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Darülfünun’un fasılasız eğitim-öğretim faaliyetine başladığı tarihin üzerinden 

112 yıl geçti. Şimdi 160’ın üstünde üniversitesi olan Türkiye, bu büyük 

potansiyelle birlikte devlet-üniversite-iş dünyası işbirliğine dayalı olarak bir 

bilim ve teknoloji seferberliğini nasıl gerçekleştirebileceğini konuşuyor. 2023 

yılında dünyanın ilk on ekonomisi arasına girmeyi hedef koyan Türkiye, bu 

hedefe bilim, teknoloji ve yenilik eksenli bir ekonomik yapıyla ulaşmak 

arzusunu sıklıkla dile getiriyor. Sadece bir Avrupa projesi değil, dünyadaki 

birçok ülkenin katılımıyla bir “ortak akıl” projesi olarak yürüyen ve tecrübeler 

ışığında kendini sürekli yenileyen “Bologna Süreci” kapsamında Türkiye 

üniversiteleri, daha iyi bir eğitim verebilmek için eğitim-öğretim 

programlarını ve yöntemlerini yeniden düzenliyor.  

 

Bütün bu gayretlerin hedefe ulaşabilmesi için, alt yapı kadar, hattâ ondan da 

önemli olarak sorunları öncelik sırasına göre bilim zihniyeti ile ele almak ve 

sen-ben kavgası yapmadan işleri liyakat esasına göre en yetenekli kadrolarla 

yürütmek gerekiyor.  

 

Yüz yıl önce, imparatorluğun ölüm-kalım mücadelesi verdiği dönemlerde bile 

pek çok milliyetçi aydın Türk milleti ve devletinin ilim, teknik, kültür, ahlâk, 

iktisat, vb. her alanda her yönden güçlü, lider bir millet ve devlet olmasının 

rüyasını gördüler. Kurulduğu tarihten itibaren milliyetçilerin sivil bir 

akademisi işlevini gören Türk Ocakları, kuruluş amacını “Cemiyyetin 

maksadı, akvâm-ı İslâmiyyenin bir rükn-ü mühimmi olan Türklerin millî 

terbiye ve ilmî, içtimaî, iktisadi seviyelerinin terâkki ve ilâsıyla Türk ırk ve 

dilinin kemâline çalışmaktır” şeklinde açıklamaktaydı.  

 

 Bu yazımızda, milliyetçi fikriyatın önde gelen isimlerinde üçünün; Ziya 

Gökalp, Mümtaz Turhan ve Erol Güngör’ün bilime bakışı ele alınmaktadır.  

 

 

Ziya Gökalp 

 

Prof. Dr. Erol Güngör, “Türk Kültürü ve Milliyetçilik” kitabının giriş 

kısmında Türk milliyetçiliği üzerine yazı ve konuşmalarıyla katkılar yapmış 



pek çok fikir adamı olmakla birlikte, bunlar içinde fikirlerine her noktada 

katılmamakla beraber kendisinin en önemli saydığı iki kişinin Ziya Gökalp ve 

Mümtaz Turhan olduğunu, bu ikisinin ayrıcalığının hem çok parlak birer 

zekâya sahip olmalarından hem de sosyal ilimlere dayalı bir milliyetçilik 

görüşünü işlemelerinden ileri geldiğini ifade eder.  

 

 Osmanlı son dönem tarihiyle ilgili araştırmalarıyla tanınan François 

Georgeon da Ziya Gökalp’la ilgili olarak benzer bir değerlendirme 

yapmakta,“Osmanlı-Türk Modernleşmesi 1900-1930” kitabında “Ulusal 

Hareketin İki Lideri: Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura” başlıklı makalesinde 

Darülfünun’da ilk sosyoloji kürsüsünü Ziya Gökalp’ın kurduğunu ve 

sosyolojinin Türkiye'deki toplumsal bilimler arasındaki öncelikli yerini ve lise 

müfredatına kadar girmiş olmasını Gökalp'ın nüfuzuna borçlu olduğunu ifade 

etmektedir.  

