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TÜRK TOPLUMU VE MODERNLEŞME 

RZAYEVA, Roida* 

AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН 

ÖZET 

Türk kültürünün özgün ve zengin oluşu, üç kıtada bulunmuş olması 

dolayısıyla kültürel sentez oluşturması, Osmanlı devrinde başlayan ve en önemli 

aşamasına Cumhuriyet Türkiyesi’nde ulaşan modernleşme, Türk 

modernleşmesini farklı yere koymaktadır.  

Türkiye’de “geleneksellik ve modernizm, “ulusal ve uluslararası” vb. 

antinomilerin birleşimini gözlemlemek mümkündür. Sosyo-kültürel açıdan 

Türkiye, birçok Türk toplumlar gibi, modernleşme süreçlerinin gerçekleşmesi 

için en uygun dokuya sahiptir.  

Hem Doğu (Klasik Doğu’dan farklı, çağdaş) hem de Batı toplumlara özgü 

unsurları bağdaştıran özel toplum türü için muhtemel (olanaklı) gelişme yolu 

olarak, geleneksel düşüncenin (mantalitenin) çağdaş dünya görüşüyle ve 

modernleşmiş değerlerle uyuşan ve kültürel karakteristiklerin, özellikle manevi-

ahlakî değerlerin muhafaza edilmesini sağlayan unsurların seçme kullanımını 

kasteden sentez olabilir. Bu, kültürlerin diyalogu, hiçbir kültürün evrensel ve 

diğerlerinden üstün olmadığı düşüncesinden ileri çıkarak, karşılıklı zenginleşme 

yoluyla başarılabilir, çünkü kültürlerin etkileşimi ve karşılıklı nüfuz etmesi 

kaçınılmazdır. Bugün bütün dünyada meydana gelen süreçler, yani 

modernleşme, küreselleşme vb. de bunu gösteriyor.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, modernleşme, kültür, toplum, dönüşüm, 

sentez.  

ABSTRACT 

Turkish Society and Modernization 

Started in the Ottoman times and becoming particularly important with the 

Republic, Turkish modernization is also special due to the original and rich 

national culture being a synthesis of ones from the three continents.  

The coexistence of such antinomies as “traditionalism” and “modernism”, 

the “national” and “international” etc. is inherent in Turkish society. In the 
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socio-cultural aspect, Turkish society, as well as many Turkic societies, has the 

most suitable ground to run modernization processes.  

Synthesis implying the selective usage of those elements of traditional 

thinking which can be combined with the modern perception of the world and 

modernized values and are urgent for cultural characteristics, in particular 

moral-ethical values, to be preserved, can be a possible way of development for 

a special kind of society which eclectic composition is typical for, including 

both eastern (especially modern, or other than classical) and modern social 

elements. A dialogue of cultures, mutual enrichment based on belief that no 

culture is unique and better than others, can be a way to achieve because it is 

inevitable to have cultures interact and penetrate each other. Such today’s 

processes as modernization, globalization, and others witness it.  

Key Words: Turkey, modernization, culture, society, transformation, 

synthesis.  

--- 

Bugün,  XXI. yüzyılının başlarında, insanlığın küreselleşme çağına girdiği 

bu devirde, toplumsal yaşamın yoğun şekilde entegre olmasını, sosyal gelişimin 

değer ve amaçlarının yeniden değerlendirilmesini gözlemliyoruz. Modernleş-

meye değişik yaklaşımların olmasına rağmen, insan tarihinin her safhasında tüm 

toplumlar bilinçli veya bilinçsiz olarak modernleşme süreci geçiriyorlar, çünkü 

aksi takdirde tarihsel evrim ve gelişme kavramlarından bahsetmemiz 

olanaksızdır.  

Sosyal gelişme, tırmanma yoluyla gerçekleşiyor, yani nitelik bakımından 

daha yüksek gelişme seviyesine geçiş yaşanıyor.  

İlerleme, kültürün tarihsel evrim sürecidir, toplumun kültürel değişiklikler 

veya kendini geliştirme ortamında adapte olma ihtiyacıdır. Fakat gelişim, belirli 

koşullara bağlı olarak değişik şekillerde gerçekleşiyor ve bu da çeşitli gelişme 

varyantlarını mümkün kılıyor. Hiçbir toplum, kendi kültürel özelliğine bağlı 

olmaksızın, evrensel tarihsel gelişiminin çağdaş etabında, küresel modernleşme 

sürecinin dışında kalamıyor. Fakat bütün dünyanın genel küresel sürece 

sürüklenmesine rağmen, sosyo-kültürel farklılıklar hâlâ mevcut ve tek bilgi 

alanında çatışmaya devam ediyorlar (Рустамов, 2004: 348).  

Farklı “dünyaların” oluşmasında evrensel dinler – Hristiyanlık, İslam vb. – 

önemli rol oynamışlardır. Bugün uygarlıklar arasındaki ilişkilerin çatışma 

karakteri (S. Huntington), güncel konulardan biridir ve bu, her uygarlığın sosyo-

kültürel özelliğinin önemi, rolü ve payesi üzerinde dikkatimizin odaklanmasına 

sebebiyet veriyor.  

Kültürün sistem olarak en önemli fonksiyonel özelliği, varlığın değişen 

koşullarına (öncelikle tarihsel koşullara) adapte olarak kendini yenileme 

yeteneğidir (Культурология XX век: Энциклопедия, 1998: 338).doğal 

olarak, yeni neslin kültürü, bir önceki ve bir sonrakinden nitelik bakımından 
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farklıdır, çünkü her kuşak kendi yaşam deneyiminden hareket ederek, 

geçmişinden bazı “işe yaramaz unsurları” bertaraf ediyor, “bulduğunu”, yeni 

ögeleri ise kendi kültürüne ekliyor. Böylelikle toplumda ilerleme gerçekleşiyor. 

Hatta ilkel kabileler düzeyinde bile kültürel değişimlere uğramayan toplum yok 

idi.  

Modernleşme teorisini oluşturan düşünce tarzına göre, gelişmede zirveye 

ulaşmak, toplumsal yapının çok çeşitliliğini aşarak rasyonel (akılcı) bir geleceğe 

doğru yol katetmektir. Her ayrı toplumun geçtiği yol, artık modernleşmiş ve 

dünya ülkelerinin sınıflandırmasında “gelişmiş” adlanan ülkeler tarafından 

belirlenmiştir.  

