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Özet: Türkiye’de son yıllarda Batı dışı modernlikten, Türk modernleşmesinden, Türkiye’ye özgü
bir modernleşme modelinden söz edilmeye başlandı. Makale, bunun mümkün ve gerçek olma-
dığını, olamayacağını; olanın muhafazakâr ve geleneksel çevrelerin görüntüsel açıdan Yenidün-
ya düzenine adaptasyonu; bireyci ve hazcı yaşam biçimine ikame,  muhafazakâr Batıcılaşma ol-
duğu iddiasındadır. 
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Deception of Turkish Modernization

Abstract: During the recent years in Turkey it has been rumored about a kind of Non-Western modernism,
Turkish modernization and a model of modernity that is only specific to Turkey. This article claims that such
a kind of modernism is not possible and real also it can’t be so.  It claims that the existing modernism is an
adaptation from a visual perspective to the New World order by conservative and traditional circles. It is a
substitution to an individualistic and a hedonistic lifestyle and it is a conservative Westernism.
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1980’den son ra Tür ki ye’de li be ral leş tir me, mu ha fa za kâr laş tır ma po li ti ka la rıy -
la bir lik te bir de Türk mo dern leş me sin den, Ba tı dışı mo dern lik ten söz edil -

me ye baş la nı lır. Ame ri ka ve Ba tı dün ya sı nın mu ha fa za kâr ik ti dar la rı, 12 Ey lül
as ke ri dar be siy le, ül ke de yö ne ti mi tes lim et tik le ri “yan daş ik ti dar” ara cı lı ğıy la,
sos yo-eko no mik ya pı yı ye ni dün ya dü ze ni doğ rul tu sun da bi çim len dir me gi -
rişi min de bu lu nur lar. Ye ni gi bi du ran, renk li ve şe kil siz bir ya pı or ta ya çı kar.
Ba tı’nın mu ha fa za kâr po li ti ka la rı kap sa mın da, Tür ki ye gi bi da ha bir çok ül ke -
nin fark lı ve zen gin bi ri kim le ri ev ri le rek ye ni dün ya dü ze ni ne adap te edi lir.
Tür ki ye’de ki mu ha fa za kâr ve ge le nek sel çev re le rin yaşam bi çim le ri ve gö rün -
tü le ri de bu doğ rul tu da de ğiş ti ri le rek mo der ni ze edi lir. Bu mu ha fa za kâr mo -
dern lik pro je siy le, dün ya da ki fark lı kül tür le rin zen gin yaşam de ne yim le ri yok
edi le rek, on la rın ye ri ne bi rey ci ve haz cı bir yaşam tar zı ikâ me edi lir. Or ta ya çı -
kan ye ni gö rün tü ler, Ba tı yan lı sı bu si ya sal ter cih le rin sa vu nu cu su ko nu mun -
da ki sos yo log lar ta ra fın dan olum lu karşı la nır; or ta ya çı kan du rum ye ni kav -
ram lar la ta nım lan ma ya ça lışı lır. Bu sü reç te or ta ya atı lan Ba tı dışı mo dern leş me
uy dur ma sı, dö nüp do laşıp ül ke miz de Türk mo dern leş me si şek li ni alır. 
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Türk mo dern leş me si gö rüşü, özel lik le be lir li bir eği li min düşün dün ya -
sın da karşı lık bu lur. Bu an la yışa gö re, gü ya, Ba tı’dan ba ğım sız, yer li, Tür ki -
ye’ye öz gü bir mo dern leş me mo de li ge liş miş tir. Bu mo dern leş me bi çi mi yer -
li, mu ha fa za kar, Ba tı dışı, ken di ne has özel lik le re sa hip tir. Ba tı mo dern leş me -
si nin be lir li em po ze le ri ne karşı, ken di al ter na tif yaşam bi çi mi ni üre ten ye ni
bir ya pı or ta ya çık mış tır. Türk mo dern leş me si yak laşı mı, bi ze öz gün lük an -
la yışı nın bir baş ka bi çi mi dir. Bi ze öz gün lük; ta ma men bi ze ait olur sa, ken di -
ne öz gü si ya set, kav ram, an la yış üre te bi li yor sa öz gün dür. Yok sa, biz öz gü -
nüz de mek le, öz gün lük ol maz. Bu an la yışa sa hip çev re le rin bir yan dan öz -
gün lük ten bah se der ken, di ğer yan dan Ba tı so kak la rı nı aşın dır ma nın bi le
Türk in sa nı nı eği tip ge liş ti re ce ği söy le mi ni di le ge tir me si, iki yüz lü lük ve
aşa ğı lık komp lek si dir.

