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Özet
1839’da ilan edilen Gülhane Hattı’nın 
modernleşmenin başlangıcı ve temeli ol-
duğu kabul edilir. Tanzimat reformlarıy-
la başlayan süreçte ilk etapta büyük, ge-
niş ve aynı derecede hantal devlet idare-
sinin, dinamik bir yapıya kavuşturulması 
hedeflenir. İlk andan itibaren Batıdan 
neyin alınıp alınmayacağı hususunda bir 
hassasiyet vardır. Ancak çok geçmeden 
Batı kültür ve yaşam tarzı da üst taba-
kalardan aşağıya doğru topluma sirayet 
eder. Cumhuriyet dönemine gelindiğin-
de Avrupa-merkezci bir Batılılaşma anla-
yışı hâkim olur. Bu tarihten sonradır ki, 
Batılılaşma kendi başına bir amaca dönü-
şür. Bu anlayış 1930’lu yılların ulus-dev-
let paradigmasının inşa edici postulatıyla 
birlikte “yıkıcı” ve aynı zamanda saplan-
tılı bir hal alır. Bu tarihlerde Türkiye’nin 
bütün önemli sorunlarına, eleştirilmesine 
müsaade edilmeksizin Avrupa-merkezci 
Batılılaşma ekseninden bakılır. Bu çalış-
ma, 1930’lu yıllara yoğunlaşmak sure-
tiyle, Türk modernleşmesinin Avrupa-
merkezci Batılılaşmaya dönüşümünü 
konu almakta ve bu yılların ideoloji ve 
kimlik sorunlarını analiz etmektedir.
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Abstract
The Gülhane Hatt-ı Şerif (Supreme Edict 
of the Rosehouse) or Tanzimat Fermanı 
(Imperial Edict of Reorganization) which 
was declared in 1839 is known as the be-
ginning and the basis of modernization. In 
the process that started with the Tanzimat 
reforms, it was first aimed to bring dyna-
mic structure to the large, wide and equal-
ly cumbersome state administration. From 
the first moment, there was a sensitivity 
about what should and should not be ta-
ken from the West. However, the Western 
culture and lifestyle had soon spread from 
the upper class to the lower class of the 
society. When it comes to the Republican 
period, a Eurocentric Westernization ap-
proach was dominant. After this period, 
Westernization turns into an end in itself. 
This understanding became “destructive”, 
but also obsessive with the constructive 
attitude of the nation-state paradigm in 
1930s. At those times, all important issues 
of Turkey were handled through the axis of 
Eurocentric Westernization without accep-
ting any criticism. With the focus on 1930s, 
this study deals with the transformation 
of Turkish modernization into Eurocentric 
Westernization and analyzes the ideology 
and identity problems of those years.
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