A. İ. Kravchenko’nun kültüroloji sözlüğünde: 1. “Modernleşme”, “çağdaş 

ihtiyaçlara, zevklere cevap veren değişim, mükemmelleştirme; 2. Gelişmede 

geri kalmış ülkelerin çağdaş aşamaya nasıl ulaşabileceklerini ve sosyo-kültürel 

ve ekonomik ilerleme etaplarının sırasını bozmayarak içsel sorunları ne biçimde 

çözebileceklerini anlatan bilim kavarayışı” olarak tanımlanıyor (Кравченко, 

2000: 363).  

T. Parsons’a göre, modenleşme, temelinde adaptasyonun, yani uyumun 

yattığı evrensel süreçtir (Федотова, 1997).  

Kültürel modernleşmeyi, kültürel ögeleri kabul ettirme veya benimseme 

sonucunda toplumun kültürel altyapısında gerçekleşen dönüşüm süreci gibi 

karakterize edebiliriz. Bu unsurlar, değer ve bilincin temelinde hazır 

bulunabilirler ve bu zaman bu duyguları yeni düzene bağlıyor ve yeni politik-

ekonomik yapıya adapte ediyorlardır.  

 Tarihsel-felsefi araştırma çerçevesinde modernizm, Avrupa felsefesinde 

dönüşüm ve yenilenmeye yönelik genel kültürel veya ideolojik cereyan olarak 

anlaşılmaktadır. Modernizm, çağdaşlığa yönelmiştir, yani “çağdaş”ın 

“geleneksel”den prioritesini (önceliğini) tanıyor. Burada modernizmin, Y. 

Habermas’ın belirttiği gibi, “çağdaşlık projesi” olup olmadığı sorusu ortaya 

çıkıyor. Projenin gerçekleştirilemez oluşu, modernizmin yalnız yeni değil, 

sürekli değişen çağdaşlık olması nedeniyle önceden bellidir. Sonsuz 

yenilenmeden dolayı proje, tasarı olarak kalmaya, yerine getirelemez, en 

azından tamamlanmamış olmaya mahkûmdur. Bu anlamda modernizm, 

ideolojik olay olarak, birincisi, yeniliğin gelenekten üstün olmasına, ikincisi, bu 

geleneğin dinsel veya mitolojik bakımdan haklı gösterilmesine dayalı 

geleneksel toplum ideolojisiyle karşılaştırılıyor. Bundan dolayı, V. G. Fedotova, 

modernleşmenin kilit açılarından biri olarak, kişiliğin oluşmasını ve 

yenilikçiliğin geleneğe önceliğini gösteriyor. D. A. Olşanskiy, bu dönemin 

(XIX. yüzyılının sonu-XX. yüzyılının başı) filozof, sosyolog, teolog, dil bilimci, 

ekonomistlerinin çalışmalarında modernizmin dolaysız veya dolaylı etkisinin 

gözlendiğini esas tutarak, onun her şeyden önce ideolojik cereyan olduğunu 

ispatlamaya çalışıyor. İlk başta yazar, bu olayın tarihsel kavranılmasına ve çağın 

kronolojik sınırlarının belirlenmesine başvuruyor.  
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Diğer yaklaşıma göre, modernizm, geleneksel temellerin inkâr edilmesine 

yönelen dünya görüşü olarak anlaşılan bir eğilimdir. Bu anlamda D. A. 

Olşanskiy, kendi düşüncesine aykırı olarak, “modernizmin kronolojik 

sınırlarının büsbütün tarif edilmez olduğu, daha ziyade modernizmin tarihsel 

durumu konusunun kendiliğinden kalktığı”nı ileri sürüyor. Burada O, U. 

Eko’nun “her devrin kendi modernizmi, yani yenilikçiliğe ve geleneği yeniden 

gözden geçirerek manasını kavramaya ideolojik hevesi olduğu” düşüncesine 

katılıyor. Yazar, bu görüşü daha felsefi bir düşünce sayıyor, fakat kendisi de 

felsefede “modern” fenomeni hakkında dolgun bir fikir vermiyor. Bu durumda, 

XIX. yüzyılın sonu-XX. yüzyılın başlarının modernizmi, geleneksel yönerge ve 

değerlerin yenilenmesi hevesinde olan diğer cereyanlar arasında daha bir 

cereyan olarak anlaşılabilir. Fakat bazı filozoflar ve araştırmacılar, kültürel 

tarzların değişiminde XIX. yüzyılının belirtisini, esaslı bir gelişme, prensip 

itibarile “yeni”ye geçiş, “yeni çağdaşlık”a dönüşüm gördüler.  

Böylelikle, “eğer modernizm dünyaya yeni bakış lojiğini temsil ediyorsa, bu 

mantık sadece münferit alanı ilgilendirmez” fikri oluşmuştur (Федотова, 1997). 

Bu hâlde, sosyal ve kültürel düzeyler, pek çokları içerisinde bazı “alanlar”dır ve 

aynı zamanda “dünyaya yeni bakış mantığı” prizmasından tahlil için önemli ve 

başlıca objeler, yani konulardır, çünkü sosyo-kültürel modernleşme, “geleneksel 

toplum, kültür ve insanın çağdaşlaşma süreci”ni temsil ederek çağdaşlığa farklı 

“yolları”, yani kültürel-modernleşme projelerini kastetmektedir (Кравченко, 

2000: 545).  

Kültürün dinamiği, kültürel süreçlerde meydana çıkıyor. Bu dinamik, 

kültürel özelliklerin zaman ve mekân açısından değişim ve dönüşümlerini 

niteliyor. Kültür, birçok değişimler yaşıyor, yani metamorfoza uğruyor. 

(Кравченко, 2000: 146).  

Kültürlerin karşılıklı nüfuz etmesi sonucunda, sosyo-kültürel gelişmenin 

önemli dürtücü etkenlerinden biri olan kültürel deneyim ögelerinin alışverişi 

gerçekleşiyor. Bu da sosyo-kültürel gelişmeyi önemli derecede teşvik 

etmektedir.  