Türk mo dern leş me si di ye bir şey mi var? Mo dern leş me, Ba tı dil le rin den
sü zü lüp ge len ve mu ha fa za kâr ya zar la rın iç sel leş tir di ği bir tür Ba tı cı laş ma -
dır. Bu si ya sal eki bin, Ba tı çı kar la rı doğ rul tu sun da, Ba tı’ya “biz ge le nek sel,
din sel, ken di mi ze öz gü mo dern lik ya pa bi li riz” tü rün den ver dik le ri bir ce -
vap tır. Baş ka bir an la tım la, mu ha fa za kâr an la yış la rın kü re sel leş me si dir. Kül -
tü rün sert ve di renç li yan la rı nın yu muşa tı la rak ve Ba tı lı yaşam tarz la rı nı
köy le re ka dar so ka rak ya pay bir gö rün tü or ta ya çı kar mak tır. Top lum lar ara -
sı iliş ki ler de ye ni çı kış yol la rı üret me den, top lum sal so run la rın aşıl ma sın da
ye ni ve ile ri dü zey de, mev cut du ru mu aşan bir çö züm or ta ya koy ma dan,
Türk mo dern leş me si ve ya Ba tı dışı mo dern lik di ye bir şey den söz edi le bi lir
mi? Top lum lar ara sı iliş ki ler de ye ni çı kış yol la rı üre til di ğin de ise za ten bu -
nun adı Ba tı dışı mo dern lik, Türk mo dern li ği de ğil bam baş ka bir şey olur. Zi -
ra, mo dern lik ege men ve sö mür ge ci Ba tı dü ze ni nin ge nel yan sı ma sı dır. Ba tı
dü ze ni ni te mi ze çı kar mak ve ev ren sel leş tir mek adı na ye rel ton la ma la ra vur -
gu yap mak la ve kav ram sal laş tır ma la ra baş vur mak la, mev cut dü ze ni aş mak
ola nak sız dır. Mo dern li ğin ye ni ton la rı na vur gu ya pa rak, fark lı ad lar ve re rek,
so run la rı gör mez lik ten gel mek, Ba tı dışı çö züm bu lun du ğu sa nı sı nı yay mak
bü yük bir ya nıl gı dır. Bu tür yak laşım lar, Ba tı’nın ete ği ne ya pış mak, onun öv -
gü sü nü ve sa vu nu su nu yap mak dışın da bir işe ya ra maz. 

Gö be ği ne ka dar Ba tı ile bü tün leş miş, Ba tı’ya bağ lan mış, si ya sal, eko no -
mik ve da ha bir çok ko nu da Ba tı’nın çı kar la rı doğ rul tu sun da ken di çı kar la -
rın dan vaz geç miş, bu nu düşün ce si nin, an la yışı nın mer ke zi ne yer leş tir miş
bir ya pı nın mo dern leş me ile ve ona ben ze yen oluşum lar la Ba tı si ya se ti ni
aşan bir ya pı el de et me ola na ğı yok tur. An cak ve an cak on dan tü re yen ve
onun yan sı ma la rı olan ya pı lar or ta ya çı kar ki, bu da övü le ni le cek bir du rum
de ğil dir. Di ğer yan dan, Ba tı’ya her ya nı ile tes lim ol muş bir ya pı nın ken di ne
öz gü, ba ğım sız bir şey başa ra bil me si de müm kün de ğil dir. Üs te lik de Ba tı
kö ken li olan, Ba tı lı özel lik le rin so nu cu ola rak or ta ya çı kan mo dern leş mey le.
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Ya ni, mo dern leş me ve ona ben ze yen tüm oluşum lar, Ba tı sos yal si ya se ti ni
aşa maz. Di ğer yan dan, eğer Tür ki ye’ye öz gü ve Türk in sa nı nın ken di çı kar -
la rı doğ rul tu sun da, ken di sos yal özel lik le ri ne bağ lı ola rak ge liş tir di ği öz gün
bir özel lik var sa onun ta nım lan ma sı da mo der ni te ile ya pı la maz. Böy le bir
du rum da baş ka kav ram laş tır ma la ra ih ti yaç var dır. Mo dern leş me nin Tür ki -
ye’de al dı ğı renk le re, Türk mo dern leş me si ve ya Ba tı dışı mo dern lik de mek -
le Ba tı cı laş ma sü re ci an cak bu ka dar çar pı tı la bi lir. 

