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ÖZ: Modernleşme, 16. yüzyıldan itibaren başlayan ve 18. yüzyılda bir yaşam projesine dönüşen, 
değiştirici ve dönüştürücü etkileri olan, devrimlerle seyredebilen, Batı Avrupa’da ortaya çıkan 
düşünce iklimi ve eylemlilik halidir.  İlerleme ve kalkınma, modernleşme sürecine pozitif anlam 
katarak yaygınlaşmasında büyük rol oynamıştır. Türk modernleşme sürecinin Şerif Mardin, 
Tanzimatla başladığını, Baykan Sezer ise, Osmanlının Batı karşısındaki yenilgi ve gerileyişiyle 
imparatorluğa batıcılaşma yolunun açıldığını düşünür. Batı, üstünlük ve egemenlik ilişkilerinde 
güçlü bir pozisyona sahip olunca, biricikliği ve model olma pozisyonu üzerinden eşsizliğini ve 
üstünlüğünü bütün dünyaya ilan etmiştir.18. Yüzyıla gelindiğinde elde ettiği imkânlar ve dünya 
sistemindeki yeri açısından Batı, egemen ve model olan konumundadır. Dolayısıyla biriciktir ve kendi 
dışındakiler ötekidir. Artık diğer toplumlar için ev ödevi, Batıyı takip etmek ve onun geldiği seviyeyi 
yakalamak olmuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliğine girme iradesinin oluşması, aslında Türk 
modernleşme sürecinin nihai evresinin de başlangıcı olmuştur. Batılılaşma ile Türkler’in sahip 
olduğu kimlik değerleri arasında bir doku uyuşmazlığı olduğu görülmektedir.  
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Evaluations on Turkish Modernization 

ABSTRACT:Modernization is a climate of thought and a state of action that emerged in Western 
Europe, starting from the 16th century and turning into a life project in the 18th century, having 
transformative and negative effects, and which can be followed by revolutions. Progress and 
development played a major role in the spread of modernization by adding a positive meaning. 
Providing Turkish modernization will result in the Tanzimat, Şerif Mardin, on the other hand, 
thinks that with the defeat and regression of the Ottoman Empire against the West, the path to 
westernization has been opened for the empire. When the West had a strong position in the 
community of superiority and sovereignty, it declared its uniqueness and superiority to the whole 
world through its uniqueness and position as a model. The West is its dominant and model 
position in terms of its opportunities and its place in the world system until the 20th century. 
Therefore, it is unique and its externals are other. Now the homework for other societies has been 
to follow the West and catch up with it.. The documents of Turkey's accession documents to the 
European Union actually became the beginning of the final universe of Turkish modernization. . It 
is seen that there is a texture incompatibility between the identity values of the Turks among 
westernization.  
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Giriş 

Türk modernleşmesini anlamak ve açıklamak için modernleşme kavramını ve 
modernleşmeyle ilintili kavramları vuzuha kavuşturmak önemlidir. Hatta modernleşme 
kavramını yerli yerinde kullanma açısından da gereklidir. Modernlik/modernite, modernleşme 
ve modernizm anlam dünyaları itibariyle birbirleriyle ilintili, ancak isimlendirmedeki 
farklılaşmalardan da anlaşılacağı üzere farklı halleri ifade etmek için kullanılan 
kavramlardır. Bu üç kavramın anlam dünyasını bir araya getiren ve “Batı aydınlanması” 
olarak nitelendirilen bir üst perspektifin ya da paradigmanın da olduğunu ifade etmek 
gerekir. Batı aydınlanması,16. yüzyıldan itibaren başlayan ve 18. yüzyılda bir yaşam 
projesine dönüşen, değiştirici ve dönüştürücü etkiler ortaya çıkaran, devrimleri beraberinde 
getiren paradigmadır. Diğer bir ifadeyle Batı Avrupa anavatanında ortaya çıkan bir düşünce 
iklimi ve eylemlilik halidir. Bu düşünceyi ete kemiğe büründüren; felsefesini, ideolojisini, 
süreçlerini inşa eden gelişmeler mevcuttur. Bu gelişmeler, modern sosyal bilim felsefesinde 
modern kavramından üretilmiş türev kavramlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Türev 
kavramlardan modernlik, aydınlanma düşüncesinin yeniliğini, hatta eşsizliğini ifade 
eden‘temel felsefe’yi temsil eder. Bunu, 16. yüzyılla başlayan değişim sürecini inşa eden 
temel felsefe olarak da değerlendirmek mümkündür. Modernizm, söz konusu felsefeye bağlı 
olarak meydana gelen gelişmeleri yönlendiren, tayin eden‘ideoloji’dir. Modernleşme ise bu 
felsefeden türeyen ideolojinin toplumsal yaşamda karşılığını ifade eden ‘süreç’tir. 
Anlamlarını tek tek kelimelerle ifade edecek olursak, modernite Batı aydınlanmasının 
felsefesini, modernizm ideolojisini; modernleşme ise sürecini açıklamak için geliştirilmiş 
kavramlardır. Bedri Gencer, modern kavramından türetilen bu üç boyutu şöyle 
açıklamaktadır: “Modernizm, ‘yeni bir dünya tasarımı’, modernizasyon/modernleşme, ‘yeni bir 
dünya kurma süreci’, modernite/modernlik ise ‘yeni bir dünya, hayat tarzı’ olarak 
tanımlanabilir.”1 Modern kavramıyla ilintili bu türev kavramlar, farklı literatürlerde yaygın 
bir şekilde kullanım değerine sahip ve birbiri yerine özensizce kullanılmaktadır. Türkçe 
literatür incelendiğinde, bu üçü içerisinde en yaygın kullanılan türev kavramın modernleşme 
olduğu görülecektir. Çünkü Türk modernleşmesi olarak kavramsallaştırılan bir hikâyemiz de 
var. Böyle olunca bu kavram, diğerleri yerine de kullanım değeri kazanmakta. Özetle bu üç 
kavram için, birbiriyle ilintili, ancak anlam dünyaları itibariyle de farklı karşılıkları var 
denilebilir. 