 

 

Hars (kültür) ve medeniyeti iki ayrı kavram olarak kullanan Gökalp’ın bu 

ayrımının en güzel yorumlarından birini yine Erol Güngör’ün “Kültür 

Değişmesi ve Milliyetçilik” kitabının “Teknoloji ve Kültür Değişmesi-1” 

bölümünde okumaktayız: 

 

“… Gökalp belki de pratik bir endişe ile değiştirilmesi istenmeyen bütün 

değerleri kültür adı altında topladı, değiştirilmesi istenenleri ise medeniyete 

dahil şeyler olarak gösterdi. Birinci gruba giren değerler, milletlerin öz malı 

olan şeylerdir; bunların değişmesi değil gelişmesi söz konusu idi. İkinci yani 

medeni değerler grubuna girenler ise, kültürün inkışafına imkan vermedikleri 

takdirde değiştirilmesi gereken şeylerdi. ” 

 

 

 “Türk milletindenim, İslâm Ümmetindenim, Garp Medeniyetindenim” diyen 

Gökalp “Türkçülüğün Esasları” kitabının “Garba Doğru”, bölümünde batı 

medeniyetine geçilmesini dinin ve vatanın istiklal davası olarak görür:  

 

 

“…Gerek askerlikte, gerek siyâsette iki cemiyetin birbiriyle savaş 

edebilmeleri için iki tarafın aynı silâhlarla mücehhez olması lâzımdır. 

Avrupalılar sanayideki fevkalhad terakkileri sayesinde tank gibi, zırhlı 

otomobil gibi, tayyare, dretnot, tahtelbahir (denizaltı) gibi müthiş harp 

araçları yapabildikleri halde, biz bunlara mukabil yalnız adi top ve tüfek 

kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu sûrette, İslam dünyası Avrupa'ya karşı 

sonuna kadar nasıl mukavemet edebilecek? Gerek dinimizin, gerek 

vatanımızın istiklâlini nasıl müdafaa edebileceğiz? Bu dinî ve vatanî 

tehlikeler karşısında yalnız bir kurtuluş çaresi vardır ki, o da ilimlerde, 

sanayide, askerî ve hukukî teşkilâtlarda Avrupalılar kadar ilerlemektir, yani 

medeniyette onlara müsavî olmaktır. Bunun için de, tek bir çare vardır: 

Avrupa medeniyetine tam bir sûrette girmek. 



Önceleri Tazminatçılar da bu gerekliliği görerek Avrupa Medeniyeti'ni 

almağa kalkışmışlardı. Fakat onlar aldıkları şeyleri yarım alıyorlar, tam 

almıyorlardı. Bundan dolayıdır ki, ne bir gerçek üniversite kurabildiler, ne 

uyumlu bir yargı örgütü oluşturabildiler. Tanzimatçılar, üretimi 

modernleştirmeden önce tüketim biçimlerini yani giyim-kuşam, beslenme, bina 

ve mobilya sistemlerini değiştirdikleri için, milli sanatlarımız tamamen çöktü, 

buna karşı yeni tarzda Avrupalı bir endüstrinin çekirdeği bile oluşamadı. 

Bunun nedeni yeterli derecede ilmî inceleme yapmadan esaslı bir ideal ve 

kesin bir program oluşturmadan işe başlamak ve her işte yarım tedbirli 

olmaktı.” 

 

 

Peki, Ziya Gökalp, dinin ve vatanın istiklali davasının temel 

dayanaklarından biri olarak gördüğü ilimde ilerlemek için neler öneriyordu? 

O’nun “Türkçülüğün Esasları” kitabı “Türkçülüğün Programı” bölümünde 

“Dilde Türkçülük”, “Estetik Türkçülük”, Ahlaki Türkçülük, “Hukukta 

Türkçülük”, “Dinde Türkçülük”, “Ekonomide Türkçülük”, “Politikada 

Türkçülük”, “Felsefede Türkçülük” başlıkları arasında “İlimde Türkçülük” 

bahsi yoktur. Gökalp bunun nedenini “Felsefî Türkçülük” giriş kısmında şöyle 

açıklar:  

 

“…İlim, objektif ve müspet olduğu için beynelmileldir, ilimde Türkçülük 

olamaz. Fakat felsefe, ilme müstenit olmakla beraber, ilmî düşünüşten başka 

bir düşünüş tarzıdır. Felsefenin objektif ve müspet unvânlarını alabilmesi, 

ancak bu sıfatları hâiz olan ilimlere uygun olması sâyesindedir. İlmin 

nefyettiği hükümleri felsefe ispat edemez; ilmin ispat ettiği hakikatleri felsefe 

nefyedemez…” 

