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ÖZ 

Batı olarak ifade ettiğimiz gelişmiş toplumlar, söz konusu “gelişmiş” payesini 

elde ederken uzun ve sıkıntılı bir süreçten geçmiştir. Kendilerine göre daha alt seviyede 

bulunan toplumların dillerine pelesenk olacak Batılaşma-Batılılaşma-Modernleşme-

Çağdaşlaşma olgusunu kendi içlerinde sancılı bir biçimde yaşayarak meydana 

getirmişlerdir. Başka bir deyişle, 19 ve 20. yüzyılın portresi 13 ve 14. yüzyıllardan 

itibaren çizilmeye başlanmıştır. Sadece 19 ve 20.yüzyıla bakmak resmi anlamak ve 

yorumlamak için yeterli değildir. Dolayısıyla meselenin kırılma noktalarına bakmak 

gerekir. 

Bu düşünceden hareketle yazıda, Batı’da, aklı ve ilmi merkezine alarak insanını 

kiliseden, ruhban sınıfından, feodaliteden, eski düzenden kurtaran süreç Rönesans, 

Aydınlanma, Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi çizgisinde değerlendirilmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Batılılaşma, Modernleşme, Rönesans, Aydınlanma, 

Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi 
 

 

THE WESTERNIZATION OF THE WEST: THE OPERATIONAL ROOTS OF 

INTELLECTUAL TRANSFORMATION 

 

ABSTRACT 

The developed countries, also known as the West, reaching the rank, 

“developed”, they get through a long and grueling process. The developed countries 

brought forth the phenomenon of westernization-modernization, and passed it on to 

incessant use in societies who were “relatively “ less developed. In other words, the 

portrait of the 19th and 20th centuries had been drawn since the 13th and 14th 

centuries. Only looking at the 19th and 20th centuries is not enough to understand and 

evaluate the picture. So the breaking points of the problem must be investigated. From 

this point of view, in this article the process of emancipating people from the church, 

clergy, feudalism and ancien régime by means of centering the reason and science will 

be discussed on the basis of the Renaissance, the Enlightenment, the French Revolution 

                                                 
1
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and the Industrial Revolution. 

Keywords: Westernization, Modernization, Renaissance, the Enlightenment, 

the French Revolution, the Industrial Revolution 

 

I. GİRİŞ 

Johann Wolfgang von Goethe, Batı 

medeniyetinin üstünlüğünü açıklarken Ģöyle 

der: “Im Anfang war die Tat” (Her Ģeyin 

baĢlangıcı eylemdir) (Woodruff, 2006: 85). 

 

Batı olarak ifade edilen geliĢmiĢ toplumlar, söz konusu “geliĢmiĢ” 

payesini elde ederken uzun ve sıkıntılı bir süreçten geçmiĢtir. Kendilerine göre 

daha alt seviyede bulunan toplumların dillerine pelesenk olacak BatılaĢma-

BatılılaĢma-ModernleĢme-ÇağdaĢlaĢma olgusunu kendi içlerinde sancılı bir 

biçimde yaĢayarak meydana getirmiĢlerdir. BaĢka bir deyiĢle, 19 ve 20. yüzyılın 

portresi 13 ve 14. yüzyıllardan itibaren çizilmeye baĢlanmıĢtır. Sadece 19 ve 

20.yüzyıla bakmak, resmi anlamak ve yorumlamak için yeterli değildir. 

Dolayısıyla meselenin kırılma noktalarına bakmak gerekir. 

Ancak buradaki anlama çabası oryantalist yahut batı medeniyeti yanlısı 

görüĢlere olumlu-olumsuz katkı düĢüncesi içermemektedir. Batı medeniyeti 

kavramının, derin bir biçimde kökleĢmiĢ olan, Batı Avrupa’nın insanlığın 

kalanına kültürel ve ahlaki bakımdan üstünlüğü iddiasını tartıĢmaktan ziyade 

söz konusu iddiaya temel teĢkil edecek süreci, kırılma noktaları üzerinden 

analiz denemesidir
2
. 

II. EYLEMSEL SÜREÇ 

Ortaçağ Batı toplumlarının içinde bulunduğu ortam göz önüne getirilirse, 

Batı’daki ilerleme arayıĢının temelinde varolana, toplumda kurulu olan düzene 

karĢı bir hoĢnutsuzluk yattığı söylenebilir.
3
 Bulunan çözüm yolu ise mevcut 

toplumsal düzeni yıkmak ve yerine yeni ve daha iyi bir toplum kurmak olarak 

özetlenebilir. 

                                                 
2
 Ġlgili konu için bkz. Edward W. Said, Şarkiyatçılık-Batı’nın Şark Anlayışları, çev. 

Berna Ülner, Metis Yay., Ġstanbul 1999. ve ayrıca Marshall G. S. Hodgson, Dünya 

Tarihini Yeniden Düşünmek, yay. Haz. Yücel Bulut, YöneliĢ Yay., Ġstanbul 2001. 