Modernleşmenin, türev kavramlar dışında doğrudan ilişkilendirildiği kavramlar da 
bulunmaktadır. İlerleme kavramı bunlardan en önemlisidir. Çünkü ilerleme doktriniyle 
modernleşme arasında doğrudan bir bağ kurulmaktadır. Modernleşme, süreçleri inşa eden 
temel çerçeveyi ifade ettiği için, sürecin temel unsurlarını da belirleyebilmektedir. İlerleme, 
bu anlamda modernleşmenin inşa ettiği sürecin en temel unsurlardan biri olarak 
görülmektedir. İlerleme ve modernleşme arasındaki ilişkiye dair çok sayıda felsefi, sosyolojik 
ve iktisadi tartışma ve teori vardır. 18. ,19. ve hatta 20. yüzyıl filozofları, sosyologları, 
ekonomistleri ağırlıklı olarak ilerlemeyi anlamaya ve açıklamaya çalışmışlardır. İlerleme 
kavramının modernlikten mülhem sahip olduğu pozitif anlam dünyası, modernleşmeyi 
tahkim etmektedir. Modernleşmeyle doğrudan ilişkili bir diğer kavram da kalkınmadır. 
Kalkınma, ilerleme kavramıyla da doğrudan ilişkilidir. Hatta kalkınmayı, ilerlemenin bir 
çıktısı olarak görmek mümkündür. Dolayısıyla ilerlemeyle birlikte kalkınma, modernleşme 
sürecinin anlam dünyasını önemli ölçüde belirlediği için ikisi birlikte, özellikle kalkınmayla 
birlikte gerçekleşen ilerleme, modernleşmeye pozitif bir anlam katarak yaygınlaşmasında 
büyük rol oynamıştır. Hem Batı hem de Batı dışı coğrafyalarda kalkınma temelli ilerleme 
anlayışının modernleşme süreçlerine pozitif anlamlar yüklediği bilinmektedir.2 Bu da bize 

 
1 Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme (1839-1939), Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2014, s.55. 
2 Mehmet Karakaş, “Batı Gelişme Modeli ve Batı Dışı Toplum Olmanın Ötekiliği”, Yeni Türkiye, 1998. 
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modernleşme ile ilerleme doktrini arasında doğrudan bir ilişkinin varlığını gösterir. Özellikle 
kurucu sosyologların toplum teorilerine bakıldığında ilerleme temasının tartışmaların 
merkezinde olduğu görülecektir. Örneğin Saint Simon, tarım toplumundan sanayi 
toplumuna doğru dönüşümü açıklarken ilerlemeye başvurmuştur. Bu durumu daha genel 
bir çerçeveye, daha teorik bir perspektife öğrencisi Auguste Comte oturtmuştur. Oda üç hal 
yasasıyla birlikte teolojik,  metafizik ve pozitif hal tanımlamasında pozitif hale doğru gidişi 
ilerleme doktriniyle ifade etmiş ve toplum teorisinin içerisinde düzen ve ilerleme alt 
kuramlarını geliştirmiştir. Karl Marx ise toplumun tarihsel gelişimini, İlkel Komünal 
Toplumdan; Komünist Topluma doğru ilerleme çerçevesinde açıklamaktadır. Modern sosyal 
bilim kuramlarının iki ana yolunu ifade eden; düzen/evrim kuramlarında da, çatışma/devrim 
kuramlarında da ilerlemenin merkezi bir konuma sahip olduğu görülmektedir. İlerleme 
eksenli gelişme modeli ise modern ideale ulaşma doğrultusunda inşa edilen modernleşme 
sürecinde şekillenmektedir. Böylece yeni, ileri ve önde olmak, ancak modernleşme süreçleri 
inşa edilerek ulaşılabilecek bir hedef haline getirilmiştir. Hatta söz konusu hedef, bütün 
dünya toplumları için biricik model olma temelinde bilimselleştirilerek mutlak hakikat 
olarak ilan edilmiştir. Diğer bir ifadeyle modernleşme süreçleri inşa etmek, Batı dışı 
toplumların önüne ulaşılması gereken ideal hedefler olarak konulmuştur. Türk 
modernleşmesi sürecini, süreçte geliştirilen politikaları ve düzenlemeleri bu kapsamda 
değerlendirdiğimizde, Batılılaşma sürecimize ilişkin farklı pozisyon ve yaklaşımları kavrama 
ve yorumlamamız kolaylaşacaktır. 

Türk Modernleşmesi Süreci 

Osmanlı’nın son dönemlerinde başlayıp Cumhuriyet dönemine miras olarak devredilen 
Batılılaşma sürecinin anlam dünyası, Türk modernleşmesi kavramıyla da açıklanmaktadır. 
Türk modernleşmesi kavramıyla açıklanan süreç, aslında toplum olarak batılılaşma 
serüvenimizin hikâyesidir. Türk modernleşmesi veya batılılaşması hikâyesinin başlangıç 
gerekçesi, batının üstünlüğünü kabul ederek aksayan yönleri ıslah etmek ve İmparatorluğun 
kötüye gidişini engellemek olarak açıklanmaktadır. Türk modernleşmesi tanımlamasında 
Osmanlı ve Cumhuriyet algılamasına göre farklı ölçütlerle ayrım ya da radikal 
dönemlendirmeler yapılsa da, sürecin doğası açık bir sürekliliğe işaret etmektedir. Nasıl ki, 
Osmanlı Cumhuriyet ilişkisinin farklı boyutlarda sürekliliğinden söz ediliyorsa Türk 
modernleşmesi de bir sürekliliğin ifadesidir. Bu sürekliliğin iki önemli evresi ise Osmanlı 
Türkiye’si ve Cumhuriyet Türkiye’sidir. Osmanlı Türkiye’si ifadesi, süreklilik teorisini 
savunanların Tanzimat’tan sonraki süreci tanımlamak için kullandığı bir 
kavramsallaştırmadır.  

Bazıları bunu II. Meşrutiyet sonrası için de kullanırlar, ama Şerif Mardin gibi üstatlar bu 
süreci Tanzimat’la başlatır.3 Tercih edilen Batılılaşma süreci açısından Osmanlı dönemiyle 
Cumhuriyet döneminin amaçları arasında önemli değişiklikler olmuştur. Yaygın olarak 
bilinen en önemli farklılaşma, modernleşme girişiminin Osmanlı’da sadece devlet kurumları 
düzeyindeki etkinliklerle sınırlandırılmasına karşın, Cumhuriyet’le birlikte devletin yanında 
toplum düzeyinde de yaygınlaştırılması ve her yönüyle bir toplumsal proje haline 
dönüştürülmesidir. Bu durum Batılılaşmaya, Osmanlı’nın devleti kurtarma işlevini; 
Cumhuriyet döneminin ise yeni bir toplum projesinin mimarı olma işlevini yüklediğini 
göstermektedir.4 

Osmanlı’nın batı karşısındaki yenilgileri ve gerileyişi, Osmanlı bürokratları, yöneticileri 
ve aydınları tarafından tespit edildi ve aksayan yönleri ıslah etme adına Baykan Sezer’in 