 

Ziya Gökalp’ın ilim anlayışını daha ayrıntılı bir şekilde O’nun not 

defterlerinden hazırlanan ve 2005 yılında yayınlanan “Felsefe Dersleri”nden 

öğreniyoruz. İlim ve Felsefe’nin karşılaştırılması ve birbirinden farklarının 

izahı ile başlayan Felsefe Dersleri’nde Gökalp kadim filozofların yaklaşımıyla 

ilmin kaynağının eşyayı hikmetleriyle birlikte bilmek arzusu olduğunu dile 

getiriyor:  

 

“…İlim , bilmek arzusundan doğmuştur; ilmin menba’ı bilmek 

arzusudur. Bu arzu o kadar tabî’idir ki, herkeste ve her yaşta görülür. 

Aristoteles’in dediği gibi biz bilmeyi (menfa’atten sarf-ı nazar) yalnız bilmek 

için severiz. Hâsılı biz bilmeyi, ekseriyâ hakîkatin keşfine az çok şiddette bedi’î 

duygunun murâfakat etmesinden dolayı da severiz.  

Zekânın bilmek istediği şey, eşyânın hikmetleridir: Sebebleri ve 

kanunlarıdır. O hâlde bilmek, kelimenin dolgun ma’nâsıyla, sadece eşyanın 

bulunduğundan haberdâr olmak değildir.; belki onları izâh etmek, yani 

hikmetlerini bulmaktır., fakat bu hikmetler zekâların aldıkları harsın 

derecesine göre çok tahavvül gösterir….Bu sûretle zekâ, vakı’aları bilmekten 



sebebleri ve kanunları bilmeye yükselince , âdî yahud ihtiyârî (empirque) 

bilgiden hususî ma’nâsıyla ilmî bilgiye yükselmiş olur.”  

 

Bugünkü bilim anlayışımızda yönteme önemli bir vurgu vardır ve hattâ 

bilimsel bilgiyi “bilimsel yöntemle elde edilen bilgi” olarak tanımlayanlar 

vardır. Ziya Gökalp’ın Felsefe Dersleri’nde bilimde metodun önemine özel bir 

vurgu yapılmaktadır:  

 

 “…Metot, zekânın, kabul ettiği gayeye ulaşmak için kullandığı yolların 

toplamıdır. Bilimin gayesi, hakikatin keşfi ve ispatıdır. Metot olmasaydı, zekâ 

asla bilime ulaşamazdı., hakikati aramak yolunda dalalete düşer ve büyük 

çabalar içinde mahvolurdu…Tarih bize gösteriyor ki, bilimin ilerlemeleri 

samimi bir surette metodun ilerlemelerine bağlıdır ve iyi bir zekâya sahip 

olmak yeterli değildir, onu iyi kullanmak esastır.” 

 

Ziya Gökalp, tecrübî ilimlerde hem deneyin hem de teorinin önemine dikkat 

çeker, bunları uygulayabilmek için hem bilime inanmanın, hem de şüphenin 

gerekli olduğuna dikkat çeker. O’na göre bilime inanmak, incelenen olayların 

determinizmin zorunlu yasalarına tabi olduğuna inanmanın yanında, doğanın 

bu yasalarını daha iyi tanıyacağımıza daha iyi araştıracağımıza, bunların 

uygulamalarını daha iyi izah edeceğimize inanmaktır. Şüphe konusunda Ziya 

Gökalp’ın söyledikleri ise, bugünün bilim insanlarına da yol gösterici 

niteliktedir:  

 