Mev cut du rum, Ba tı’dan ak ta rı lan ba zı özel lik le rin bu ra da ye ni den bi -
çim len me si dir. Ba tı cı laş ma, ay nı za man da mo dern leş me ola rak da ifa de
edi le bi lir. Öy le dir de. Ba tı cı laş ma nın adı dö nem dö nem de ğişir. Ba tı cı laş ma
kav ra mı nın yıp ran ma sı nı ön le mek adı na sü re ce ye ni isim ler ko nur. Bu isim -
le ri o amaç la ko yan lar bir sü re son ra ken di le ri de bu na inan ma ya baş lar.
Son ra sa nı lır ki ger çek ten ye ni bir şey üre til miş. Ama öy le de ğil dir. Böy le ce
bu ko nu lar da de rin le me si ne bil gi sa hi bi ol ma yan la rın düşün ce le ri üze rin de
ko lay ca oy na yıp Ba tı’nın çı kar la rı doğ rul tu sun da, Ba tı’ya sem pa ti ile ba kan
kit le le rin sa yı sı ar tı rı la rak Ba tı karşı tı eleş ti ri ler azal tı lır ve em per ya lizm
adı na dün ya da ya pı lan kat li am lar, soy kı rım lar, sö mü rü sis tem le ri, Ba tı dışı
halk la ra karşı yü rü tü len iş ken ce ler gör mez lik ten ge li nir ve ya vic dan lar üze -
rin de ya rat tı ğı nef ret duy gu su kör leş ti ri lir. Hat ta, Ba tı’nın Ba tı dışı dün ya yı
adam et me pro je le ri ne, ya ni kat li am la rı na tam des tek ve ri lir. Bu bağ lam da,
Türk mo dern leş me si ve ya Ba tı dışı mo dern lik an la yışı, “her kes Ba tı cı laş -
mak, Ba tı’nın si ya se ti nin bir par ça sı ol mak zo run da dır” an la yışı nın bir baş -
ka şe kil de yo ru mu dur.

Türk mo dern leş me si, ta rih sel sü re ce ek le nen çağ daş/mo dern gi bi sı fat lar
dışın da le hi mi ze olan hiç bir ye ni li ğe, içe ri ğe sa hip de ğil dir. Ye ni gi bi du ran
Ba tı dışı mo dern leş me an la yışı da, top lum la rı Ba tı ile ek lem len dir me, tüm
mu ha lif un sur la rı or ta dan kal dı ra rak Ba tı için so run ol mak tan çı kar ma gi rişi -
mi dir. Bu an la yış, Ba tı’ya rağ men Ba tı cı laş ma dır; geç miş dö nem ler de Ba tı cı -
laş ma yı ra di kal bu lan çev re le rin ge le nek sel, mu ha fa za kâr yo ru mu dur. Bu bir
yer li-iş bir lik çi söy lem dir. Bu söy lem, ay nı za man da Ke ma list Ba tı cı laş ma an -
la yışı nı ve sis te min la ik lik il ke si ni, yi ne Ba tı cı laş ma kap sa mın da dev re dışı
bı rak ma pro je si dir. 

