
Bu Sayıda…

Modernleşme, başlangıç zamanı konusunda ihtilaflar olmakla bir-
likte genelde Avrupa’da 16. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan siyasi, 
iktisadi, hukuki, teknik gelişmelerin tamamını kuşatan ve bu süreci 
bütün yönleriyle ifade eden kapsamlı bir kavram olarak kullanılmak-
tadır. Kavram, köken itibariyle Latince modo, modernus kelimesin-
den gelmektedir. Terim, hem etimolojisi (moda, modernus) hem de 
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak ilk kullanılageldiği anlamıyla 
“şimdi”ye ya da yeni olana işaret etmekte ve bu yönüyle geleneksel ola-
nın karşıtı olarak kullanılmaktadır. Bir taraftan yeni olan her şey ‘mo-
dern’ olarak nitelendirilip yüceltilirken, bir taraftan da önceye ilişkin 
tüm unsurlar ‘gelenek’ olarak nitelendirilip kötülenir. Modernleşme 
sürecinin anahtar kavramlarından biri geleneksel olandan kopuş ise 
bir diğeri de “rasyonelleşme”dir. Bu yönüyle Modernizm daha çok 
temellerini aydınlanma felsefesinde bulan aklın merkeze alınması iti-
bariyle gelenekten ontolojik ve epistemolojik radikal kopuşun sistema-
tik bir programı gibi durur. Akıl, aydınlanma felsefesinin büyük ve 
iddialı bir sloganıydı. Kant’ın ifadesiyle; “İnsan vesayet altındaydı,” 
rüştünü ispat edememiş, reşit olamamıştı.” Aydınlanma insanların 
kendilerini akıldışlılığın vesayeti altına sokmaktan kurtarmalarını sağ-
layacaktı. İnsan zihnini kuşatmış olan “putlar”; insani tarihin şafağın-
da yitip gidecek ve yerini saf aklın ışığına terk edecekti.” Weber, tüm 
bu süreci yani, gelenekten kopuş ve aklın egemen olma durumunu; 
“dünyanın büyüden kurtulması ve aklın öncelik kazanması şeklinde 
özetler.” Aklın bu önceliği aklın, bizatihi kendisinin yeni bir mitoloji 
haline geldiği eleştirileri yapılana kadar da devam eder.

Akıl merkezli modern paradigmayı, kurumları ve yaşam pra-
tiğiyle bu kadar cazibeli kılan sadece felsefi metinlerinin ikna edici 
kabiliyeti değil elbet. Modernleşme aynı zamanda ulus-devlet mode-
liyle birlikte düşünülmelidir. Modern bürokratik örgütlenmeye bağlı 
olarak ulus-devletin, sosyo-ekonomik ve kültürel alanlardaki varlığı, 
düzenleyici ve denetleyici işlevi görülmemiş ölçülerde genişlemiştir. 
Modern devlet kuramlarının hemen hepsinde devlet aygıtının bu mu-
azzam düzenleyici ve de denetleyici gücüne atıf vardır. Aydınlanma 
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Tanrı merkezli bir dünya yerine akıl merkezli bir dünya inşa ederken 
Schmitt’in (2005:41) tespitiyle, ilahiyatın bütün önemli kavramlarını 
da devlet kuramına aktarmıştır. Modern dönemlerde her şeye kadir 
Tanrı, her şeye kadir kanun koyucuya (devlete) dönüşmüştür. Bu tes-
pitten elbette ki modernleşmenin tamamen zorlayıcı bir güce dayalı ol-
duğu sonucuna varılamaz. Ancak modernleşme olgusunun toplumun 
nasıl örgütlenmesi gerektiği konusunda siyasal iktidarın bu gücünden 
önemli bir destek aldığı, “geleneksel sosyo-kültürel birimlerin üzerin-
den bir silindir gibi geçerek her şeyi düzleştirdikten sonra homojenleş-
tirme amacıyla yeniden inşa edilmesini” hedef aldığı unutulmamalı-
dır. Bu nokta özellikle Batı dışı modernleşme biçimlerinin en belirgin 
özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Batı’da, modernleşme diye tabir edilen dönüşüm tüm dünyada ol-
duğu gibi, Osmanlı’yı da etkisi altına almış siyasi, ekonomik, kültürel ve 
daha birçok alanda geleneksel yapıdan farklı kurum ve ilişki biçimleri-
nin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Osmanlı Modernleşmesi, temelde 
ağır askeri yenilgilerin ardından pragmatist bir ihtiyaçtan hâsıl olduğun-
dan ilk günden itibaren bazı itirazlarla karşılansa da temelde Batı’dan 
askeri, idari ve teknik yeniliklerin alınmasıyla sınırlandırıldı ancak sü-
reç içinde çok daha kapsamlı bir hal aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rulmasıyla birlikte modernleşme Kemalist devrimlerle bir Batılılaştırma 
projesine dönüştü. Erken dönemlerde modernliğe veya Türkiye’deki 
karşılığı olarak Batılılaşmaya yönelik eleştiriler Kemalist devrimler için 
bir tehdit olarak algılandığından, uzun yıllar, felsefi nitelikteki bazı mo-
dernlik eleştirileri haricinde kapsamlı bir eleştiriye tabi tutulamadı.