 
3 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 1991, s.11-21. 
4 Mehmet Karakaş, Modernlik Küreselleşme ve Türkiye’nin Kimlikler Evreni, 2. Baskı, İstanbul: Küre 
Yayınları, 2020, s.205.  
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ifadesiyle İmparatorluğun batıcılaşma yolu açılmış oldu.5 Dolayısıyla, Türk modernleşmesi, 
batının üstünlüğünü kabul etme ve aksayan yönleri modern Batı usul ve araçlarıyla ıslah 
etme olarak nitelendirmek mümkündür. Bu süreç, Tanzimat arifesinde başladı ve Tanzimat 
Fermanı ile tanımlanmış bir devlet politikası haline dönüştü. Aynı zamanda yeni entelektüel 
tartışma iklimleri de oluşturdu. Toplumsal yaşamın birçok veçhesi var, sadece siyasetten 
ibaret değil ya da sadece savaşmıyorsunuz; ekonomik sosyolojik ve psikolojik boyutları da 
mevcut. Bu veçhelerdeki gelişmelere bakıldığında, Osmanlı’da çağın ruhunu yakalayamama, 
çağın gereklerine göre kendisini yeniden tanzim edememe gibi bir durumla karşılaşılıyor. 
Tarihçiler bu durumu duraklama, gerileme ve dağılma dönemleriyle açıklıyorlar. Sosyolojik 
anlamda ise çağın ruhunu yakalayamama, çağın gereklerine uygun toplumsal gelişme 
süreçleri inşa edememe, kurumsal ve zihinsel güncellemeler yapamama olarak 
değerlendirmek mümkündür. İmparatorluk açısından çağı ıskalamanın ve kendi tarihsel 
misyonunu yeni şartlarda devam ettirecek güncellemeleri yapamamanın en yakıcı sonuçları 
savaş meydanlarında kendisini gösterdi. Dolayısıyla Osmanlı’da batılılaşma süreciyle 
birlikte gerçekleştirilen reformlara bakıldığında, düzeltilmesi için nelere öncelik verildiği 
görülmektedir. Bu anlamda işe, askeri kurumların yeniden düzenlenmesiyle batılı usullerle 
eğitim veren askeri okullar açılarak başlanılıyor. Mühendishane-i Bahri Hümâyun, 
Mühendishane-i Berri Hümâyun ve Mızıka-yı Humâyun gibi yeni okullar açıldığını 
görüyoruz. Dolayısıyla yenilenme askeriyeden başlıyor ancak daha sonra maliye ve ilmiye 
gibi alanlardaki kurumlar, batılı usullere uygun olarak yeniden tanzim ediliyor. Bu 
gelişmeler modernleşme sürecindeki yenilenmelerin, devlet kurumlarında yeni düzenleme 
ve değişim talebi olarak şekillendiğini göstermektedir. Konuyla ilgili değerlendirme ve 
yorum yapılırken yenilenme arayışlarının bu noktada odaklandığı göz ardı edilemez.  

Türk modernleşmesi ya da batılılaşması denildiğinde bu süreci en temelde iki döneme 
ayırarak değerlendirmek mümkün. Osmanlı Türkiye’si ve Cumhuriyet Türkiye’si olmak 
üzere, tabii ki her iki dönemin kendi alt evreleri de bulunuyor. Osmanlı Türkiye’sinde birinci 
evreyi ‘Tanzimat arifesi’ olarak isimlendirebiliriz. İkinci evre ‘Tanzimat’ evresi ki, daha çok 
paşalardan ve bürokratlardan oluşan Tanzimatçılar isimli grup tarafından yönlendiriliyor. 
Hemen arkasından yarı bürokrat yarı aydın olarak nitelendirdiğimiz Yeni Osmanlılar dönemi 
var. Özellikle I. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte devlette de siyasette de etkin rol oynamaya 
başlıyorlar. Bunların etkinliği kısa sürüyor ve II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Batılılaşmanın 
Osmanlı Türkiye’sindeki en ileri ve son evresi diyebileceğimiz Jön Türkler dönemi başlıyor. 
Jön Türklerin örgütlenme süreci 1890’lardan itibaren başlıyor, 1900’lerin başında özellikle 
Paris’te Jön Türk Kurultaylarının toplanması (1902 ve 1907) önemli adımlardır. Cumhuriyet 
Türkiye’sine baktığımızda ise başlangıcından günümüze bir dönemlendirme yapmak 
mümkün. ‘Kuruluş ve Tek Parti’ dönemi diye tanımlayacağımız ilk evre sonrasında, ‘Çok 
Partili’ dönemden 1980’lere kadar geçen süreci ikinci evre olarak görmek mümkün. 1980’den 
2000’e kadar farklı bir evreden bahsedebiliriz. 2000 sonrası ve günümüze devam eden yeni 
sürecinden de söz etmek mümkün. Bu evreler, bir sürecin mütemmimleri olmakla birlikte 
her birisinin Osmanlı Türkiye’si ve Cumhuriyet Türkiye’si olmak üzere kendine özgü 
özellikleri de bulunmaktadır.  

Türk modernleşmesine ilişkin yapılan tartışmalar kapsamında sorulan sorulardan bir 
diğeri de “Değerlendirmeler neden Türk modernliği değil de modernleşmesi etrafında 
yapılmaktadır? ”Türk modernliği tartışmaları gündemimize 1980’li yıllarda girdi. Konuyla 
ilgili tartışma ve değerlendirmeler daha çok modernleşme/batılılaşma kavramları etrafında 
yapılmıştır. Modernlik, aydınlanma felsefesinin ruhunu ve Batı gelişme modelinin 
biricikliğini temin eden temel kurguyu ifade etmektedir. Dolayısıyla o temel kurgu ile 
kendinizi kurguladığınızda başka bir arayış karşınıza çıkabilir. Kendi gelişme doğrultunuzu 

 
5 Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları. İstanbul: Doğu Kitabevi, 2017, S.174. 



   

  

2022, Sayı 24, Sayfa 109-120 

 

113 

 

inşa edebilirsiniz; ama modernleşme ile yürüdüğünüzde modernlik felsefesinin ve 
modernizm ideolojisinin inşa ettiği kurgunun dışına çıkma şansınız olmaz. Bu noktada 
Nilüfer Göle’nin6 Türkiye’ye uyarlamaya çalıştığı “Batı dışı modernlik” ya da “alternatif 
modernlikler” kavramsallaştırmasını zikretmek gerekir. Aslında bu kavramsallaştırmaların 
referans kaynağı Alain Touraine’dir. Ancak Nilüfer Göle, bu yaklaşımı Türkiye’ye 
uyarlayarak, Batı dışı toplumların kendi modernliklerini inşa edebileceklerini ve Batı 
modernliğine mahkûm olmadıklarını iddia eden bir açıklama geliştirdi. Göle’nin Türkiye 
için uyarladığı tez, bazı çalışma ve tartışmalara konu olsa da akademik çevrelerde beklenilen 
karşılığı bulmadı. Türk modernliğinden söz edilmemesinin temel nedeni, Türk modernliği 
gibi bir talebin olmamasına bağlanabilir. Çünkü Türk modernleşme sürecinin başlangıç 
gerekçesi, aksayan yönlerin ıslahı arayışıdır. Bu kapsamda İmparatorluğun ihtiyaçları, 
süreçlerdeki aksamaları ve kurumlardaki gecikmeleri telafi etme olarak tespit edilmiştir. 
Uzun süre dünya sistemine yön vermiş, güçlü bir dünya görüşüne sahip İmparatorluk için 
yeni bir kurguya ihtiyaç duyulmamıştır. Bundan dolayı da modernlik arayışına 
girilmemiştir. Touraine ve Göle, modernleşmenin aslında modernliğin ürettiği bir süreç ve 
bir sonuç olduğunu, esas olanın ise modernlik olduğunu hatırlatmış oldular. 