İlerlemenin, yani kültürün dinamiğinde gelişmenin gerçekleşmesi, bir sıra 

elverişli hâl ve şartların bir araya gelmesine bağlıdır. Birbirini izleyen sosyo-

kültürel dönüşümlerin örneği, Batı Avrupa’dır. Fakat bu olgu, kanımızca, bu 

türden dönüşümlerin herhangi bir toplumda olanaksızlığını göstermiyor, çünkü 

temel sosyo-kültürel karakteristiklerin evrimleşme yeteneği, her kültürde 

potansiyel olarak vardır.  

Kültürün dinamiğini, hem toplumun içsel gelişimi hem de yerel sosyo-

kültürel dokunun çağdaş dünya unsurlarıyla temasları etkiliyor. Fakat bu 

unsurlar, onları doğuran kendi özgül kültürel-tarihsel koşullardan dolayı Doğu 

uygarlıklardan farklıdırlar. Böylelikle modernleşen Doğu toplumlarının çağdaş 

kültürel dinamiği, geleneksellik ve modernizmin çatışmasıyla, aynı zamanda 

insanların kılavuz edinerek hareket ettiği yerleşmiş yönelimlerin bugünün 
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gerçekleriyle çelişkiye girdiği ve çağdaş insanın ihtiyaçlarını gidermek için 

yetersiz kaldığı zaman, toplumun kendisinde meydana gelen içsel çelişkilerle 

sunulmuştur.  

Değişiklik, kültüre özgü özelliktir. Kültürün değişikliği dış ve iç etkenlere 

bağlıdır. Önemli dış etken olarak, başka kültürün etkisini belirtmek gerekir. 

Kültürel değişimlerin iç etkenleri arasında ekonomik etkenler, dinsel etken ve iç 

kültürel dinamik önemli yer tutmaktadırlar. Dış ve iç etkenlerin etkileşimi, 

kültürel değişimlerin tempolarını koşullandırıyor.  

Ahlak, yani yeni değerler, sosyal yaşam normlarını ileri sürme konusunda, 

dinler çok büyük rol oynamışlardır. Sosyo-kültürel sistem, birçok eşsiz vasıflara 

sahiptir, bunların sayesinde diğer sosyo-kültürel oluşmalardan çok farklıdır. 

Bunlardan biri, kendi evrensel dininin veya onun kendi benzersiz varyantının 

varlığıdır (Николаенко, 1998). Böylelikle kültürün en karmaşık alanında 

yenilikler, yani kültürün yeni unsur ve modellerinin oluşturulması, kabul 

görmesi veya uygulamaya koymasıyla ilgili değişimler meydana geliyor.  

Seçkin peygamberler birçok yüzyıllar için şu veya bu kültürün gelişim 

perspektiflerini önceden tayin etmiş (örneğin; İsa-Yunan-Roma, Muhammed-

Yakın Doğu-Arap kültürlerinin), bu kültürlerin özgünlüğünü, anlamsal 

çekirdeğini (içeriğini) belirleyerek, kendi değer ve normlar sistemini 

önermişlerdir.  

Dönüşümler (modernleşme) sırasında, yeniliğin geleneğe hâkim, 

“evrensel”in “yerel”den üstün oluşu gibi karşıt karakterli özelliklere sahip 

“çağdaş toplum’a (modern society), geçiş gerçekleşiyor.  

“Geleneksel toplumlar” kendilerini gelenek, geçmiş deneyime dayanarak 

yeniden üretiyorlar. Kültürel yönden “yerel”in “evrensel”den üstün, geleneğin 

yeniliğe nazaran egemen oluşu, “geleneksel toplum”un önemli 

karakteristiklerini oluşturuyor.” Geleneksel toplum”un bir önemli özelliği daha 

–dinsel etken– gelenektir. Bu özellikler, modernleşme girişimlerini 

kabullenmeyen uygun bilinç şeklini oluşturuyor. Böylelikle “geleneksel 

toplum”un ana çizgisi, geçmişe yönelimdir.  

“Çağdaş toplumlar”ın farklı yönleri arasında ortak nokta, “çağdaşlık” 

ilkesidir. Çağdaşlık, tüm insanlığı bir dereceye kadar birleştirmekte, fakat aynı 

zamanda da bölmektedir, çünkü birleştirici husus, yalnız çağdaşlık hakkında 

anlayış olabilir, yani çağdaş olmak dünyanın bir parçası olmak demektir 

(Bermann, 1982: 6).  

Böylelikle “geleneksel toplum”un özellik ve çizgileri “çağdaş toplum”un 

özellikleriyle çatışıyor.dolayısıyla modernleşme, dramatik süreçtir (Федотова, 

1997).  

Metodolojik (yöntembilimsel) bakımdan, Doğu toplumunda “geleneksel”in 

kendi kendine değil, özellikle sentez içerisinde modernleştiğini belirtmek 

gerekir. Sentez, objektif olarak kaçınılmaz toplumsal uzlaşmadır.doğal olarak, 
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her iki taraf birbirine üstün gelmeye çalışıyor. Fakat genel eğilime göre, yan 

yana yaşamanın ve mücadelenin nihai sonucu, genellikle “geleneksel”in 

“çağdaş”a dönüşümüdür. Aynı zamanda bu, “geleneksel”in tükendiği anlamına 

gelmiyor. Amerikan bilim adamı D. Tipps, modernleşme sürecine değişik 

yaklaşımların tahlili sonucunda, modernleşmenin “geleneksel”in yıkımı, onun 

mutlak şartı olmadığını ileri sürerek şu düşünceyi savunuyor: “geleneksel” her 

zaman kapalı, karşılıklı dışlayıcı sistemler değildirler ve bu yüzden sentez 

mümkündür” (Tipps, 1973: 2). Geleneksel unsurlar gelişmiş toplumda hazır 

bulunmaktadırlar, fakat münferit şekilde değil, toplumun özelliğinin bir parçası 

olarak, işbu kültürün ayrılmaz bileşenlerine çevrilerek. Bu, toplum post-

modernleşme geçirdiği zaman gerçekleşir. Bu durumda, ulusal azınlıkların 

kültürüne saygıyı, dominant ve dominant olmayan kültürlerin gelişmesi için eşit 

şartların sağlanmasını öngören mültikültürel modernleşme gerçekleşir. Kültürel 

politikalarında bu stratejiyi, bu sürecin güçlenmesini kültürel çeşitlilik ve 

kültürel plüralizmin artışı sağlayan gelişmiş (endüstriyel) ülkeler izliyorlar 

(Кравченко, 2000: 34).  