Türk Modernleşmesini bütün yönleriyle ele almak hiçbir çalışma-
nın tek başına altından kalkamayacağı bir yüktür. Tezkire’nin “Türk 
modernleşmesi” sayısında yer alan makaleler disiplinlerarası bir ba-
kışla güncel tartışmalara mütevazı bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Ulus, modern Batı dünyasının akılcılaşması ve bürokratikleşmesi 
süreçlerinden ve daha genel olarak toplumsallaşma sürecinden doğ-
muş tarihsel bir oluşum olarak nitelendirilir. Bu oluşumun kökeni ge-
nelde 18. yüzyıla dayandırılır. Devlet ve ulus sözcükleri, 18. yüzyılın 
sonlarındaki devrimlerden sonra, ulus-devlet olarak birbiriyle kay-
naşmıştır. Tam da bu noktada Weber, ulus devleti iktidarın seküler-
leşmesi ve buna bağlı olarak ulusun iktidarının dünyevi örgütlenmesi 
olarak tanımlamaktadır.

Bu bağlamda Türk Modernleşmesi konumuza ilişkin dokuz araş-
tırma makalesi vardır. İlk makale Mustafa Kemal Şan’ın kaleme aldığı 
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Türkiye’de Radikal Modernleşmenin Sonuçları: Bölünmüş Toplum adlı ça-
lışmadır. Modernliğin Batı’nın önce dinde Reformasyon ve ardından 
da Aydınlanma olarak isimlendirilen sekülerleşme süreçleri sonucun-
da ortaya çıkmış olduğunu ifade etmiş ve ardı sıra da Sanayi Devrimi 
ve küresel kapitalizm olgusu ile de kendini tüm dünyaya evrensel-
leştirmiş olduğu süreci analiz etmiştir. Dosyanın ikinci makalesi ise 
Karataş’ın kaleme aldığı Batılılaşma Kıskacında Türk Modernleşmesi adlı 
makaledir. Bu makalede Karataş, 1839’da ilan edilen Gülhane Hatt-ı 
Hümayunu’nun modernleşmenin başlangıcı olduğunu ve Tanzimat 
reformlarıyla başlayan süreçte ilk etapta büyük, geniş ve aynı dere-
cede hantal devlet idaresinin, dinamik bir yapıya kavuşturulması he-
deflendiğini kaleme almıştır. Dosyanın üçüncü makalesi ise Ayşe Sili 
Kalem’e aittir. Kalem, Paradoksal Modernlik ve Türk Modernleşmesinde 
Yeni Arayışlar başlıklı bu makalesinde Modernleşmenin, ortaya çıktığı 
coğrafyanın dışında kalan bütün toplumlarda ithal söylem ve pratikle-
ri gündeme getiren zorunlu bir süreç olduğunu ve öncesinde var olan 
sosyal, siyasal ve ekonomik yapıları ters yüz ederek kendine varlık 
alanı açan bu süreçte öncü ülkeler özellikle teknolojik ve toplumsal ge-
lişmeler vasıtasıyla ‘ötekiler’ karşısında ideal toplum modelini analiz 
etmektedir.

