleceği gibi meselelere yer vermiştir. Eserin 

girişinde tasavvufu İslam mistisizmi olarak tanımlaması dikkat çekici olmuştur. 

Tasavvufla Yunan ve Hint geleneğindeki mistik hareketlerinin benzer noktalarını ortaya 

koyduktan sonra bunların benzerliğinin illa aynı kaynaktan alınmış olduğu anlamına 

gelmediğini çünkü insanın insan olması bakımından sahip olduğu ortak niteliklerden 

dolayı ortaya çıkan birtakım neticelerin olduğunu söylemiştir. 

Güngör, tasavvufu ve tarikatları İslam’ı yayması ve yeni iman etmiş kitlelerde dini 

kalplere yerleştirmesi açısından faydalı bulmuş ancak bazı konularda toplumu atalete 

sevk etmesi ve sübjektif yorumlarından dolayı -objektif doktrinin denetiminden uzak 

kaldığında- İslam’ın ana çizgisinden kayması bakımından tehlikeli olabileceğini 

söylemiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye’de müspet ilime karşı gelişen ilginin ikinci 

sınıf bir materyalizme sebep olduğunu ve bu bakışın dini değerleri ikinci plana ittiğini 

fakat zamanla ötelenmiş değerlerin yerine yenisi ikame edilemediği için İslam’ın hem 

doktrin hem de ideoloji olarak daha çok sayıda insanı meşgul ederek geniş manada bir 

İslami uyanış söz konusu olduğunu belirtmiştir. Bu aşamadan sonra ise önemli olan 

noktanın bu canlanmanın getirdiği enerjinin Güngör’e göre en çok ihtiyaç duyulan alan 

olan içtihada yönlendirilmesidir. Güngör burada bir sosyal bilimci olarak sorunu tespit 

edip çözümünü önermiştir ve içtihadın kimler tarafından nasıl yapılacağını ise işin 

uzmanlarına havale etmiştir.  

Güngör, özü itibariye tasavvufa karşı değildir ancak sübjektif yapısı, cemaati 

atalete sevk etmesi ve bazı kollarının temel doktrinin ruhuna aykırı davranması sebebiyle 

mesafeli bu yüzden de o günün Türkiye’sinde gördüğü dini canlanmanın tasavvuf alanına 

yönlendirilmemesi gerektiğini söylemiştir. Nitekim o, tasavvufun özü ile İslam’ın farklı 

şeyler olmadığını ve bizzat mutasavvıfların Kur’an ve sünnette tasavvufi unsurlar 

bulunduğunu söyleyerek açıklamıştır.  
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Sonuç olarak Güngör, her iki eserinde de İslam dünyasının ve müesseselerinin 

daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir olgu olan modernite karşısındaki durumunu 

ortaya koymuş ve Müslüman bir aydın olarak bu keşmekeşin içinden nasıl çıkılacağının 

yollarını aramıştır. Müslümanların yeni bir medeniyetin inşası için siyasi hamlelerden 

ziyade fikir ve sanat alanlarında çaba harcamaları gerektiğinin önemle altını çizmiştir. 

Belki de Güngör İslam ülkelerindeki siyasi manzarayı düzelmesi uzun zaman alacak 

umutsuz bir durum olarak görmüş ve ağırlığı Müslüman aydınların omuzlarına 

yüklemiştir. Çünkü kanaatimce bu davanın siyasetle işbirliği içinde yürütülmesi ona daha 

da ivme kazandıracaktır.  
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