Ba tı cı laş ma kav ra mı nın yıp ran mış lı ğın dan, iti ci li ğin den her ke si kur ta rıp
ona ye ni meş rui yet alan la rı sağ la mak bu şe kil de müm kün ola bi lir. Mo dern leş -
me ola rak ifa de edi len Ba tı cı laş ma sü re ci nin başı na bir de Türk ke li me si ek le -
ni lin ce ol du si ze, Türk mo dern leş me si. Bu ak lı ev vel ler, ay nı du ru ma, Çin’de
Çin mo dern leş me si, Su dan’da Su dan mo dern leş me si, Ko re’de Ko re mo dern -
leş me si de mek te dir ler. Ne fark eder? Her top lum Ba tı’nın kon tro lü al tı na gi rip
gö rün tü ola rak da Ba tı’yı çağ rış tır sın ye ter. El bet te bir yö ne lim ik li me, coğ raf -
ya ya, sı nıf sal özel lik le re gö re ufak te fek fark lı lık lar gös ter se de esas de ğiş mi -



yor. Te mel amaç Ba tı hay ran lı ğı nın, Ba tı çı kar la rı nın söz cü lü ğü nü üst len mek -
tir. Böy le çar pık bir an la yışı, bir top lu mun ken di öz gün lü ğü, ken di ese ri, ken -
di öz ben li ği nin ya ra tı cı lı ğı ola rak gö rüp al gı la mak müm kün mü dür?

Ba tı dün ya sı nın çe kim ala nı na gi ren, et ki sin de ka lan, ben li ği ni yi ti ren;
düşün ce le ri ni, yaşam bi çi mi ni, dün ya gö rüşü nü şe kil len di ren eği tim li ve ya
eği tim siz grup lar dan, Ba tı’yı bir bü tün ola rak sor gu la ma la rı nı bek le mek
abes olur. Top lu mu muz açı sın dan bu ka fa sı ka rışık in san mal ze me si nin ta ri -
hi ni Tan zi mat dö ne mi ne ka dar ge ri gö tü re bi li riz. Bir baş ka an la tım la, Ba tı lı
düşün ce le rin et ki si ile ka fa la rı ka rış ma ya, kav ram la rı bir bir le ri ne ka ta rak,
an lam la rı nı ka rış tı ra rak yo la çı kan “ay dın” ta kım la rı nın te lif çi ta ri hi nin hi -
ka ye si ni 1860’lar la baş lat mak müm kün dür. 1860’lar da, Ba tı’dan ak tar dık la rı
ve bir bi riy le çe lişen, ça tışan si ya sal ve düşün sel içe rik li kav ram la rı, düşün ce -
le ri ace mi ce, ür kek çe ele alan Ye ni Os man lı lar dan, bu gün Ba tı’nın çı kar la rı nı
ken din den emin ve us ta ca, pro fes yo nel ce sa vu nan “ay dın” ta kım la rı na ge -
lin miş tir. Ki min ak lı na ge le bi lir di, 1860’la rın ür kek ga ze te ci le rin den bu gün -
kü yer li lej yo ner le rin tü re ye ce ği. An cak, ger çek olan bir şey var: Bir kaç ba -
ğım sız ve öz gün düşü nür ve sos yo log dışın da ma ale sef Ba tı re fe ran sı ve et -
ki si Türk ay dın la rı nın kut sal inanç ala nı dır. O ala na do ku nu la maz. İnanç lı,
iman lı ve ge le nek sel özel lik le re sa hip bir Müs lü ma nın bes me le siz adım at -
ma ma sı gi bi, Ba tı cı ay dın la rı mız da Ba tı’yı ör nek al ma dan ya tak oda la rı nı bi -
le dü zen le ye mez ler. Baş ka bir an la tım la, Ba tı’yı akıl la rın dan çı kar ma la rı, on -
la rın ha fı za la rı nı ve inanç la rı nı yi tir me le ri an la mı na ge lir.