“…İki şarttan ikincisi, insanın kendi özel kuvvetlerine itimat etmemesi 

ve önceden kabul etmiş olduğu bütün hükümlerine karşı şüpheli 

bulunmasıdır. Buna felsefî şüphe yahut metodik (methodique) şüphe adı 

verilir ki, zekâya bütün özgürlüğünü ve delil getirme serbestliğini verir. Demek 

ki, önceden mutlak surette kararlaştırılmış hiçbir kanaat, hiçbir yerleşik fikir 

kalmayacak. İyi bir araştırmacı, kendisine açılan fikirleri, daima doğruluğu 

tahakkuk edince terk etmek şartıyla kabul eder ve gerek gördü mü, onları 

düzeltir, değiştirir. Realitiye daha ziyade uyar ve böyle bir araştırmacı der ki, 

kesinlikle bildiğimiz yalnız bir şey vardır ki, o da bütün teorilerimizin kısmî ve 

geçici olmasıdır. Fakat bu şüphe ne kadar geniş olursa olsun, Şüpheciler’in 

şüphesi gibi değildir. Şüpheci olan bir adam bilime itimat etmez, ancak kendi 

zekâsına inanır. Bilim adamı ise nefsine inanmaz, bilime inanır. Şüpheciler’in 

şüphesi bir tür kesinlik öğretisidir, fakat tersinden bir kesinlik; yani o, her 

hakikatin şüpheli olduğuna kesin bilgi sahibidir. Bilim adamının şüphesiyse 

sadece bir sağlam hüküm ve ihtiyat tedbirdir ve bunun gayesi de bilimsel 

araştırmaları daha emniyetli daha verimli yapmaktır. ” 

 

 

Mümtaz Turhan  

 

Türkiye’de sosyoloji kelimesinin ilk çağrıştırdığı isim nasıl ki Ziya Gökalp ise, 

sosyal bilim denildiğinde ilk akla gelen isim de Prof. Dr. Mümtaz Turhan’dır. 



Mümtaz Turhan, cumhuriyetin ilk yıllarında Avrupa’ya tahsil için gönderilen 

seçkin talebelerden birisidir. Farklı tarihlerde hem tecrübî psikolojide hem de 

sosyal psikolojide doktora yapan ve görev yaptığı İstanbul Üniversitesi 

Tecrübî Psikoloji Kürsü’sünde pek çok talebe ve ilim adamı yetiştiren Prof. 

Dr. Mümtaz Turhan, “ilim ve “ilim zihniyeti”, “garplılaşma” gibi kavramları 

vuzuha kavuşturmasının ötesinde ilme dayalı bir kalkınmanın nasıl 

gerçekleşebileceğini modelleyen, Türkiye’nin kendisinden çok şey öğrendiği 

bir ilim adamıdır.  

 

“Kültür Değişmeleri”, “Garplılaşmanın Neresindeyiz?” “Toprak Reformu ve 

Köy Kalkınması”, Maarifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri”, 

“Üniversite Problemi”, “Atatürk İlkeleri ve Kalkınma” isimli kitapları, ilmî 

düşüncenin sosyal meselelere nasıl tatbik edildiğini gösteren numunelerdir.  

 

İki yüz elli yıllık garplılaşma tarihimizde Ziya Gökalp’ten başka garbın ne 

olduğunu anlayan biri olmadığını ifade eden Turhan, garplılaşma 

hareketlerinin niçin akim kaldığını anlatan “Garplılaşmanın Neresindeyiz?” 

kitabında, bugün bile birçoğumuzun –bazı gerçek payları olmakla birlikte- 

“tefessüh etmiş batı”, “emperyalist batı”, “iki yüzlü batı”, olarak gördüğümüz 

“batı”yı, “doğu”nun önüne geçiren ana unsurları ele alır. Bunlar, ilim ve ilim 

zihniyeti, ilmin hayata uygulanması olan teknik, insan haklarını ve düşünce 

hürriyetini teminat altına alan hukuk, bunların esasını teşkil eden 

müesseseler, ve ferdî mes’uliyet hissidir. Turhan’a göre başarısızlıkların ana 

nedeni; garp medeniyetini layıkıyla anlayamayışımız, ana unsurlarının 

nelerden ibaret olduğunu ve aralarındaki ilişkileri kavrayamayışımız, ne 

yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı bilemeyişimiz ve her devrin idarecilerinin 

kendi önemsedikleri yenilikleri yaparken bir öncekilerle bunu 

ilişkilendirememeleridir. Benzer sorunların kitabın yayınlanmasından elli yıl 

sonra da devam ettiğini dikkate alırsak Turhan’ın ne kadar önemli tespitler 

yaptığını daha iyi kavrayabiliriz.  

 

Turhan’a göre garplılaşma, garplıya benzer şekilde yaşıyor görünmek, ilim ve 

teknik unsurlarına bigane kalıp yalnızca yaşama biçimini almak değildir. 