Batı, Türk Modernleşmesi Sürecinin Neresinde? 

Türk modernleşmesiyle ilgili değerlendirmeler, ağırlıklı olarak kendi hikâyemiz üzerine 
odaklanan çalışmalarla temayüz etti. “Bu sürece neden başladık, neyi hedefledik, nasıl 
olmalıydı, hataları ve eksikleri nelerdi sorularına aleyhte ve özellikle de lehte cevaplar 
aradık. Batı bu konuya nasıl baktı meselesine çok fazla odaklanmadık. Odaklanıldığında ise 
“Çok fazla bir şey çıkar mı?”ayrı bir değerlendirme konusudur. Ancak bu soruya özetle 
şöyle cevap verebiliriz: “Dünyanın Batılılaştırılması söylemi perspektifinden bakıldığında 
Batı, diğer toplumların modernleşme süreçlerine nasıl baktıysa Türk modernleşmesine de 
öyle bakmıştır.”Ancak Batının Türk modernleşmesine yaklaşımını, diğer Batı dışı 
toplumların modernleşme süreçlerine yaklaşımından ayıran önemli bir farklılığı da göz ardı 
edemeyiz. Osmanlı Devleti’nin, Doğunun Batı karşısındaki cephe ülkelerinden biri olması ve 
Batı’daki yeniliklerden ilk etkilenen toplum olmasından dolayı Batı’nın Osmanlı’ya dönük 
özel bazı girişimlerinin olduğunu da söylemek mümkündür. Söz konusu girişimlere Fransız 
politikacıların Paris’te Jön Türklerin örgütlenme sürecine etkin bir şekilde dâhil olmaları 
örnek gösterilebilir. Örneğin I. Jön Türk Kurultayı, 1902 yılında Institut de France üyesi 
Germain Antoin Lefevre-Pontalis’in evinde yapıldı.7 Dolayısıyla Batı Avrupa başkentlerinde 
Jön Türk liderlerine açılan alanın genişliğini, muhaliflerin eğitim süreçlerine yapılan 
katkıları, özellikle de örgütlenme süreçlerine verdikleri destekleri çok açık bir şekilde 
görmek mümkündür. Batı içerisinden Türk modernleşme sürecine yönelik destek ve 
katkıları, Batı’nın Şark meselesi olarak tanımladığı siyasi çerçeve bağlamında da 
değerlendirmek gerekir. 

Türk modernleşme sürecine ilişkin farklı yaklaşımlarını yorumlayabilmek için Batı’nın, 
diğer toplumların modernleşme süreçlerine yönelik genel perspektifini anlamaya ihtiyaç 
bulunmaktadır. 18. Yüzyıla gelindiğinde elde ettiği imkânlar ve dünya sistemindeki yeri 
açısından Batı, egemen ve model olan konumundadır. Dolayısıyla biriciktir ve kendi dışındakiler 
ötekidir. Sahip olduğu dünya egemenlik ilişkilerini denetleme gücü, Batıyı egemen ve model 
haline getirmiştir. Batı, üstünlük ve egemenlik ilişkilerinde güçlü bir pozisyona sahip olunca, 
biricikliği ve model olma pozisyonu üzerinden eşsizliğini ve üstünlüğünü bütün dünyaya ilan 
etmiştir. Artık diğer toplumlar için ev ödevi, Batıyı takip etmek ve onun geldiği seviyeyi 

 
6 Nilüfer Göle, “Batı Dışı Modernlik: Kavram Üzerine”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce Modernleşme 
ve Batıcılık, İstanbul: İletişim Yayınları, 2004, s.67. 
7 Şükrü M. Hanioğlu,  The Young Turks in Opposition, Oxford University Press, 1995, s.188. 
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yakalamak olmuştur. Dolayısıyla bundan sonra Batı ve Batı dışı toplumlar arasındaki hikâye 
şu şekilde gerçekleşmiştir: Biricik olan sürekli önde gitmekte, yeni çıtalar koymakta, 
yükseltmekte, öteki konumunda olanlar ise sürekli onun peşinden gitmek durumunda 
kalmaktadır. Batılılaşma çabalarında daha üst seviyeye ulaşma hedefi, söz konusu hikâyenin 
motivasyon kaynağı haline gelmektedir. Bu durum ise Batı gelişme modelini bir sürekliliğin 
ifadesi haline dönüştürmektedir. Model ve ideal olana ulaşma, şartlar ve gelişmeler 
bağlamında yenilenmektedir. Bunlar şartlara bağlı olarak yeni biçimler şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır. Batı-dışı toplumların modernleşme maceraları incelendiğinde bu genel 
yaklaşımın, bir kısım direnç odakları dışında genel kabul gördüğüne şahit olunmaktadır. 
Belirlenen modern ideale ulaşmak için değişik çabalar içerisine girildiği de görülmektedir. 
Bu anlamda Batı-dışı toplumların modernleşme olarak yaşadıkları sürece Batılılaşma 
denmesinin nedeni de Batı’nın öngördüğü modele (modern ideal) ulaşma çabalarıdır. Batı-
dışı toplumlarda Batılılaşma diye adlandırılan süreç sonrasında, Batılı değerlerle entegre 
olmuş homojen bir yapı oluşacağı öngörüsü de günümüze kadar ortaya konulan 
pratiklerden gördüğümüz kadarıyla gerçekleşmemiştir. Batı’nın da böyle bir 
homojenleştirme sürecini istemediğini söyleyebiliriz. Çünkü Batı daima geçmişten aldığı 
köken referansının ve oluşturduğu yeni değerlerin eşsizliğini ve üstünlüğünü bariz bir 
şekilde vurgulamaktadır.8 