Sentez sürecinde “çağdaş” yine de şekil değiştirerek, belli biçimde 

“geleneksel”e uyum sağlıyor, yoksa sentez tamamen olanaksızdır. Baş, 

dominant, lider ve en mühim olan dönüştürücü rolü “çaşdaş” üstleniyor. Çağdaş 

Doğu toplumu, örnek aldığı başka milletten olan “çağdaş toplum”dan farklıdır, 

çünkü sentez, tarihsel süreçtir, onun sonucunda ortaya çıkan gelecek “çağdaş”, 

şu tarihsel anda var olan “çağdaş” varyantından önemli ölçüde farklı olacaktır. 

Yani “çağdaş” kavramının ta kendisi ve onun gerçek ifadesi, sentez sürecinde 

objektif zaruretten dolayı değişik bir şekil alacaklardır (Эволюция восточных 

обществ: синтез традиционного и современного, 1984: 12). 

Sentezleştirilmiş toplumun gelişmesi konusunda tahmin yürütülmesi, bu 

kavramın kullanıldığı süreye göre (örneğin, bugünün çağdaşlığı), çağdaşlık 

ölçütünün göreliliğini göz önünde bulundurarak yapılmalıdır.dolayısıyla, 

gelişen ülkelerin “klasik” modernleşmeleri sadece tekrar etmeleri olanaksızdır.  

Türkiye kendine özgü modernleşme örneğini sergileyen ülkelerden biridir. 

Türk kültürünün özgün ve zengin oluşu, üç kıtada bulunmuş olması dolayısıyla 

kültürel sentez oluşturması, Osmanlı devrinde başlayan ve en önemli aşamasına 

Cumhuriyet Türkiye’sinde ulaşan modernleşme, Türk modernleşmesini farklı 

yere koymaktadır.  

Sosyal etkileşim süreci ve sonuçları, kültürün sosyal yönünü teşkil ediyor. 

Bu yönden, yani sosyolojik tahlil zamanı kültür, idealler, değerler, normlar ve 

davranış modelleri sistemi olarak ele alınıyor. Her hangi bir nesne, eylem veya 

olay, insanlar için bir anlama geldiğinde, yani onların eylem, davranış ve 

algılarını belirli mecraya yönelttikleri zaman sosyo-kültürel anlam 

kazanır.dolayısıyla, toplumsal süreçlerin sosyo-kültürel analizinin büyük önemi 

vardır.  

Türk toplumu, sosyal ve kültürel yapı açısından özel dokuya sahiptir, yani 

sosyo-kültürel açıdan Türkiye, birçok Türk toplumları gibi, modernleşme 
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süreçlerinin gerçekleşmesi için en uygun dokuya sahiptir. Türkiye’de 

“geleneksellik ve modernizm”, “ulusal ve uluslararası” vb. antinomilerin 

birleşimini gözlemlemek mümkündür. Bu sentez eklektiktir, bu da mevcut 

dünya görüşünün çok düzenli oluşunun sonucudur. Bundan dolayı Türkiye’nin 

klasik modernleşmeyi tekrarlaması veya herhangi başka, artık yerleşmiş modeli 

seçmesi olanaksızdır.  

Aykırılıklar şartlı olarak “geleneksel” ve “çağdaş” adlanan toplumlara da 

özgüdür ve bunlara, yapının bütünlük teşkil etmemesi ve “geleneksel” ve 

“çağdaş” toplumların birçok bileşim ögelerinin karşılıklı koşullanmış oluşu 

sebebiyet vermiştir. Fakat asıl bu iç çelişkiler, kültürel sentezin hem uyumunu 

hem de dinamikliğini, yani hareketliliğini sağlıyor, zaman zaman ise 

anlaşmazlıklar doğuruyor.  

Modernleşmenin sosyo-kültürel tahlilinde, yalnız manevi (ruhsal) miras 

kastedilmiyor, problem, oluşmuş değerlerin toplamı anlamında kültür alanı 

dışına çıkarak, en geniş sosyal anlam kazanıyor.  

Gerçekten sentez bilim kavrayışlarında şu veya bu toplumsal gelişme yolu 

uğrunda mücadele başlıyor, yani ön plana sosyal yön geçiyor. Sonuçta “sentez” 

kategorisinin kendisi çifte anlam kazanıyor: bu yalnız “eski” ve “yeni”, “ulusal” 

ve “ulusal olmayan”ın değil, aynı zamanda “yeni”nin değişik şekillerininin, 

“ulusal olmayan”ın farklı belirlemelerinin bileşimidir (Эволюция восточных 

обществ: синтез традиционного и современного, 1984: 449).  

Sentezin başlangıç aşamasını, iki değişik niteliğinin sembiyozu oluşturuyor. 

Sonra toplum, asimilasyona karşı koyarak öz kültürüne, onu direniş aracı olarak 

kullanmak için, yöneliyor. Böylelikle bu süreç, “eski” ve “yeni” değerler, 

normlar arasında uzun zaman süren ve, ya ulusal veya yabancı kültürün 

egemenliğine, ya da iki kültürün yan yana yaşamasına, onların diyaloguna 

getiren çatışma hâlini alıyor. Kültürlerin diyalogu, her iki kültürün en iyi 

tarafları bir arada gözlendiği zaman, ideal, yani mükemmel varyant 

sayılmaktadır.  

Sentezin ne derecede başarı kazanacağı veya genelde sonuç verip 

veremeyeceği, sosyo-kültürel dokunun özelliğine, bu dokunun, özellikle millî 

bilincin hazırlık derecesine; ulusal geleneklerin adım adım yeniden 

kavranılmasına ve yenilerini, aynı zamanda alınma unsurları da, yetiştirme 

yeteneğine bağlıdır. ögelerin optimal birleşimi, gerekli gelişme yolunu 

garantileyebilir.  

Doğu ve Batı kültürlerinin etkileşimi, aynı zamnda tarihsel anlam taşıyor, 

yani etkileşim sonucunda başkalarına karşı tutum belirleyerek, başkalarıyla 

etkileşim yoluyla kendini özdeşleştirme, kendi kendini tanıma ve kültürel 

açıdan kendini tanımlama süreci gerçekleşiyor.  
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Bundan ileri çıkarak, kendi kültürel ufuklarını genişletimek, yalnız kendi 

ulusal-ülkesel özelliğini öğrenmekle dünyanın kültürel deneyimini kavramaya 

kadar yol katederek mümkündür.  