Hakikî garplılaşma, bu medeniyeti oluşturan asli esas kıymetlerini 

benimsemek, bize ait olan kıymetleri muhafaza edip geliştirilmek ve bu 

sahada milletler arası seviyeye erişip, batılılar gibi değerler ortaya koymaktır.  

 

Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın “Üniversite Problemi” kitabı, bugün bile başta 

üniversite yöneticileri olmak üzere her akademisyen tarafından dikkatle 

okunması gereken bir kitaptır. Turhan’a göre Üniversite dâvâsı, maarif 

dâvâsının bir parçası olarak görülmelidir. Aynı cinsten milyonlarca yarı 

münevver yetiştirmek hiçbir meseleyi halletmez. Her ihtisas sahasından en 

az beş yüz tane birinci sınıf ilim adamı yetiştirmek çok daha önemlidir. O, 

birinci sınıf ilim adamının nüfusa oranının 1:100-120 arasında olması 

gerektiğini ifade eder. O’nun tasnifinde, birinci sınıf ilim adamı, en az doktora 

derecesi almış, bilimsel yönteme vakıf, problem çözebilecek bilim insanıdır.  



 

Turhan’a göre, üniversite, ilmî faaliyetlerin gereği ile cemiyetin ihtiyaçlarını 

dengeli bir şekilde yürütmelidir. İlim adamları, araştırmacılar, bütün öğretim 

kademeleri için öğretmenler, kaliteli idare ve iş adamları yetiştirmek ve ilmî 

araştırma yapmak üniversitenin temel görevidir.  

 

Bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 15’i geçmemesi gerektiğini 

ifade eden Turhan, İngiltere’de derin ve kapsamlı araştırmalarla hazırlanan 

1963 yılındaki Robins raporuna atıfta bulunur. Bu rapor, bir araştırma 

kurumunun üniversiteye dönüştürülebilmesi için en az 375 öğretim üyesini 

şart koşar ve bu kurumun öğrenci sayısını 3 binle sınırlar. Kurum, kadrosuna 

ilave ettiği her öğretim üyesi için ilave 8 öğrenci alabilecektir.  

 

 

Turhan’a göre, üniversite demek, kaliteli ilim adamı demektir. Kaliteli ilim 

adamı olmayan üniversite ise diploma dağıtan bir müessese olmaktan öteye 

gidemez. Bir üniversitenin seviyesi ve gelişmesi üzerinde hiçbir faktör 

öğretim üyelerinin yetiştirilmesi ve seçimi kadar müessir değildir. Bu hususta 

etkili bir kriter sistemi ve denetim mekanizması olmayan bir üniversitenin 

değil gelişmesi, halihazırdaki seviyesini bile koruması beklenemez. Zira, 

hiçbir ilim adamı, kendisinin erişemediği bir seviyeye başkasını ulaştıramaz. 

Kimse bilmediği bir şeyi başkasına öğretemez. Kaldı ki böyleleri, bazı beşeri 

zaaflardan dolayı, kendilerinden daha iyilerinin, daha üstünlerinin 

yetişmesini de istemeyecektir. 

 

Zihniyetleri, ilkel zihniyet, ortaçağ zihniyeti ve ilmî zihniyet olarak üçe ayıran 

Turhan, bunlar arasındaki farkları veciz ifadelerle dile getirir. O’na göre, ilkel 

insan, pratik pek çok başarıya sahip olabilir, ancak “hakikatin objektif bir 

kıstası”na ulaşamaz, davranışları sübjektiftir. Orta Çağ zihniyeti, fikir ve 

vicdan hürriyetine karşı çıkan; gerçeği reddeden; gerçeklerle olgular 

arasındaki münasebetin gözlem ve deney yoluyla anlaşılmasına ve ifadesine 

yanaşmayan; onaylanmış otorite ve üstatların ifade ve beyanlarından başka 

hiçbir görüşe hayat hakkı tanımayan, bütün zulümlerini de ‘hakikat ve 

fazilet’ namına işleyen bir zihniyettir. Prof. Turhan, ortaçağ zihniyetini 

anlatırken bu zihniyetin ortaçağ batı dünyasının âlimlerine mahsus bir 

zihniyet olmakla birlikte her devirde görülebileceğine özellikle vurgu yapar. 

