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Özet
Modernite gelenek karşısında ilerleme, 
modernleşme tarihsel süreç, modernizm 
ise bu sosyolojinin ideolojisidir. Batı dışı 
toplumlarda bu merkezi yapıya ulaşma 
serencamı için daha çok modernleşme 
kavramı kullanılır. Türk modernleşme-
si Tanzimat’la başlayan ve günümüze 
kadar devam eden bir modernleştirme 
projesidir. İlerleme miti, Batı’da olduğu 
gibi Batı dışında da önemli bir dogmadır. 
Cumhuriyet modernleşmesinde bu dog-
ma Batılılaşma olarak temayüz etmiştir. 
Modern zaman tasavvurunun kaynağı 
ilerleme düşüncesidir. Metafiziğe dayalı 
döngüsel tarih, modernleşme ile birlikte 
yerini seküler ilerlemeci tarihe bırakmış-
tır. Türk modernleşme tarihi içerisinde bu 
değişimi ilk gören kişilerden biri modern 
Türk şiirinin kurucusu Ahmet Haşim’dir. 
Haşim bu konu ile ilgili “Müslüman 
Saati” adını verdiği bir makale yazar. 
Müslüman Saati geleneksel zamana dair 
bir ağıttır. Bu çalışmada Haşim’in zaman 
tasavvuru Müslüman Saati’nin sınırları 
çerçevesinde ele alınmıştır.
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Abstract
Modernity is progress against tradition, 
modernization is a historical process, and 
modernism is the ideology of this socio-
logy. In non-Western societies, the concept 
of modernization is mostly used to reach 
this central structure. Turkish moderniza-
tion is a modernization project that started 
with the Tanzimat and continues until to-
day. The myth of progress is an important 
dogma outside the West as well as in the 
West. In the modernization of the republic, 
this dogma has emerged as Westernization. 
The source of modern time vision is the 
idea of   progress. One of the first people to 
see this change in the history of Turkish 
modernization is Ahmet Hasim, the foun-
der of modern Turkish poetry. Hasim wro-
te an article on this subject, which he cal-
led “Muslim Time”. The Muslim Hour is 
a lament for traditional time. In this study, 
Hasim’s concept of time is discussed wit-
hin the framework of the Muslim Hour.
Keywords: Ahmet Hasim, Turkish Modern- 
ization, Muslim Hour, Time

Makale Geliş Tarihi: 14.12.2021 
Makale Kabul Tarihi: 04.02.2022