Türk modernleşme serüveni, yukarıda özetlemeye çalıştığımız hikâye üzerinden 
şekillendi. Türkiye’nin Avrupa Birliğine girme iradesinin oluşması, aslında Türk 
modernleşme sürecinin nihai evresinin de başlangıcıdır. Ancak nihai evrenin geçirmiş 
olduğu uzun sürede yaşananlar, Batının Batı dışı toplumların modernleşme evrenine dâhil 
olma anlamı yüklemediğini göstermektedir. Türk modernleşme serüveninin gelmiş olduğu 
nokta ve Batı ile olan ilişkisinin niteliği bu durum için tipik bir örnektir. Oysa Türk toplumu 
için modernleşme yönelimi,9 Niyazi Berkes’in yaklaşımıyla Batıyla bir olma ve onunla 
özdeşleşme anlamında önemli bir kırılmayı ifade etmekteydi. Batı’nın Türkiye’yi Avrupa 
Birliği’ne almama konusunda geliştirdiği bariyerler, Türk modernleşmesinin diğer Batı dışı 
modernleşme biçimlerinden farklılığına rağmen Batı’nın Batı dışı dünyaya Avrupa-merkezci 
bir bakış açısıyla yaklaştığının göstergesidir. Söz konusu yaklaşım, Türk modernleşme 
sürecinin de Baykan Sezer’in ifadesiyle Batıcılaşma’dan öte geçemediğini teyit etmektedir. 
Konunun özüne bakıldığında Batılılaşma ile Türklerin sahip olduğu kimlik değerleri 
arasında bir doku uyuşmazlığı olduğu görülmektedir. Bu doku uyuşmazlığının gerekçelerine 
odaklanıldığında ise her iki tarafta da bazı bariyer ve engellerin olduğu görülecektir. Sadece 
bizim açımızdan değil, batı açısından da engeller var çünkü Türkler ve özellikle de 
Osmanlılarla birlikte Müslüman Türkler, Batının ötekisi olarak tanımlanmış ve her iki taraf 
için de tarihsel öteki algısı ortaya çıkmıştır. Ayrıca Batı Avrupa, Batı-Hıristiyan medeniyetini 
temsil etmekte, Osmanlı ise Doğu-İslam medeniyetini temsil etmektedir. Bu anlamda bir de 
Doğu-Batı ekseninin uyuşmazlığı devreye girince, doku uyuşmazlığı olarak 
nitelendirdiğimiz husus kendisini daha fazla hissettirmektedir.  

Türk Modernleşmesi ve Siyaset 

Türk modernleşme sürecinin bir devlet politikası olarak yürütülmesi, geçtiği evreleri 
şekillendiren siyasi konjonktürler, aydın, bürokrat ve politikacıların süreçlerde etkin 
pozisyon içerisinde bulunmaları, Türk Modernleşmesi ile siyaset arasındaki ilişkiyi 
belirleyen temel kodlar olmuştur. Devlet düzeyinde bir girişim olarak başlatılan 
modernleşme politikasını hayata geçirebilmek için bir takım strateji ve yaklaşımlara ihtiyaç 

 
8 Mehmet Karakaş, “Batı Gelişme Modeli ve Batı Dışı Toplum Olmanın Ötekiliği”, Yeni Türkiye, 23-24 
(1998), s.1692-1693. 
9 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008. 
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duyuldu. Tanzimatçılık, söz konusu strateji ve yaklaşımın ilkiydi. Bir liberal reform paketinin 
1839’da Mustafa Reşit Paşa tarafından hayata geçirilmesiyle başlayan yenileşme sürecidir ve 
daha ziyade paşaların öncülüğünde uygulanmıştır. Şerif Mardin10 Tanzimatçılığı dönemin 
bürokrat paşalarının “Avrupa’da temayüz eden Kameralizm’den esinlenerek 
İmparatorluğun bünyesinde yüksek sayıda yer alan kültür birimlerini eritebilecek ve bir 
Osmanlılık şuuru yaratabilecek düzenleme olarak benimsediklerini” söyler. Bu yenileşme 
stratejisi, beklenilen sonuçları vermeyince eleştirilerin hedefine girmiştir. Eleştirilerin iki 
önemli sebebi bulunmaktaydı. Birincisi Tanzimat reformlarının, taklitçilikle itham edilmesi 
ve azınlıkları güçlendirdiği fikrinin oluşmasıdır. İkincisi ise Batı’nın Batı dışı toplumlarla 
olan ilişkisinin sadece modernleştirici/Batılılaştırıcı pozisyonda olmaması, aynı zamanda 
Osmanlı toplumu da dâhil Batı dışı toplumların Batı’nın vahşi emperyalizmine muhatap 
olmasıdır. Batı taklitçiliğine karşı toplumda bir karşıtlık fikri oluşmuş olsa da Tanzimatçılığa 
yönelik en belirgin ve örgütlü eleştiri, Yeni Osmanlılar tarafından geliştirilmiştir.  

Yeni Osmanlılık fikri, 1860’lı yıllarda Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi yarı aydın, yarı 
bürokrat nitelikli düşünürlerin öncülüğünde ortaya çıkmıştır. Eleştiri ve önerileri, 
modernleşme sürecinde kendini gösteren yaralı bilinçli veya paradoksal akıllı aydın tepinin 
adeta numunesi gibidir. Paradoksal akılla üretilmiş dünya görüşü ve çözüm önerisi 
özellikleriyle temayüz eden aydın tipinin ilk örnekleri olan Yeni Osmanlılar, Tanzimatçıları 
bir yandan Batılıların sömürgeciliğini göremedikleri yönünde eleştirirken diğer yandan 
modern Batı’nın özünü ifade eden hürriyetçi ve parlamenter yapısını anlamadıklarını ileri 
sürmüşlerdir. Söz konusu aydın tipi içerisinde sahip olunan fikir dünyasındaki paradoksal 
durumu, sentezleme yoluyla aşmaya çalıştıkları da görülmektedir. Örneğin Namık Kemal 
Doğu-Batı, geleneksel-modern gibi ikilemli eksenleri sentezci bir bakış açısıyla aşmaya 
çalışan ilk örneklerden biridir. Yeni Osmanlılık fikriyatının sentezci ve birleştiriciliğini, 
Avrupa’da ortaya çıkan milliyetçilik rüzgârlarının İmparatorluk yapısında yaratacağı 
varsayılan yıkıcı etkilerini bertaraf edecek ve farklı unsurları bir arada tutacak yeni bir 
kimlik politikasının ikamesi olarak da değerlendirmek mümkündür. Milliyetçiliğe ve milli 
kimliğe karşılık gelebilecek Osmanlılık fikri; Osmanlı kimliği, Osmanlı vatanı ve Osmanlı 
yurttaşı kavramsallaştırmaları ile söz konusu yıkıcı etkiyi bertaraf etmeyi amaçlamıştır. 
Ancak hem Türk olmayan Müslümanların hem de gayri Müslimlerin İmparatorluktan 
ayrılması bu siyasetin zayıflamasına neden olmuştur. Bu gelişmelerden ve Yeni Osmanlılık 
düşüncesinden de etkilenerek ortaya çıkan yeni fikirler, modernleşme sürecinin inşası 
açısından zamanla önemli yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda modernleşme 
sürecinde, toplumu farklılıklara göre tanımlamayı amaçlayan, farklı kimliklere vurgu yapan 
yeni yaklaşımların ortaya çıktığı görülmektedir. Modernleşme sürecinde boy gösteren 
düşünce akımları olarak Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Ademi Merkeziyetçilik, Batıcılık ve 
Sosyalizm gibi yaklaşımlar kendini göstermiştir. Yeni Osmanlılık bu anlayışların ana rahmi 
niteliğindedir ve modernleşme yöneliminin siyasetle ilişkisini çoğulcu bir eksene 
oturtmuştur. 