O’nun çok önemsediği ilmî zihniyet ise, hakikat ve doğrunun bulunmasında 

sistemli gözlem ve araştırmaları ve bilimsel yöntemi kullanan, 

çıkarsamalarını veri ve kanıtlara dayandıran, denetim ve eleştiriye her 

zaman açık olan bir zihniyettir. İşte bundan dolayı, hiçbir baskı ve reklama 

ihtiyaç duymaksızın bütün insanlık tarafından benimsenen yegane doğrular, 

ilmin doğrularıdır.  

 

Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın ilim adamını tarifi ders kitaplarına yazılacak 

kıymettedir:  

 



 “…İlim adamı zan etmez, fakat bilir. İkna etmeğe çalışmaz, ispat eder. 

Muhatabından itimat dilemez, bilakis onun dikkat etmesini ve gerçeği 

anlamaya çalışmasını tavsiye eder… İlim, hakikî ilim adamına hakikat 

severliği, dürüstlüğü, objektif ve bîtaraf olmayı öğretmekle, ahlâkî 

davranışlara temel olarak onları teşvîk eder. İşte bizim ilim ve ölçüye 

sarılışımızın hikmeti budur. Yoksa materyalist bir görüş ve zihniyeti 

benimsediğimiz için değildir.” 

 

 

Erol Güngör  

 

Prof. Dr. Erol Güngör, Ziya Gökalp-Mümtaz Turhan fikir çizgisini devam 

ettiren bir ilim adamıdır. Türkiye’de Misyoner Hareketleri, Türk Kültürü ve 

Milliyetçilik, Kültür Değişmeleri ve Milliyetçik, İslam’ın Bugünkü Meseleleri, 

İslam Tasavvufunun Meseleleri gibi telif eserlerinin yanında batı 

klasiklerinden yaptığı tercümeler de zevkle okunan eserlerdir. Edebiyat ve 

sanat verimlerini yazılarında çok iyi kullanabilen Erol Güngör bir üslûp 

ustasıdır. Öğrencisi olduğu Mümtaz Turhan’ın “ilim zihniyeti”ni çok iyi 

özümsemekle birlikte, okuyucusuna yalnızca bilim diliyle değil “gönül” diliyle 

de hitap etti. Yazılarına bilimsel yazımların resmî havasını yansıtmadı. Aydın 

yabancılaşması, kültür-medeniyet ilişkisi, dil sorunu, dinin sosyal hayattaki 

rolü gibi pek çok sosyal konuda önemli tespitler yaptı. Sosyal bilimci 

yaklaşımıyla tarihin nasıl okunabileceğinin örneklerini gösterdi. 

Eleştirdikleri hakkında acımayla karışık sevgi duyguları uyandırmayı 

başardığı gibi, coşkulu bir dille övgüyle anlattıkları hakkında da ilmî 

tenkitlerini sıralamaktan imtina etmedi.  

 

 Kimlik bunalımı yaşayan, kendini küçük gören, ifade etmese de batı 

karşısında kendini küçük hisseden Türk aydınlarından birçoğu, Erol 

Güngör’ü okuduklarında, meskenet duygularından sıyrılmışlardır. O’nun 

yazdıklarına bu etkiyi veren güç, hamaset duyguları değil bir sosyal bilimci 

yaklaşımı ve tarih bilinciyle meseleleri analiz yeteneğiydi.  

 

Erol Güngör’ün ilme bakışının en güzel örneklerinden birini “Türk Kültürü ve 

Milliyetçilik” kitabında yer alan “Din Meselesi I-II-II” makalelerinde 

görüyoruz. Hem dinin hem de bilimin toplum açısından icra ettiği 

fonksiyonların izah edildiği makalede, bu iki alanın konu ve yöntemlerinin 

farklılığı dile getiriliyor. Güngör’e göre ilim duyu organlarımızla 

kavrayabileceğimiz bilgilerin, din ise sezgi ve vahiy yoluyla 

kavrayabileceğimiz bilgilerin kaynağıdır. İlim dine ait bilgileri kendisine 

konu edinirse ilim olmaktan çıkar. Aynı şey din için de geçerlidir. Bir dinin 

yerine başka bir sistem getirmek isteyenlerin yine bir din getirmelerinin asıl 

sebebi işte budur. Mevcut bir dinin yerine geçmek üzere ortaya atılan her 

sistem yine bir dinî sistem oluyor. Son yüzyılın siyasi ve sosyal doktrinlerinin 

ilim maskesiyle değil de din olarak ortaya çıkmaları halinde bu kadar taraftar 



toplayamayacağını ifade eden Erol Güngör, sürekli tartışma konusu olan din-

bilim çatışmasına sosyal bilimci yaklaşımıyla şu uzlaşmacı formülü getiriyor:  

