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Özet
Modernlik, Batı’nın önce dinde Reformasyon 
ve ardından da Aydınlanma olarak isimlen-
dirilen sekülerleşme süreçleri sonucunda or-
taya çıkmış ve ardı sıra da Sanayi Devrimi ve 
küresel kapitalizm olgusu ile de kendini tüm 
dünyaya evrenselleştirmiş olduğu sürecin 
adıdır. Bu süreçler sonucunda tarihin hiçbir 
döneminde tanık olmadığımız bir Dünya 
egemenliği bu modernlik olgusunun Batı 
dışı dünya üzerindeki tartışmasız egemenli-
ğini de perçinlemiştir. Bu süreçlere ilk başta 
direnen uygarlık eksenlerinin başında İslam 
uygarlığı ve onun ayakta kalan son temsilcisi 
Osmanlı İmparatorluğu da bir süre sonra bu 
uygarlığa bir yolunu bulup geçmenin yolla-
rını aramış, kökeni Lale Devri’ne kadar geri 
götürülecek bir dizi reform ve düzenlemeler 
aracılığı ile cephelerde artık yenemediği bu 
düşmanın modernlik adı verilen değerler 
sistemini almanın kaçınılmaz bir seçenek 
haline geldiğini anlamıştır. 1923 ile birlikte 
ise Türk tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. 
Bu dönemle birlikte Batı Modernliği ile olan 
ilişkimiz Osmanlı periyodunda olduğu gibi 
parçalanarak temessül edilebilecek bir olgu 
olmadığı, iyisi ve kötüsü, maddi ve manevi 
ayrımına gidilmeye gerek bile duyulmadan 
her şeyi ile alınması kararının ardından bin 
yıldır Türklere ilham ve güç vermiş, kimlik 
ve kişiliklerinin oluşumunda tartışmasız 
ağırlığı olan İslam ve onun değerler sistemi 
bu modernleştirme süreçlerinin en önemli 
sorunu haline gelmiştir.
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Abstract
Modernity is the name of the process by whi-
ch the West emerged as a result of the secu-
larization processes called the Reformation 
into religion and then the Enlightenment, 
and then universalized to the whole world 
with the Industrial Revolution and the phe-
nomenon of global capitalism. As a result 
of these processes, a world domination that 
we have never witnessed in any period of 
history has also reinforced the undisputed 
dominance of this phenomenon of moder-
nity over the non-Western world. At the be-
ginning of the axes of civilization that resis-
ted these processes at first, the Islamic civili-
zation and its last surviving representative, 
the Ottoman Empire, looked for a way to 
pass this civilization after some time. It rea-
lized that obtaining the value system called 
modernity has now become an inevitable 
option. With 1923, a new page was opened 
in Turkish history. With this period, our re-
lationship with western modernity was not 
a phenomenon that could be represented by 
fragmentation as it was during the Ottoman 
period. After the decision to be taken with 
everything without the need to distinguish 
between the good and the bad, the material 
and the spiritual, it inspired and empowe-
red the Turks for a thousand years and was 
indisputable in the formation of their iden-
tity and personality. Islam and its value sys-
tem have become the most important issue 
in these modernization processes.
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