Şerif Mardin,11 Yeni Osmanlılık fikriyatı üzerinden siyasi kurumların Batılılaşması talep 
edilerek Batılılaşma’nın siyasileştirilmesi sürecinin başlatıldığını, Jön Türklerin ise bu anlayışı 
daha da geliştirdiklerini ileri sürer. Yeni Osmanlıların geliştirdiği yaklaşım, politik kurumlar 
Batılı anlamda yenilenirse sorunların çözüleceğini öngörmektedir. Özellikle Meşrutiyet talebi 
çerçevesinde Osmanlı Mebussan Meclisi’nin açılması girişimleri, Batılılaşmanın 
siyasileştirilmesi söyleminin en somut örneği olmuştur. Yeni Osmanlıların ikinci kuşağı 
olarak da nitelendirilen Jön Türkler döneminde ise Batılılaşmanın siyasileştirilmesi stratejisi, 
düşünce akımları üzerinden getirilen öneriler kapsamında daha demetleşerek, sınırları ve 

 
10 Şerif Mardin, Jön Türkler’in Siyasi Fikirleri / 1895-1905,  İstanbul: İletişim Yayınları, 1989, s.14-15. 
11 Mardin, Jön Türkler’in Siyasi Fikirleri, s.163-164. 
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amaçları tanımlanmıştır. Yusuf Akçura’nın12 ifadesiyle söz konusu düşünce akımları, Türk 
modernleşmesi sürecinin mümkün siyasetleri olarak temayüz etmiştir. Akçura bu 
yaklaşımları, 1904 yılında Mısır’da Türk Gazetesi’nde yayımladığı Üç Tarz-ı Siyaset adlı 
makalesinde, Osmanlının modernleşme sürecinde hem kendi varlığı için hem de Batı 
karşısında izleyeceği mümkün siyasetler olarak gündeme getirmiştir. Birinci Dünya Savaşı 
arifesinde meydana gelen gelişmeler, aydın, bürokrat ve siyasetçilerin düşüncelerinde 
önemli değişimlere yol açmıştır. Jön Türkler’in II. Abdülhamid yönetimine karşı Batılılar 
tarafından desteklenerek örgütlenmeleri, II. Meşrutiyet’in ilanı, Trablusgarp Savaşı, Ali 
Paşa’nın ölümü, Balkan Savaşları gibi gelişmeler Yeni Osmanlıların geliştirdiği ve Jön 
Türkler’in de başlangıçta benimsedikleri İttihad-ı Anasır ilkesinin kaynağı olan Osmanlıcılık 
fikriyatını zayıflatmıştır. Bu gelişmeye bağlı olarak modernleşme sürecinin hem bir ürünü, 
hem de modernleşme sürecini inşa etmeyi öngören yeni yaklaşımlar, çoğulcu eksende yeni 
kimlik politikaları olarak devreye girmiştir. Türk modernleşmesinin bu evresinde söz 
konusu kimlik politikalarının devlet politikası haline gelme rekabetine tanıklık edilmiştir. 
“Osmanlıcılık siyaseti, imkân ve kabiliyetlilerini önemli ölçüde kaybederken, Osmanlılık resmi politika 
olarak muhafaza edilmiştir. Ancak siyaseti belirleyen ana akımlar, Batı karşısında kullanılabilecek yeni 
siyasetler üretme imkân ve kabiliyetine sahip olan İslamcılık ve Türkçülük olmuştur.”13 

Türk modernleşmesi sürecinde farklı bir yol, farklı bir cereyan, farklı bir siyasi kart olarak 
ortaya çıkan İslamcılık, siyasal ve entelektüel anlamda iki güzergâh izlemiştir. Bunlardan 
birincisi, oldukça pragmatik bir çerçeveyi ifade eden II. Abdülhamid’in etkin bir şekilde 
geliştirmeye ve uygulamaya çalıştığı Panislamizm anlayışıdır. Panislamizm için Pancı 
düşünsel hareketlerin bir karşılığıdır denilebilir; Pangermenizm, Panslavizm, Pantürkizm ve 
Panarabizm gibi. II. Abdulhamid özellikle hilafetin gücü üzerinden bir politika devşirmeye 
çalışmıştır. Dolayısıyla Panislamizm’in entelektüel arka planı çok güçlü değildir, daha çok 
pragmatist bir siyaset olarak temayüz etmiştir. İkinci güzergâh ise Mehmet Akif, Filibeli Ahmet 
Hilmi, Eşref Edip, Babanzade Ahmet Naim ve Süleyman Nazif gibi isimlerin oluşturduğu ve 
düşünsel olarak Muhammed Abduh, Reşit Rıza ve Cemaalettin Afgani’nin geliştirmeye çalıştığı 
Islah ve Tecdid hareketinden etkilenen İttihad-ı İslam anlayışıdır.14 İttihad-ı İslam anlayışı, 
ağırlıklı olarak entelektüel zeminde kendini gösteren, bununla birlikte siyasal amaçları da 
bulunan bir siyaset ve düşünce akımıdır. Türkçülük ise Türk olmayan Müslümanların büyük 
çoğunluğunun İmparatorluk’tan ayrılmasıyla birlikte en mümkün siyaset yolu olarak 
kendini sunmuştur.“Önümüzde büyük bir Türk dünyası var, bunlarla bütünleşerek yeni bir 
imparatorluk havzası oluşturulup yolumuza devam edebiliriz” fikri geliştirilmeye 
çalışılmıştır. Çünkü imparatorluk aynı zamanda bir psikoloji tanzimidir, küçüldükçe bu 
psikoloji bozulmaktadır. Bozulan imparatorluk psikolojisini tahkim etme adına Türklerin 
ittihadı bağlamında böyle bir yol öngörülmüştür. Türkçülük düşüncesinin önemli 
isimlerinden olan Yusuf Akçura, Türkçülük fikrini seçenekler üzerinden formüle ederek en 
mümkün siyaset olarak sunmuştur. Türkçülük düşüncesinin diğer önemli bir ismi olan Ziya 
Gökalp ise modernleşme sürecinde karşılaşılacak çatışmaları bertaraf etme adına, sentezci bir 
formül geliştirmiştir. Gökalp’in bu konudaki öneri ve yaklaşımını anlayabilmek için birkaç 
metnini birlikte okumak önemlidir. Bunlar, Yeni Hayat ve Yeni Kıymetler, Hars ve Medeniyet, 
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak isimli makaleleri ve Türkçülüğün Esasları isimli eseridir. 
Gökalp,15 İmparatorluk müktesebatını daima aklında tutarak sentezci ve eklektik bir 

 
12 Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1976.  
13 Jacob M. Landau, Pan-Turkism in Turkey: A Study of Irredentism, London: C. Hurst & Company, 1981 
s.47 
14 Jacob M. Landau, The Politics of Pan-Islam Ideology and Organization, Oxford: Clarendon Press., 

1994.s.74-75.  