 

“…İnsanların bugüne kadar hakikate yaklaşmak üzere geliştirdikleri en 

objektif ve üniversal sistem ilimdir, fakat ilim ne din gibi irrasyonel konularla 

uğraşır, ne de ilim adamları peygamberlik iddia ederler. İlim doğruluğu ve 

yanlışlığı araştırılabilen hipotezlerle meşgul olur, böyle bir ispat veya red 

konusu olmayan inançlarla değil. İlim adamları arasında dinsiz olanların da, 

dindar olanların da bulunuşu gösteriyor ki, ilim insana belli bir inanç sistemi 

verecek mahiyette değildir. Bir ilim adamının ne Tanrı’ya inanması ne de 

inanmaması ilmin bir gereğidir. Filanca âlimin dindarlığı Tanrı’nın varlığını 

ispat etmeyeceği gibi bir başkasının inanmaması da onun yokluğunu ispat 

etmez. Şu halde “müsbet ilim” sloganıyla dine karşı çıkan devrimci ile, ilmin 

kutsal kitaplardan çıktığını söyleyen bir kimsenin muhakemeleri aynı 

seviyededir ve ikisi de yanlış düşünmektedir. Ancak, bu iki düşünce ilim 

mantığı bakımından aynı olmakla beraber pratikte çok büyük farklar 

doğurmaktadır.; zira atom fiziğinin Kur’an’dan veya İncil’den çıktığını 

söyleyen dindar iki sistemi –din ve ilim- kendi kafasında bir tuttuğu için ilmî 

düşünceye engel olmadığı halde, Tanrı yerine maddî kuvvetleri koymaya 

çalışan bir devrimci, milyonlarca insanın hürriyet ve saadetine müdahale 

etmektedir.”  

 

 

 

Milliyetçiliği, millî kültürü bizzat bir medeniyet kaynağı haline getirmek ve 

cemiyeti soysuz değişmelerin açık pazar yeri halinden kurtarmak hareketi 

olarak gören Erol Güngör’e göre milliyetçilik aynı zamanda bir medeniyet 

dâvasıdır. Eski medeniyetlerin hepsinin çeşitli kültürlerin katkısıyla 

geliştiğini ve kültür farklılıkları devam ettikçe de ayakta kaldığını ifade eden 

Erol Güngör’ün şu  tespiti sanki dünden bugüne bir uyarı niteliğindedir:  

 

“…Batı medeniyeti de herhangi bir milletin eseri değil, fakat Batı 

kültürlerinin ortak mahsulü olarak doğmuştur. Fakat bugün yeni medeniyetin 

geliştirdiği teknoloji bütün dünyayı sararak yerli kültürlerin mevcut varlığıyla 

birlikte potansiyelini de ortadan kaldırmağa yönelmiş bulunuyor. Biz bugün 

batılılaşma hareketleri arttıkça dünyanın daha ileri bir seviyeye ulaşacağını 

düşünerek bu türlü gayretleri memnuniyetle karşılıyoruz, fakat bu 

medeniyetin dünyaya süratle yayılması sonunda yerli kültürlerin kaybolan 

potansiyelini hiç hesaba katmıyoruz. Bu yayılma tıpkı Anadolu topraklarında 

pullukla yapılan ziraatın ilk yıllarda büyük mahsul vermesine karşılık 

toprağın altındaki kumu üste çıkardığı için birkaç yıl sonra orayı tamamen 

verimsiz hale getirmesine benziyor. Teknolojik gelişme bir gün dünyanın her 

tarafını birbirine benzer bir hâle getirirse, modern medeniyetin daha ileri ve 

yüksek bir seviyeye istihalesi için gereken filizler hangi toprakta yetişecektir?” 
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