Bu anlamda Türk modernleşmesinin başarısı, Türk toplumunun psikolojik 

(zihniyet) arketipik özelliklerinde de saklıdır. Bu hususu, Türkiye’nin ve 

genellikle Türk toplumlarının dünya görüşleriyle ve dönüşümlere açık 

oluşlarıyla açıklayabiliriz. Ayrıca Türk toplumu, bölgesel özelliği Doğu – Batı, 

Avrupa – Asya olan ülkelerin büyük kısmına özgü değişik psikolojik 

özelliklerin ortakyaşarlığını sergilemektedir. Türkiye gerçeğinin ayrılmaz 

etkenlerinden biri olan İslam’ın da modern din oluşunun ve Türklerin dini 

hoşgörüsünün de bu konuda önemli katkısı vardır.  

“Doğu” ve “Batı”nın, şartlı (sembolik) kavramlar olduğunu belirtmek 

gerekir. Gerçeklere temas ettikte, burada bizler, S. Huntington’un söylediği şu 

sözlere katılıyoruz: “kültürel-uygar farklılıklar, ‘Batı’ kavramlarının mekânik 

aktarılmasını olanaksız kılıyor..., bunlar Batı olmayan ülkelerde başka uygarlığa 

adapte görünüş edinerek, gerçek ‘Batılı’ anlamını kaybediyorlar” 

(Хантингтон).  

Örnek olarak, Japonya, Çin’in Batı modellerini - teknik, teknoloji, altyapı, 

sosyal kurumları - başka alanlarda benimsemelerinin yanı sıra, kendi ulusal ve 

kültürel kimliklerini muhafaza ettiklerini gösterebiliriz. Bugün Batı, sıkça 

yaşamlarını Batı formülüyle değil, kendi formülleriyle kurmaya çalışan 

ülkelerin direnişiyle karşılaşıyor. Bu yönelimi Güney Doğu ülkeleri örneğinde 

gözlemleyebiliriz.  

1960-1990’lı yıllarda, örneğin “contemporary”, yani yalnız “çağdaşlık” 

değil, “bugünün çağdaşlığı” gibi terimlerin daha sık kullanılması 

görülmekteydi. Kültürel süreçlerin kuramcı ve analistleri, bu terimle “yenilik” 

ve “güncelliği” belirtiyorlardır.” Post-” öneki, bu terimleri “modern” 

kültüründen farklı kılmaya başladı (post-modern, post-hümanizm, post-tarihsel) 

(Культурология XX век: Энциклопедия, 1998; 344).  

Postmodernizmde sosyal dünya yerel fragmanlardan, kültürel dünyalardan 

oluşuyor. Batı’yı taklit etmeyi kastetmeyen gelişme yolu olarak nitelendirilen 

postmodernleşme, gelişme seçeneklerinin pek çok oluşunu, yani onların 

belirsizliğini ve çok türlülüğünü öngörüyor. Böylelikle postmodernizmin iki 

ayırıcı niteliği, moderne özgü birlik ayrışımı ve plüralizmdir, yani ilgi 

“evrensel” üzerinde değil, “yerel” üzerinde odaklanmıştır.  

Böylelikle post-modernleşme, modernleşmenin çağdaş şekli, değişimlerin 

geçmiş, bugün ve geleceğin birleşiminde görülen yeni biçimidir, yani, Y. 

Habermas’ın belirttiği gibi, post-modernleişme, hiçbir zaman kendi 

“çağdaşlığında” duraklamayan, her zaman belirli (olumlu veya olumsuz) içerik 

kazanan, geçmiş ve geleceği, gelenek ve yeniliği bağlayan zaman anlayışının 
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kendisiyle bağlıdır (Хабермас, 1992: 40-42). Bundan dolayı O, çağdaşlığı 

(moderni) tamamlanmamış proje adlandırıyor.  

Postmodernizm kuramcılarının, modernizmi eleştirerek, postmodernizmin 

“normal yeniliklerinin tükenmiş olduğunu” ve “kendi ütopik düşüncelerini 

gerçekleştirmeyi” (J.-F. Liotar (Lyotard, 1989: 9) başaramadığı için, geçmişte 

kalan “yüksek modernizmin ölümünü” meydana çıkardığını belirtmelerine 

rağmen; post-modernizmin, modernizmin özgün çağdaş görünüşü olduğunu, 

özgül hususiyetlerin ise tarihsel gelişim sürecinde ve modernizmin tüketimi 

sonucunda oluştuğu düşüncesindeyiz. Bir başka ifadeyle, postmodernizmin 

klasik modernleşmenin çağdaş şekli olarak değerlendiriyoruz, çünkü dünyada 

meydana gelen durum, ülkelerin klasik modernleşme sürecini geçmelerinin 

olanaksız olduğunu, amaca uygun olmadığını gösteriyor.  

Bu görüşten yola çıkarsak, sosyo-kültürel dokusu Doğu ve Batı kültürlerinin 

sentezinden oluşan Türkiye, kendi geleneksel kültürünün muhafaza edildiği 

post-modernleşme için en uygun dokuya sahip ülkelerden biridir. Bu durum, 

dönüşümlerin ulusal özelliklere göre gerçekleşmek zorunda olduğunu 

gösteriyor.  

Her toplumun tanımında tarihsel etken önemlidir. Her toplum, tarihsel 

bakımdan gelişen somut kültür tipi ile karakterize edilir. Bu zaman mazinin 

kültüründe değerli her şey miras olarak alınır.  

 Örneğin her ülke için kütürel mirastan bahsedebiliriz. Kültürel miras nedir? 

Kültürel miras, toplumun varoluşunun (varlığının) tarihsel kökenlerini oluşturan 

kültürel gelenekler, dünyayı algılamanın ve hareket tarzının belirli kalıpları, 

ahlak normları, düşünce stereotipleri, siyasal, hukuki ve felsefi fikirler, estetik 

anlayışlar gibi manevi değerlerdir. Kültürel gelenekler, toplumun “ortak 

bellek”ini teşkil ederek, kültürün değişmez yönünü oluşturuyor.  