15 Ziya Gökalp, Türkleşmek İslamlaşmak, Muasırlaşmak, İstanbul: Türk Kültür Yayını, 1976. 
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perspektif geliştirmeye çalışmıştır. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak isimli 
çalışmasında geliştirmeye çalıştığı formül tam anlamıyla bir sentezi ifade etmektedir. 

Meşrutiyet stratejisinin hayata geçirildiği bu evrede modernleşmeyi siyasileştiren 
mümkün siyaset ve yaklaşımları değerlendirdiğimizde, İmparatorluğ’un devamını sağlama 
adına devreye sokulduğunu söylemek mümkündür. Modernleşme sürecinde Meşrutiyet 
talebiyle farklı öneriler olarak temayüz eden söz konusu yaklaşımların her biri için; hem 
modernleşme sürecinin bir ürünü, hem de modernleşme sürecinin birer inşacısı olduklarını 
ileri sürebiliriz. Ancak hedefleri itibariyle bu ortak tespiti yapmamıza rağmen referansları 
açısından aynı hükmü veremeyiz. Çünkü referansları itibariyle değerlendirdiğimizde, 
mümkün siyasetler arasında yerlilikleri açısından farklılıklar olduğu görülecektir. İslamcılık 
hariç diğer söylemlerin referans kaynakları modern Batı düşüncesidir. İslamcılık, Türk 
modernleşme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmasına rağmen referans kaynakları ve 
bazı iddiaları itibariyle daha çok bu coğrafyaya ve medeniyet havzasına aittir. Ancak, 
toplumun zihinsel, ekonomik, teknolojik anlamda yenilenmesinde İslamcılık düşüncesinde 
de bir öykünmenin bulunduğunu söylemek gerekir. Diğer söylemlere bakıldığında bu fark 
görülecektir. Örneğin Osmanlıcılık, eklektik yapısıyla biraz farklılaşsa da İmparatorluğu 
devam ettirme adına Avrupa’da ortaya çıkan milliyetçilik rüzgârlarının İmparatorluğu 
dağıtıcı etkisini bertaraf etmek için gündeme getirilmiş, referanslarını önemli ölçüde modern 
Batı düşüncesinden devşirmiştir. Gökalp’te hars ve medeniyet ayrımı olarak karşılığını 
gördüğümüz kısmi bir farklılık olsa da Türkçülüğün temeli de Fransız İhtilali’yle ortaya 
çıkan milliyetçilik fikrine bağlıdır. Ademi Merkeziyetçilik, tamamen liberalizmden 
esinlenmiştir. Batıcılık ise tamamen Batıya teslim olma ve bu coğrafyanın medeniyet 
havzasından vazgeçme anlamına gelmektedir.  

Türk modernleşme sürecinin Cumhuriyet evresi ise daha radikal değişim ve 
düzenlemelerle şekillenmiştir. Özellikle 1924 Anayasasıyla birlikte Cumhuriyet döneminde 
tamamen Batı eksenli yeni bir dönem başlamıştır. Yeni bakış açısıyla uygulanan politikalar 
kapsamında dış Türklerin tamamen unutulması Türkçülük konusunda sentezci anlayıştan 
vazgeçilmesi, Fransız modeline uygun bir sekülerleşme politikasının hayata geçirilmesi ve 
türdeş bir ulus kimlik inşası sürecinin başlatılmasıyla birlikte Ziya Gökalp’in sentezci formülü 
devre dışı bırakılmıştır. Bu gelişme Gökalp’in fikirlerinin tamamının etkisiz hale geldiği, hiç 
etkili olmadığı anlamına gelmemektedir. Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde yapmış olduğu 
katkılar onun bu dönemde de etkin bir aktör olduğunu bize göstermektedir. Ancak 
Cumhuriyet elitleri, modernleşmeyi daha köktenci şekilde tanımlayarak, geçmişin bazı 
dönemleriyle tüm bağlarını koparmak olarak gördükleri bir medeniyet dönüşümünü 
amaçlamışlardır. Bu doğrultuda milliyetçilik ve milli kimlik, “Türkiye’de modernleştirme 
ideolojisi ve pratiği işlevini görmüştür.”16 Bu durum, geçmişten radikal bir şekilde kopuşu ve 
yeni bir geleneğin icadını gerekli kılmıştır.  

Gecikme, Kültürel Kriz ve Türk Modernleşmesi 

Türk modernleşmesi hakkında gecikmişlik üzerinden de değerlendirmelerin yapıldığı 
bilinmektedir. Böyle bir değerlendirme, Batı gelişme doğrultusunu mutlaklaştıran ve ona 
evrensel geçerlilik kazandıran bir kabule dayanmaktadır. Dolayısıyla böyle bir yorumun 
geçerliliği temelden sorunludur. Ayrıca Türk modernleşmesinin, erken modernleşmelerden 
biri olduğu gerçeği, gecikme tezini çürütmektedir. Osmanlı için bir gecikmeden söz etmek 
yerine çağın ruhunu yakalayamama, kendini güncelleyememe ve çağın ihtiyaçlarına uygun 
düzenlemeler gerçekleştirememenin bir neticesi olarak değerlendirmek daha isabetli bir 
yaklaşım olacaktır. Osmanlının, dünya siyaseti üzerindeki etkisi ve sahip olduğu müktesebat 
açısından bakıldığında; kendini yenileyememe ve ihtiyaçları çağın gerekleri doğrultusunda 

 
16 Çağlar Keyder, Ulusal Kalkınmacılığın İflası, Ankara: Metis Yayınları, 1996, s.116 
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karşılayamama gibi nedenlerle toplumsal yaşamın farklı veçhelerinde bir geri kalma 
durumuyla karşı karşıya kaldığı görülecektir. Bu durum, başlangıç itibariyle teknolojik 
gerilik olarak tespit edilmiş ve yenilenme girişimleri bu zemin üzerinden yapılmıştır. Ancak 
teknoloji, toplumsal hayatı değiştiren ve dönüştüren tek faktör değildir. Toplumsal yaşam 
çok faktörlü bir bünyedir. Dolayısıyla kültürel, zihinsel, dinsel ve ekonomik alanlardaki 
donukluktan kendini kurtaramamanın getirmiş olduğu bir krizde söz konusudur. Böyle bir 
kriz, bir durum ya da sorun tespiti yapılmadığı için, devlet politikası anlamında bu alana 
odaklanılmamış, daha çok teknolojik zeminde bilim, fen, teknoloji üzerinden güncelleme 
arayışları içerisine girilmiştir. Ancak zaman içerisinde söz konusu donukluğun bir kültürel 
ve zihinsel kriz haline geldiği de bilinmektedir. Çünkü teknoloji, fen ve bilim öyle iddia 
edildiği gibi sadece kendisi gelmemektedir, kullanım değerine bağlı olarak zihniyetiyle 
birlikte gelmekte ve geldiğinde de bazı alanlarda kültürel krizlere ve hatta çatışma hallerine 
yol açmaktadır. Türk modernleşme sürecine, kültürel doku uyumu ve kimlikler arasında bir 
özdeşleşme sorunu bağlamında yaklaşıldığında; söz konusu kriz ve çatışma hallerini tespit 
etmek ve üzerinde değerlendirmeler yapmak mümkün olabilecektir. 