Os man lı’da ve Cum hu ri yet’in 1980’le re ka dar ki dö ne min de hiç ol maz sa
ay dın la rın Ba tı cı lı ğın da bir me sa fe, bir eleş ti ri bo yu tu var dı. Gü nü müz de
bun la rın hiç bi ri kal ma dı. Bu ra da an laşıl ma sı en zor olan şey de da ha ön ce
Ba tı’ya karşı olan pek çok ke sim ve özel lik le mu ha fa za kâr çev re le rin de Ba -
tı cı laş ma nın, ya ni mo dern leş me nin sa vu nu cu su ha li ne gel me le ri dir. Düşün
ta ri hi miz üze ri ne ça lışan ki mi bi lim in san la rı mız Ba tı cı la rı za man za man sı -
nıf lan dır mış lar dır. Bu sı nıf lan dır ma lar da, ge nel lik le kıs mi Ba tı cı lar ve bü tün -
cü Ba tı cı lar gi bi ay rım lar ya pıl mış tır. Bu gün böy le bir ay rım yap ma ola na ğı
bi le kal ma mış tır. Du rum çok da ha kar maşık ha le gel miş tir. İs lam cı sın dan ce -
ma at çi si ne, mil li yet çi sin den li be ra li ne, sos yal de mok ra tın dan sos ya lis ti ne
ka dar her kes Ba tı cı, par don mo dern leş me yan lı sı ol muş tur. Ar tık her eği lim
san ki bir ay rı ca lık mış gi bi “asıl Ba tı cı, ger çek Ba tı cı be nim” di ye rek; düşün -
ce le ri ni, du ruş la rı nı, yön le ri ni Ba tı’yı mer ke ze ala rak ayar la ma ya ça lış mak -
ta dır lar. 1950’ler de ki mu ha fa za kâr sos yal bi lim ci le rin ku lak la rı çın la sın. On -
lar “Garp lı laş ma nın ne re sin de yiz?” di ye so ru yor ve ne den Ba tı cı laş ma ko nu -
sun da başa rı lı ola ma dı ğı mı zı sor gu lu yor lar dı. Evet şim di ba kıl dı ğın da
“Garp lı laş ma nın” tam da mer ke zin de yiz. An cak kim başa rı lı ol du? Garp lı
mı, biz mi? 1950’ler de mu ha fa za kâr ay dın la rı mız Ba tı’nın yan lış an laşı lıp al -
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gı lan dı ğı nı, Ba tı’nın bi lim zih ni ye ti nin alın ma sı ge rek ti ği ni söy ler ken, bu gün
Ba tı herşe yi ile ül ke miz de ta raf tar bul mak ta dır. Yan lış Ba tı cı laş ma ya ma ruz
kal dık de ni lir ken, 2000’ler Tür ki ye’sin de her ke sim Ba tı cı laş ma ya-mo dern -
leş me ye zih ni yet dün ya sı ile bir lik te sa hip çı kar ha le gel miş, onu iç sel leş tir -
miş tir. Hat ta ken di adı na Ba tı’ya ye rel renk ler ka ta rak Ba tı’ya rağ men Ba tı ile
bü tün leş ti ği ni san mış tır. 

1950’le rin “Ba tı cı laş ma nın yan lış an laşıl dı ğı, zih ni ye ti nin, bi li mi nin al gı -
lan ma dı ğı, asıl ola nın Ba tı’nın yaşam tar zı de ğil, bi lim zih ni ye ti dir” di yen
an la yışın 2010’la ra yan sı ma sı dır. Türk mo dern leş me si söy le mi, Türk düşü -
nün de mu ha fa za kâr düşün ce nin Ba tı cı söy lem tar zı nın de vam lı lı ğı nı ve bu
de vam lı lık içe ri sin de bi çim sel de ğişi mi ni de or ta ya koy mak ta dır. Ba tı’yı re -
fe rans alan, ama Ba tı’dan ba ğım sız mış gi bi bir an la yış. Ab dul lah Cev det’in
aşı rı Ba tı cı lı ğı karşı sın da “tek nik te Ba tı’yı ör nek ala lım ama kül tü rü müz üs -
tün özel lik le ri ile bi ze ye ter” di yen an la yışın 1950’li yıl lar da ki yan sı ma la rı,
“ge lişe me miş ol ma mı zın ne de ni Ba tı’nın bi lim zih ni ye ti ni ala ma ma mız” di -
yen an la yışın 2000, mi len yum lu mo de li, Türk mo dern leş me si kav ram sal laş -
tır ma sıy la karşı mı za çık mak ta dır.