Bundan dolayı, şu veya bu toplumun (ülkenin) tarihsel gelişiminin tahlilinde 

genel şemalar uygulanamaz, çünkü süreç benzersiz, eşsizdir. Bu durum, farklı 

kültürel kalıpların doğrudan doğruya alınma olasılığını kısıtlıyor. Bu kalıplar, 

sosyal ve kültürel yapının özelliklerine uygun olarak tümüyle farklı içerik ve 

anlam kazanabilir (ve sıkça kazanır). Gerçekte tümüyle benzeyen toplumlar 

mevcut değil ve tüm toplumlar sürekli dönüşüm süreci geçiriyorlar (Словарь 

терминов: Социология).  

Dolayısıyla, her toplum kendi kültürünü oluşturuyor. M. K. Atatürk’ün 

belirttiği gibi, “millî kültür”, toplumun ürettiği maddi ve manevi nimetlerin 

toplamıdır”. Bu görüşten yola çıkarsak, Türkiye’nin kültürel mirası, bugünkü 

kültürü üzerinde iz bırakmıştır (Рзаева, 2003: 47).  

Modernleşmenin belirli ülke örneğinde tahlili zamanı, işbu ulusun 

özgünlüğünün, onun tarih ve kültürünün altını çizmek önemlidir.doğu 

toplumunda millî bilinç, demek ki ulusal kültür de, önemli derecede geleneksel, 

her şeyden önce dinsel değerlere göre oluşuyor. A. G. Aliyev’e göre, “Din, 
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yalnız ulusal şekil almıyor, milletin temel belirtisi, millî şuurunun ayrılmaz 

parçası oluyor.” (Aliyev, 1981: 26).  

Doğu toplumlarında din, ahlaki norm regülatörü (düzenleyicisi) olarak 

önemli rol oynuyor. Bu husus, sosyal olayların analizinin bu etkeni meydana 

çıkarma gereksinimiyle ilintili olmasına bağlıdır. Aynı zamanda, D. A. 

Olşanski’nin belirttiği gibi, modernizm genel kültürel cereyan (ideoloji) olarak, 

“insan ferdinin derin temellerinin arayışına yönelmiştir, bundan dolayı 

modernizmin ana problemlerinden biri, dinsel menşeli derinlik problemidir, 

cünkü modernizm, mevcudiyeti ve işlemesi hakkında yalnız belirli işaretlerden 

(sürçülisan, hayat için savaş, sosyal devrimler) tahmin yapabileceğimiz gözle 

görülmez, sezilmez olana (bilinçaltı, irade, tarihsel gelişim) inanışa 

dayanmaktadır. Sözü geçen belirtileri, yalnız mümtazlar (seçkinler, kalburüstü 

tabaka, mümtaz simalar) (analitik, hayat filozofu, sınıf lideri) okumaya 

muktedirlerdir” (Ольшанский).  

Ayrı ayrı ülkelerin ve bütün dünyanın gelişim seviyesinde din ve kültürün 

belirlediği özellik ve eğilimlere sosyo-kültürel özellikler de aittir. Din ve 

kültürün millî kimliğin oluşmasında da önemli yeri vardır. Bu husus, özellikle 

mezhepler arası diyalogun, kültürlerarası ilişkilerin gelişmesi için önem 

taşımaktadır. Din ve kültür nispeti problemi, belirli toplumun sosyo-kültürel 

dokusunun analizinde önemli etkendir. Uygarlık kavrayışlarında din, uygarlık 

aidiyetini belirleyen ve rolünün güçlenmesi, kültürünün zevalini yaşayan 

uygarlığın “kurtulmasına” yardımcı olan önemli etken olarak nitelendiriliyor. 

Batı uygarlığı hakkında bu fikir A. Toynbee tarafından ileri sürülmüştür.  

İngiliz antropologu, çağdaş fonksiyonalizmin (görevselciliğin) kurucusu B. 

Malinovsky’ye göre, “din, toplumda çok önemli görev üstlenen kurum olarak 

saptanmış kültür ögelerinden biridir” (Культурология XX век: Энциклопедия, 

1998: 158).  

Din, ülkeye göre farklı oranlarda sentezin ideolojik tezahürlerinde sosyo-

kültürel “doku”yu teşkil ediyor (Эволюция восточных обществ: синтез 

традиционного и современного, 1984: 470). Kültüroloji özelliği 

“geleneksel” ve “çağdaş”ın sentezi olan ülkelerde bu husus, en sarih bir şekilde 

ifadesini bulmuştur.dolayısıyla, “geleneksel” ve “çağdaş”ın sentezinde dinsel 

etkeni önemsememek doğru değildir. Bu durum, dinin sosyal işlevsellik 

özelliklerine bağlıdır. Aynı zamanda toplumsal-dinsel sistemlerin “geleneksel” 

ve “çağdaş”ın ayrı ayrı unsurlarıyla tarihsel-dinsel ilişkisini de belirtmek 

gerekir.  

İslam, Türkiye gerçekliğinin önemli etkeni olarak Türkiye’nin toplumsal 

hayatında ahlak düsturu olarak büyük önem taşımaktadır. D. Malışeva’nın 

belirttiği gibi, “İslam, yalnız Allah’a inama inhisar etmeyen, olağanüstü ‘güçlü’ 

din olarak, yaşayış, düşünüş tarzı, daha ziyade tüm uygarlığın temelini teşkil 

ediyor. İslam’ın yönergeleri, Müslüman’ın hayatına doğuştan ölümüne kadar 

işleyerek, birçok bakımlardan onun sosyal davranışını belirlemektedir. İslam, 
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ekonomik ilişkilerin karakterini, devleti yönetim şekillerini, sosyal yapıyı 

önemli ölçüde belirler, kısacası, o şimdiki zamana kadar güçlü dinsel-kültürel 

gelenek olarak kendi yaşama yeteneğini muhafaza etmiştir” (Малышева, 2002).  

Modernleşmeyle laikleşme ve demokratikleşme süreçleri sıkça yan yana 

gidiyorlar. Sonuç olarak, M. M. Fyodorovaya göre, “çağdaş (modernist) 

toplumların odağı, yenilik, laikleşme ve demokratikleşmenin kesişmesinde 

yükselen kişiliktir” (Ольшанский). Değişik kültür tiplerine sahip ülkelerde 

laikleşme farklı şekilde geçiyor, sürecin tempolarını hem sosyo-ekonomik 

ilişkilerin olgunluğu hem de dinin karakteri belirliyor (Политология: 

Энциклопедический словарь, 1993, 352). Bu hususta Türkiye’nin, Doğu’da 

ilk defa olarak devlet seviyesinde laikliğe bağlılığı hakkında beyan etmiş ülke 

olduğunu özellikle belirtmek gerektir.  