Türk modernleşmesi politikalarının sonuçlarına bakıldığında Osmanlının sahip olduğu 
Müslüman Türk kimliği ile Avrupa kimliği arasında var olan doku uyuşmazlığının 
kaynaklık ettiği bir özdeşleşme sorunu yaşandığı görülecektir. Özellikle kimlikler arasındaki 
doku uyumsuzluğu kültürel krizi derinleştiren temel faktör olmuştur. Bir taraftan onunla 
(batı) olmak istiyoruz, onun içerisine girip onunla bütünleşmek istiyoruz, bir taraftan da 
ondan uzak durmak istiyoruz, bu yaman çelişki durumunun adı nedir? Nasıl bir bilinçtir? 
Daryush Shayegan17 yaralı bilinç kavramıyla bu soruyu cevaplamanın yolunu açmıştır. “Yani 
bir taraftan onu ileri görüyor, dost olarak değerlendiriyor ve onunla bütünleşmek istiyorsun, ancak 
diğer taraftan da öteki ve düşman tanımlaması kapsamında ondan uzaklaşmak istiyorsun.” Türk 
modernleşmesi sürecinin hikâyesi böyledir. Aslında, Batı dışı coğrafyalarda ister sosyalizm 
ve liberalizm üzerinden ister milliyetçilik üzerinden batı ile mücadele ederek kazanılmış 
bütün bağımsızlık hikâyelerinin yaralı bilinç üzerine inşa edildiğini ileri sürmek 
mümkündür. Çünkü sosyalizm, liberalizm ve ulusçuluk da sekülerleştirci kapasiteleriyle 
Batı modernitesinin söylemleridir. Hatta Batı modernitesi, dünya üzerindeki yaygınlığını ve 
şöhretini, bu söylemlerin modernleştirici kapasite ve mekanizmalarına borçludur. 

Türk modernleşmesi sürecinde yaralı bilinç veya paradoksal akıl kapsamı dışında 
arayışların olmadığını da söyleyemeyiz. Bütün bu ikilemler ve krizler içerisinde özgünlük 
arayışı içerisinde de olunmuştur. Örneğin Ziya Gökalp’in arayışlarında bunu görebiliriz. 
Gökalp, öne sürdüğü sentezci yaklaşımla birlikte özgün bir kuram geliştirmeye çalışmıştır. 
Ancak, Emile Durkheim aktarmacılığından kurtulamadığı için arayışlarını, tam anlamıyla 
özgün bir zemine oturtamamıştır. Durkheim’den çok fazla etkilendiği için onun tespitleri, 
tahlilleri ve öngörüleri Gökalp’in önerilerinde de kendini göstermiştir. Gökalp dışında da 
özgün arayışlar olmuştur. Sait Halim Paşa’nın analizlerini bu bağlamda değerlendirmek 
mümkündür. Yine Genç Kalemler Mecmuası, Sebilürreşad, Sırat’ı Müstakim, Yeni Mecmua, İslam 
ve Türk Yurdu gibi mecmualarda yapılmış birçok analiz bulunmaktadır. Daha sonraki 
süreçlerde karşı çıkışlar söz konusu olmuş ve alternatif önerileri ileri sürülmüştür. Bütün 
önerileri aktarmacı, ithalci ve nakilci olarak değerlendiremeyiz. Bu toptan mahkûm etmek 
anlamına gelir ki, sosyal bilim yöntemi açısından çok uygun bir değerlendirme olmaz. 
Ancak, Baykan Sezer’in18 ifadesiyle, Batıcılaşma hikâyemizde kendi belirleyici rolümüzden 
vazgeçen hep bir taklit ve öykünmenin olduğu da bir gerçekliktir. Türk modernleşmesi 
sürecinde, kendi belirleyiciliğimizin olmadığı taklitçi dalgaların bir neticesi olarak kendini 
gösteren doku uyuşmazlığı, çeşitli alanlarda kriz ve gerilimlere yol açmıştır, açmaya da 

 
17 Daryush, Shayegan, Yaralı Bilinç,  İstanbul: Metis Yayınları, 2020. 
18 Baykan Sezer, “Batıcılaşma ve Türkiye’de Siyaset Üzerine Notlar”, Yeni Türkiye, 9 (1996). 
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devam etmektedir. Türkiye’nin modernleşme sürecinde kendini gösteren söz konusu kriz ve 
gerilimler, resmi politikalarla yürütülen modernleşme hedeflerini başarısızlığa mahkûm 
eden daha büyük bir krize yol açmaktadır. 

Sonuç 

Büyük krizi aşma ve çözüm bulma arayışları farklı alanlarda farklı kavramlar üzerinden 
yapılmakla birlikte en kapsamlı ve dikkat çekici arayış, Batı modernitesine yönelik eleştiriler 
bağlamında yapılmaktadır. Moderniteye yöneltilen eleştiriler, Türk modernleşmesi 
sürecinde yaşanan doku uyuşmazlığının yarattığı krizleri aşma adına yapıldığı gibi Batı 
içerisinde de kendi yaşadıkları bunalım ve krizleri aşma adına da yapılmaktadır. Hatta Batı 
içerisindeki modernite eleştirileri daha erken dönemlerde yapılmaya başlanmıştır. Batılıların 
içeriden yaptığı eleştiriler, kendi kurdukları düzeni öz eleştiriye tabi tutarak kurdukları 
düzeni daha güçlü hale getirme ve sistemlerini tahkim etme adına yapılmaktadır. Bizim ise 
kendimiz olabilme, kendi bağımsız politikalarımızı oluşturma ve hayata geçirme adına 
yapmamız gerekmektedir. Çünkü Türk modernleşme sürecine dair müktesebat, toplum 
olarak batılılardan farklı bağlamlarda yapmamız gereken eleştiriler, tayin etmemiz gereken 
istikametler ve hayata geçirmemiz gereken öneriler olduğunu göstermektedir. Kaldı ki 
içinde yaşadığımız süreçteki gelişmeler, toplum olarak geleceğimizle ilgili önemli kararlar 
vermemiz gereken bir yol ayrımıyla ve yeni istikametler belirleme durumuyla karşı karşıya 
bulunduğumuzu teyit etmektedir. 
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