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Özet
Modernleşme, ortaya çıktığı coğrafyanın dı-
şında kalan bütün toplumlarda ithal söylem 
ve pratikleri gündeme getiren zorunlu bir sü-
reç olarak algılanmıştır. Öncesinde var olan 
sosyal, siyasal ve ekonomik yapıları ters yüz 
ederek kendine varlık alanı açan bu süreçte 
öncü ülkeler özellikle teknolojik ve toplumsal 
gelişmeler vasıtasıyla ‘ötekiler’ karşısında ide-
al toplum modeli olmayı başarmıştır. Batı-dışı 
toplumlarda bu geri kalmışlığı bir an önce telafi 
etme ve gelişmiş/ileride olana benzeme çabası 
çeşitli problemlerin doğmasına yol açmış gerek 
modernleşmenin kendi iç yapısından gerek uy-
gulamadaki hatalardan kaynaklanan sorunlar 
zaman içerisinde gittikçe derin ve karmaşık 
bir hâl alarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu 
çalışma Türkiye’de artık uzun bir geçmişi olan 
modernleşme sürecinin problemleri ve bu prob-
lemleri aşma çabaları üzerinde yoğunlaşmakta-
dır. Devrimsel gelişmeler sonucunda dünyanın 
yeni bir döneme girmesiyle, mevcut geleneksel 
yapılarla artık tarih sahnesinde varlık göste-
remeyeceğini büyük kayıplar vererek tecrübe 
eden Türkiye’nin, kendi özgül deneyimi içeri-
sinde modernleşme hem tarihsel süreç hem de 
proje olarak toplumu dönüştürmeye devam et-
mektedir. Paradoksal modernlik, olgunun otan-
tik durumunda sahip olduğu çelişkiler yanında 
Türk modernleşmesi deneyimi boyunca yaşa-
nan aykırılıklara işaret etmektedir. Entelektüel 
düzeyde modernleşme serüvenimizin sebep 
olduğu marazları aşma çabası her dönemde 
görülmekle birlikte son yıllarda yaşanan geliş-
meler toplumun artık bu süreçle ilgili polemik 
ve kutuplaşmaları geride bırakma noktasında 
yeterli olgunluk ve elverişli koşullara doğru ev-
rildiğinin işaretlerini taşımaktadır.
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Abstract
Modernization has been considered as a neces-
sary process that brings up imported discourses 
and practices in all societies outside the geograp-
hy from where it emerged. During this process, 
which opened up a space for itself by reversing 
the social, political and economic structures that 
existed before it, the leading countries managed 
to become the ideal society model against ‘the ot-
hers’, especially through technological and soci-
al developments. The efforts of the non-Western 
societies to compensate for this backwardness as 
soon as possible and to imitate the developed/
advanced countries led to various problems, and 
the issues arising from both the internal structu-
re of modernization and the mistakes in practice 
have transformed into their current state by get-
ting deeper and more complex by the day. This 
study focuses on the problems of the moderniza-
tion process, which has a long history in Turkey, 
and the efforts to overcome these problems. 
With the world entering a new era as a result 
of revolutionary developments, modernization 
continues to transform society, both as a histo-
rical process and as a project, within the specific 
experience of Turkey, which has realized that 
it cannot maintain its existence on the history 
stage with the existing traditional structures. 
Paradoxical modernity refers to the contradicti-
ons the phenomenon of modernization contains 
in its authentic state as well as the contradictions 
particular to the Turkish modernization process. 
Although efforts to overcome the problems cau-
sed by our intellectual modernization adventure 
have come up in every period, the developments 
in recent years bear the signs that the society has 
evolved to sufficient maturity and favorable 
conditions to leave behind the polemics and po-
larizations related to this process.
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