Özellikle 31-68 ve 91-130. sayfalar. 
3
 Son dönemlerde yapılan araĢtırmalar, “Ortaçağ Zihniyeti”, “Ortaçağ Karanlığı” gibi 

ifadelerin, 476-1453 yılları arasını iĢaret eden dönemin tamamı için kullanılamayacağını 

ortaya koymaktadır. Ortaçağ’ın hem bilim tarihi hem de siyasi ve sosyal tarih 

bakımından yek pare bir bütün olmayıp üç farklı döneme ayrıldığı belirtilmektedir. 

Buna göre, 500-1000 yılları arası Erken Ortaçağ, 1000-1300 yılları arası Yüksek 

Ortaçağ ve 14. ve 15. Yüzyıllar ise Geç Ortaçağ dönemidir. Yüksek ve Geç Ortaçağ 

dönemleri Rönesans için hazırlık dönemi olarak nitelendirilirken, “Karanlık Çağ” 

ifadesinin ancak Erken Ortaçağ dönemi için geçerli olabileceği ifade edilmektedir 

(Acun, 2009: 293-306). 
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Batı’da Rönesans ile baĢlatılabilecek yenileĢme, yeni ve üstün bir toplum 

düzeni kurma faaliyetleri; düĢüncenin üstün bir toplum düzeni kurulmasında 

önemli bir silah olduğuna iĢaret eden Aydınlanma, toplumu devrimci 

hareketlere yönelten Fransız Ġhtilali ve bu amacı gerçekleĢtirecek maddi 

vasıtaların ortaya konduğu Sanayi Devrimi Ģeklinde bir dizi tarihsel 

yaĢanmıĢlıklar çizgisi izlemiĢtir (Schapiro 1966:12 ve 16). Bu süreçte Batı, aklı 

ve ilmi merkezine alarak insanını kiliseden, ruhban sınıfından, feodaliteden, 

eski düzenden “kurtarma” giriĢiminde bulunacaktır.  

A. Rönesans 

Rönesans
4
, diğer bütün özellikleri arasında, Ortaçağ’ın kavramlarına ve 

yöntemlerine karĢı bir baĢkaldırı olarak dikkat çekmektedir(Unat-Topdemir 

2008: 169). Özellikle coğrafi keĢifler, geniĢ kullanım alanı bulup 

yaygınlaĢmasıyla matbaa ve insanı ön plana alan hümanist düĢünce, bu süreçte 

rol oynayan önemli geliĢmelerdir.  

Coğrafi KeĢiflerle yeni kıtaların bulunması insanlarda merak ve araĢtırma 

arzusu uyandırarak Rönesans ve reform hareketlerine zemin oluĢturmuĢtur 

(Arnold, 1995:8, 14). 

Matbaanın etkisini anlamak için ise öncesini bilmek gerekir. Amerikalı 

tarihçi Barbara Tuchman: “Ortaçağda sıradan ya da ortalama bir kiĢi, bilgiyi, 

oyunlarla ve Ģiir, türkü ve masallar aracılığıyla elde ederdi” demektedir. 

Okuma, gözlenmemiĢ ve soyut bilgi dünyasına girmeyi olanaklı kıldığından, 

okuyabilenler ile okuyamayanlar arasında bir ayrılık yaratmakta oyunbozan 

olmaktadır. Benzer ayrım çocuk ile yetiĢkin arasında da vardır. Jean Jacques 

Rousseau, Emile adlı eserinde: “okumanın çocukluğun kamçısı olduğunu, 

çünkü kitapların bize hiçbir Ģey bilmediğimiz Ģeyler hakkında konuĢmayı 

öğrettiğini” yazmıĢtır. Okuma gerçekten de çocukluğun da kamçısı olacaktır 

çünkü okuma bir anlamda yetiĢkinliği yaratmaktadır. Tabii Gutenberg’in bu 

oluĢumlara zemin hazırlamak hatta Kilise’nin otoritesinin sarsmak ya da daha 

geniĢ ölçekte yeni bir dünya görüĢünün temelini atmak amacıyla/düĢüncesiyle 

matbaa makinesi icat ettiği söylenemez (Postman, 1995: 25).  

Hatta Arthur Koestler’in deyimiyle tüm buluĢçular, uyurgezer olduklarına 

dair bir duygu uyandırmaktadır (Koestler, 2013:11). Neil Postman ise belki de 

onlara FrankeĢtaynlar, tüm sürece de FrankeĢtayn Sendromu denebileceğini 

söylemektedir. Zira bir kez makine yapılınca, bazen korkuyla, genellikle 

rahatsızlıkla, daima da ĢaĢkınlıkla makinenin kendi fikirleri olduğunun 

keĢfedildiğini, makinenin zihinsel alıĢkanlıkları değiĢtirmede oldukça güçlü 

etkiye sahip olduğunu ileri sürer. Mekanik saatin yeni bir zaman kavramı, 

teleskobun yeni bir uzay ve ölçek kavramı ve gözlüğün insan biyolojisini 

                                                 
4
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Peter BURKE, Rönesans, çev. Özkan AKPINAR, Babil Yay., 