Dinde zamanın ruhuna uygun olarak reformculuk (yenileştirme), 

rasyonalizmin eğilimidir. Dinin benzeri yorumlamarında dinin dünyevi boyun 

borcu ilkesi bilhassa altı çizilmiş ve pekiştirilmiştir. Çoğu zaman rasyonalizm 

(akılcılık), seküler eğilimlerin güçlenmelerine tepki olarak nitelenmektedir. 

Sekülarist eğilimler, dinden tam vazgeçme anlamı taşıdıkları hâlde, reformcu 

“rasyonalizm”, yaranmış durum için uzlaştırıcı alternatif olarak görülmektedir 

(Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и 

современного, 1984; 498).  

Çok düzenli Doğu toplumlarında (dinsel camianın çok düzenli oluşu 

kastedilmektedir), reformculuk (modernleşme) tabakaya göre içten 

değişmektedir. Sentez çok kademeli konstrüksiyondur (yapıdır). Onun birtakım 

bileşim ögeleri senkronize çalışıyorlar, diğerleri ise biribiriyle temasa 

geçtiklerinde tüm mekanizmanın faaliyetini bozmasalar da, onun ayrı ayrı alt 

sistemlerinin işini aksatmaktadırlar. Bu ülkelerde geleneksel segmentin hâlâ 

büyük oluşunu ve “Batılılaşmanın karşılaştığı geleneksel İslam muhalefeti” gibi 

bir olguyu da göz önünde bulundurmak zorunluğu, modernleşmeyi daha da 

karmaşık bir hâle sokuyor (Эволюция восточных обществ: синтез 

традиционного и современного, 1984: 496, 531).  

Akılcılık, dinsel düşünüşün (zihniyetin) bilimle “birleşimini” yaratmaya 

çalışıyor, sonucunda dinî akideler bilim açısından yoruma uğrayarak 

modernleşiyorlar. Burada modernleşmiş dogmaların dünyevi öğretilerden 

alınmalarla yan yana yaşaması görülebilir (Эволюция восточных обществ: 

синтез традиционного и современного, 1984: 491).  

Böylelikle dinsel-geleneksel yönergelerin kutsal ve mitolojik olmaktan 

çıkarılmasını, onların algılanmasına akılcılığın eklenmesini kasteden dinin 

“çağdaşlaşması” ruhunda rasyonel yaklaşım, modernleşmenin önemli kısmını 

oluşturuyor, yani teolojik yorumun rasyonel yorumla karşı durması 

izlenmektedir. Böyle sürecin sonucunda yeni zamanın (çağdaş gelişimin) 

talepleri doğrultusunda dinin yenileşmesi gerçekleşiyor.  
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Rasyonel yaklaşım dini, nitelik bakımından yeni düzeye çıkarıyor. Reformcu 

“akılcılık”, modernleşme sürecinde dinin rolü ve hedefini onun yenileşmesinde 

görüyor. Böylelikle dinin topluma projeksiyonunun (izdüşümünün) yapılması 

sonucunda, onun evrimi ve yanlış anlaşılmasından, yani karakteristik Orta Çağ 

eğilimi olan iskolastik dünya anlayışından kopma gerçekleşiyor. Başka bir 

deyişle, söz konusu metinde reform, İslam’ın gerçekliğe uyarlanmasını 

kastediyor.  

Modernleşme sürecinin iyi sonuç vermesi, bu sürecin yayıcıları, yani 

iletkenleri olan elitlere bağlıdır, çünkü Doğu toplumlarında yenilikçilik 

(reformculuk) daha çok elit düzeyde gözlenmektedir. Onlar, dünyadan kopmak 

veya geri kalmak istemiyorlar. Tüm halklara eşit tarihsel şansların, yani eşit 

olanakların sağlanması gerektiği düşüncesindedirler.  

“Elit” denilen seçkin zümre, elit kuramların temel kavramıdır. Bu kuramlara 

göre, her sosyal yapının gerekli terkip unsurları, yönetim, bilim ve kültürü 

geliştirme (yani yaratıcı işlevi) fonksiyonlarını üstlenen en yüksek, mümtaz 

tabaka veya tabakalar ve ahalinin kalan kitlesidir (yaratıcı olmayan, 

röprodüksiyon fonksiyonları yerine getiren).dolayısıyla, elitin şu tanımlamaları 

mevcuttur: “kitleden entelektüel veya manevi üstünlüğü, en yüksek sorumluluk 

hissiyle seçilenler” (X. Ortega-i-Gasset); “toplumun yaratıcı olmayan 

çoğunluğuna karşı olarak yaratıcı azınlık” (A. J. Toynbee); “toplumda en 

önemli görevleri yerine getiren, en çok nüfuza sahip azınlık” (P. Keller) vb. 

(Политология: Энциклопедический словарь, 1993: 403).  

Modernleşme uğrunda toplumun en hazırlıklı kısmı hareket ediyor, çünkü bu 

fikirler halkın büyük çoğunluğu arasında yayılmaya vakit bulmuyor, bu yüzden 

sağlam sosyal destek almıyor. Fakat toplumun en hazırlıklı kısmı da genellikle 

iki kanada bölünüyor. Birincisi, hızlandırılmış modernleşme uğrunda ve Batı 

modellerinin mekânik aktarılmasından yanadır, geçmişin birçok vasıflarını 

kabullenmiyor, onun doğurduğu ortamın şu veya bu geleneklerini kınıyor, 

geçmişin kalıntılarıyla devamlı mücadele ediyor (Кравченко, 2000: 364). Bu 

modernleşmenin taraftarları, çoğunlukla yurtdışında eğitim alma ve çalışma 

olanağı olan elittir.onun temsilcileri (sözcüleri), Batı’dan koparak, onlara 

sağlanan olanaklardan mahrum edilerek yaşamak istemiyordular. S. 

Hantington’a göre, halktan kopmuş, Batılı gibi yaşayan ve düşünen elit, kendi iç 

Doğu’sunu oluşturuyor.o, böyle ülkeleri “parçalanmış” adlandırıyor 

(Huntington, 1996: 75).  