Ba tı ile karşı lık lı ve eşit koşul lar da iliş ki kur mak, et ki leşim içe ri sin de ol -
mak ve bu iliş ki yi sür dür mek baş ka şey dir, Ba tı’ya ba ğım lı lı ğı yaşa mın tüm
alan la rı na taşı mak, Ba tı’nın et ki si al tın da kal mak ve herşe yi Ba tı’ya gö re ta -
nım la ma ya ça lış mak baş ka şey dir. Bir top lu mun kim li ği ni, kişi li ği ni, ken di
özel lik le ri ni ko ru ma sı nın ve sür dür me si nin yo lu, ra kip kim lik ler karşı sın da
edil gen de ğil, eşit po zis yon da iliş ki yü rüt me si dir. Kim li ğin de mey da na ge -
tir mek is te di ği de ğişim le ri de yi ne ken di ter cih le riy le, kim se nin et ki sin de
kal ma dan, çı kar la rı doğ rul tu sun da ken di si nin ger çek leş tir me si dir. Baş ka
top lum la ra sır naşa rak hiç bir top lu mun ayak ta kal dı ğı gö rül me miş tir. Top -
lum lar, mev cut top lum lar ara sı iliş ki le ri aşa cak çö züm ler üret tik le ri sü re ce
iler le miş ve yaşa mış lar; so run la rı na çö züm üre te bil me po tan si yel le ri ni yi tir -
dik le rin de ise kö le leşip ta rih ten si lin miş ler dir. 

Ba tı dışı mo dern lik di ye bir şey müm kün ola bi lir mi? Mo dern leş me nin
as lı, esa sı Ba tı’dır, Ba tı bur ju va dü ze ni dir. Bu an la yış, an la yışı ka muf le eden -
le rin yak laşım la rı na, ola yın ru hu na ay kı rı dır. Ba tı lı ya pı lar dan kop ye çe ke -
rek Ba tı’ya karşı al ter na tif ya ra tı la bi lir mi? Bu ta vır, “ba kın biz fark lı yız ama
siz de niz. Biz den si ze hiç bir za rar gel mez, si zi ör nek alı yo ruz ve si ze karşı de -
ği liz. Va rı mız yo ğu muz si zin çı kar la rı nı za, sö mü rü dü ze ni ni ze fe da ol sun.
Ye ter ki siz bi zi ta ma men dış la ma yın. Si zin mo dern kö le le ri niz ol ma ya ra zı -
yız” yak laşı mı dır. Bu an la yış lar dan ne güç lü bir Ba tı karşıt lı ğı, Ba tı sor gu la -
ma sı do ğar ne de bu an la yış lar Do ğu’nun Ba tı karşı sın da güç oluş tur ma sı nı
sağ lar. Bu an la yış güç bir li ği ni Ba tı çı kar la rı adı na par ça la ma, Ba tı’nın ege -
men li ği ne hiz met et me an la mı na ge lir. Sa fı nı, ye ri ni be lir le me den, ta ri hi gö -
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re vi ni bil me den Ba tı’ya sır naşa rak, Ba tı’ya al ter na tif olu na maz. Ön ce ye ri ni
bil mek, o bi lin ce, ta ri he ve ta rih sel bi lin ce sa hip ol mak ge re kir. Ba tı dışı bir
bi lin ce, dün ya gö rüşü ne, ba kış açı sı na sa hip ol ma dan top lu mu mu zun çı kar -
la rı nı ko ru mak müm kün ola maz ve ola ma dı ğı da ya kın ta ri hi miz de tüm çıp -
lak lı ğı ile gö rül mek te dir.

Türk mo dern leş me si kav ra mı kop ye dir. Ori ji nal bir şey ya pı lı yor sa, bir
ko nu da ger çek an lam da ge liş me var sa, onu ta nım la yan kav ram lar da ta ma -
men ay rı dır. El bet te Ba tı ile ile tişim, et ki leşim, iş bir li ği ola cak tır. Ama bu
karşı lık lı, iki yan lı, eşit koşul lar al tın da ol ma lı dır. Bu, ka bul len me yi ve tes li -
mi ye ti ile de ğil, mev cut du ru mu aşan bir si ya set üret me yi, so run la rı çöz me -
yi kap sa ma lı dır. Ken di çı kar la rı mız adı na ken di yo lu mu zu be lir le yip ken di
si ya se ti mi zi, ken di top lum çı kar la rı mız adı na üret me li yiz. Ken di gü cü mü ze
da ya lı ken di si ya se ti miz kap sa mın da ye ni bir dün ya için baş ka la rı nın si ya -
se ti ne taşe ron luk yap ma mak ge rek mek te dir.
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