Dosyanın dördüncü makalesi ise Hicret K. Toprak’ın yazdığı 
Cumhuriyetin Kurucu Tahayyülünde Din adlı makalesidir. Toprak, ma-
kalesinde tek partili sistemler otoriter ve baskıcı karakterleriyle dik-
kat çekseler de özellikle geçtiğimiz yüzyılda bu tür modellemelerin 
“geri kalmış” ülkeler için demokrasinin ve “uygarca bir yaşam”ın 
yolunu açmak üzere geçici bir köprü olabilecekleri iddialarını oku-
cuyla buluşturmaktadır. Dosyanın beşinci makalesi Fatih Akyüz’ün 
Cumhuriyet Modernleşmesi Bağlamında Ziya Gökalp’te Kurtuluşun ve 
Terakkinin Reçetesi adlı makalesidir. Bu makalede Akyüz, Türk sosyo-
loji tarihi denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ziya Gökalp’i 
ülkemizde sosyolojinin kurumsallaşmasına öncülük eden kişi olma-
sının yanında devrinin; sosyal, siyasi, ekonomik ve dini birçok prob-
lemini kaleme alan bir entelektüel olarak tanıtmaktadır. Dosyanın al-
tıncı makalesi Mustafa Günerigök’ün kaleme aldığı Müslüman Saati’ne 
Ağıt: Zamanın Modernleşmesine Dair Bir Deneme adlı çalışmasıdır. 
Günerigök bu makalesinde Modernitenin gelenek karşısında ilerleme 
biçimini, modernleşmenin  tarihsel sürecini, modernizmin ve Batı dışı 
toplumlardaki gelişim serencamını kaleme almıştır. Dosyanın yedinci 
yazısı Muhammed Hüküm’ün kaleme aldığı Nesneye Sinmiş Şiir: Edip 
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Cansever Şiirinde Yalnızlık, Karamsarlık ve Modernizm adlı makalesidir. 
Hüküm makalesinde Modernizmin başat unsurlarından olan “ma-
teryalist” bakış açısının şiir üzerinden takibini yapmaktadır. Türk şi-
irinde özgün bir yönelim olan II. Yeni’nin öne çıkan şairlerinden Edip 
Cansever’in şiirlerinde modernizmin yansımaları olarak dikkat çeken 
yalnızlık, karamsarlık ve inançsızlık gibi kavramlar Hüküm’ün çalış-
masının odaklandığı temel noktalar olarak dikkat çekmektedir.

Dosyanın sekizinci makalesi Ahmet Faruk Güler’in kaleme aldığı 
Cumhuriyetin İlk Dönem Romanlarında Mekân, Değişim ve Modernizm adlı 
çalışmadır. Güler bu makalesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni 
bir medeniyetin eşiğine doğru sürüklenişi ile Batılılaşma sürecini baş-
latır. Dosyanın dokuzuncu ve son yazısı ise Betül Karakoyunlu’nun 
kaleme aldığı Nurettin Topçu’nun İdeal Yönetim Anlayışı, Devlet ve 
Anadolu Sosyalizmi adlı makalesidir. Karakoyunlu bu makalesinde mo-
dern dönem düşünürlerinden biri olan Nurettin Topçu’nun siyasetten 
ekonomiye, kültür ve medeniyetten tasavvufa kadar oldukça geniş bir 
alanda fikirlerini ve onun bu düşünce birikimi içinde ele aldığı mese-
lelerden biri olan ideal yönetim anlayışını ele almaktadır.

Yine gelenek haline geldiği üzere söyleşi bölümü okuyucunun il-
gisine sunulmuştur. Söyleşimiz Türk modernleşmesi tartışmalarında 
Türkiye’nin önde gelen sosyologlarından biri olan Prof. Dr. Mehmet 
Karakaş ile yapılmıştır. Mehmet Karakaş, Türk Modernleşmesini de-
ğerlendirmiş ve çok önemli tespitlerde bulunmuştur.

Kitap İncelemesi-Tanıtım ve Değini bölümünde dört çalışma 
bulunmaktadır. Bu bölümün ilk çalışması Mahmut Hakkı Akın’ın 
yazdığı, Yakup Kahraman’ın Türkiye’de Modern Bilincin Oluşumu: 
Modernleşmenin Fenomenolojisi ve Türk Modernleşmesi adlı eserinin de-
ğerlendirilmesidir. Sayımız için kaleme alınan bir diğer kitap değer-
lendirmesi Özge Seda Uğraş’a aittir. Uğraş, Mahmut Hakkı Akın’ın 
Türkiye’de Modernleşme-Din, Siyaset ve Toplumsal Değişme adlı kita-
bını incelemiştir. Bu bölümün bir diğer değerlendirmesi ise Recep 
Bozkurt’un yazısıdır. Bozkurt yazısında, Necdet Subaşı’nın Tezkire 
Yayınlarından çıkan Ara Dönem Din Politikaları adlı eserini odağa al-
mıştır. Bu bölümün son çalışmasında Rukiye Geçer, Muhammed 
Hüküm’ün Şair-Sosyolog: Kemal Tahir adlı eserini incelemiştir.

Önümüzdeki sayıda Postmodernizm ve Modernizm’i ele alaca-
ğımız dosya konusunu, bir sonraki sayıda ise Göç ve Hafıza dosya 
konularıyla buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.

Tezkire