İkinci kanat, özgün gelişme yolu, yani organik modernleşme için savaşım 

veriyor (Кравченко, 2000: 364). Böylelikle Avrupalaşmış elitlerin de arasında 

gayretleri anlamsız sayan ve “yalıtılmış” gelişme uğrunda, yani izolasyonda, 

hareket edenler vardır. Örneğin Türk entelektüelleri arasında sık sık “kaybolmuş 

cennet” olarak nilendirilen “temel (toprak)” kültüre geri dönüş eğilimi 

gözlenmektedir. Bu hâlde, sık sık manevi yaşamın en iyi geleneklerinin yeniden 

dirilişi ve geliştirme eğilimi, kendi zengin tinsel mirasa ilgi gözlenmektedir. Bu 
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“benlik” eğilimi, genellikle analoji Batı etkilerinin doğal sonucu gibi yorumlanır 

(Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и 

современного, 1984: 442, 475).  

Her iki kanadın da gerekçeleri kuşkusuz farklı olduğu gibi, modernleşmenin 

gerçekleşme yolları konusunda da farklı görüşlere sahiptirler. Modernleşme 

taraftarları, ilk önce, bütün insanlık tarihi boyunca insanları harekete getiren 

özgürlük özleminden yola çıkıyordular. Bu hâlde modernleşme, ilerlemeyle 

özdeşteştiriliyor.  

Birinci kanadın temsilcilerinin, geniş kitleleri rasyonel değerler konusunda 

aydınlatmak ve onlardan yana etmeye ne derecede başarılı olacakları somut 

sosyo-kültürel özelliğe bağlıdır (Кравченко, 2001).  

SONUÇ 

Kültürlerin etkileşimi ve karşılıklı nüfuz etmesi kaçınılmazdır. Bugün bütün 

dünyada meydana gelen süreçler, yani modernleşme, küreselleşme vb. de bunu 

gösteriyor. Bu süreçler, kültürün öncüllüğünde gerçekleşiyor, çünkü kültürde 

sürekli paradigmal dönüşümler baş veriyor.  

İnsanın dünyası, kültürden kurulmuş dünyadır, onun tüm sınırları sosyo-

kültürel nitelik taşıyorlar (Словарь терминов: Социология). Bütün evrensel 

dönüşümlerin merkezinde kültür ortaya çıkıyor, çünkü insan topluluğunun 

temel yenileşmesi asıl kültürde gerçekleşiyor. Kültürel süreçlerin anlaşılması, 

kültürün felsefi idrakını gerektiriyor. Kültürün anlaşılması, gerek bugünkü 

gerekse yarınki kültürel paradigmaların özünü oluşturuyor.  

Ayrıca ulaşılmış gelişme seviyesi ve sosyo-kültürel modernleşmenin etkili 

geçmesinin sosyo-kültürel özelliğe, bilhassa belirli elverişli şartların, örneğin 

ilerlemeye müsait tarihsel gelişme etaplarının bir araya gelmesine bağlı 

olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin, Batı örneği tekrarlanamaz ve üniversal 

(evrensel) olamaz, çünkü tarihsel gelişimin belirli etabında somut bir ortamın 

ürünüdür.  

Hatta özdeş ülkesel özelliğe sahip toplumlar bile, farklı sosyo-kültürel 

dokuya sahiptirler. Bu durum, belirli, işbu toplumun özelliğini benzersiz kılıyor. 

Türkiye ve Rusya’yı örnek gösterebiliriz. Aynı zamanda çağdaş Azerbaycan’ı 

sosyo-kültürel yönden tahlil ederken, ülkesel dokunun özdeş olmasından ileri 

gelen ve Türkiye’de de gözlemlediğimiz özelliklere benzer çizgilere rastlıyoruz 

(Кулиев, 2005). Hem Türk, hem de Azerbaycan toplumlarının dokularına özgü 

hususlardan hareket ederek, hem Doğu (Klasik Doğu’dan farklı, çağdaş), hem 

de Batı toplumlarına özgü unsurları bağdaştıran, eklektik yapılı özel toplum 

türünün olduğunu belirtmek istiyoruz.  

M. K. Atatürk’ün ünlü biyografı Kinross yazıyor ki, Atatürk bir gün, imamın 

kendisine uygarlık derken ne kastediyorsunuz sorusuna “İnsanın insana saygı 

duymasını” cevabını verdi (Федотова, 1997). Bu düşünceden yola çıkarak, hem 

Doğu (Klasik Doğu’dan farklı, çağdaş), hem de Batı toplumlarına özgü 
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unsurları bağdaştıran özel toplum türü için muhtemel gelişme yolunun, 

geleneksel düşüncenin (mantalitenin) çağdaş dünya görüşüyle ve modernleşmiş 

değerlerle uyuşan ve kültürel karakteristiklerin, özellikle manevi-ahlaki 

değerlerin muhafaza edilmesini sağlayan unsurların seçme kullanımını kasteden 

sentez olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat bu düşünce, ulusal özgünlüğün 

topyekûn modernleşmesini öngörmüyor. Bu, kültürlerin diyalogu, hiçbir 

kültürün üniversal ve diğerlerinden üstün olmadığı düşüncesinden ileri çıkarak, 

karşılıklı zenginleşme yoluyla başarılabilir, yani yalnız bölgesel, psikolojik vb. 

özelliklerden değil, aynı zamanda her belirli toplumun tek, özgün, benzersiz 

oluşu fikrinden hareket etmek gerekiyor.  

Kültürel alışverişlerin çok önemli olduğu bu devirde, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün XX. yüzyılının başlarında Türkiye’nin geleceği konusunda söylemiş 

olduğu şu sözlere dikkat çekiyoruz: “Medeniyet yolu insanlık yoludur... 

Medeniyetin icaplarını yerine getirmek insan olmanın şartıdır... En doğru, en 

hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır... Milleti en kısa yoldan medeniyetin 

nimetlerine kavuşturmaya çalışacağız... Buna mecburuz... İnkılâbımızın ana 

prensibi, “umdei asliyesi” budur... Medeniyet Cumhuriyetimizi 

yükseltecektir...” (Tunaya, 1997: 138). Ulusal ve kültürel özdeşliği muhafaza 

ederek, dokuya uygun çağdaş unsurları alarak modernleşmenin en iyi yol 

olduğu düşüncesindeyiz.  
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