Ġstanbul, 2000. ve yine bkz. Peter BURKE, Avrupa’da Rönesans Merkezler ve Çeperler, 

çev. Uygar ABACI, Literatür Yay., Ġstanbul, 2003. Ayrıca reform hareketleri ile birlikte 

bir değerlendirme için bkz. Norman DAVIES, Avrupa Tarihi, çev.Ed. Mehmet Ali 

KILIÇBAY, Ġmge Kitabevi, Ankara, 2006, s.509-622. 
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geliĢtirme olanakları sağlaması örneklerinden hareketle; bilinç yapımızın 

iletiĢim yapısına paralel olarak yeniden biçimlendirildiği görüĢünü savunur 

(Postman, 1995:36,37). 

Bu bağlamda matbaa, yazarlarda yükselen ve bozulmamıĢ benlik bilincini 

serbest bırakırken, okurlarda da benzer bir tutum yaratmıĢtır. Matbaadan önce 

tüm insan iletiĢimi, bir toplumsal çerçeve içinde ortaya çıkmıĢtı. Okuyucu 

diğerleri izleyebilsin diye sözcükleri sesli olarak söylerdi. Fakat kitap yazımıyla 

birlikte baĢka bir gelenek baĢladı: YalıtılmıĢ okuyucu ve onun mahrem gözleri. 

Okuyucu kendi zihni içine çekildi ve diğerlerinden tek istediği yoklukları veya 

öyle değilse de sessiz olmalarıydı. Nihayetinde, üretim ve tüketim sürecinin her 

iki ucundaki matbaa, bireysellik iddialarının çok güçlü duruma geldiği 

psikolojik bir çevre yaratmıĢtır (Postman, 1995: 41). Dönemin çeĢitli sanatsal 

eserleriyle de desteklenen bu çevre, hümanist anlayıĢın zeminini oluĢturacaktır. 

Bu Ģartlarla geliĢen Rönesans, insanın kendi üzerine eğildiği, kendini 

keĢfettiği ve hümanist görüĢün önem kazandığı bir dönemdir. Rönesans’tan 

itibaren artan refaha paralel olarak, Batılı merkezlerde zihniyetler ve adetler 

değiĢmeye ve zevkler incelmeye baĢlamıĢtır (Timur, 1998: 131). Ortaçağ'da 

egemen olan Hristiyan anlayıĢına göre bu dünyanın değeri, insanı öbür dünyaya 

hazırlayıĢı ile ölçülüyordu. Oysa hümanistler insanın bu dünyadaki yaĢamı ile 

ilgilenmiĢlerdi. Ġnsan, insan olarak bütün gücü, bedeninin bütün güzelliği, 

sevinci ve kederi, bütün duyguları, yanılgıları ve tutkuları ile ele alınıp 

incelenmeliydi. Bütün bunlar insanın kendi üzerine eğilmesine, baĢka deyiĢle, 

insanın kendini keĢfetmesine neden olmuĢtur (Kona, 2005: 41-42). 

Rönesans döneminde yenileĢmenin çıkıĢ noktası Antikçağ düĢüncesi, 

karĢısında olduğu anlayıĢ ise Ortaçağ düĢüncesidir. Fakat zamanla ilginç bir 

sonuç ortaya çıkmıĢtır; çünkü “yeniden doğuĢ” Antikçağ kaynaklarına geri 

dönmek suretiyle gerçekleĢmiĢ olmakla birlikte, edebiyat ve felsefede, özellikle 

de bilimde Antikçağ’ın dıĢında, hatta karĢısında birtakım sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

Nitekim bilimde Kopernik ile baĢlayan değiĢim, Aristo tarafından temsil edilen 

Antikçağ bilim anlayıĢının kökten sarsılmasıyla sonuçlanmıĢtır. Diğer bir 

ifadeyle Rönesans düĢüncesinin Ortaçağ düĢüncesine karĢı tutumunun dayanak 

noktası Antikçağ düĢüncesi olmuĢ, fakat sonuçta Antikçağ düĢüncesi kökten 

değiĢmiĢtir. Rönesans’ın önemi de buradadır; yani kültür hareketi olarak 

baĢlayıp birçok alanda yeni bir anlayıĢın ortaya çıkmasını sağlamıĢtır (Ural, 

2000: 204). 

Özellikle hareketin merkezinde yer alan hümanist anlayıĢ, her türlü fikrî 

faaliyeti çerçevesine alarak pasif bir taklit ve incelemenin ötesinde hareketi 

kendine güvenen bir eleĢtiri aĢamasına taĢımıĢtır (Ġnalcık, 2011: 62). 

Aklın ön plana çıktığı Aydınlanma çağına geçiĢ için gerekli zeminin 

oluĢumunu sağlamakla kalmayan Rönesans dönemi, bir taraftan Ortaçağ’dan 

farklı bir zihniyetin doğmasına vesile olmasıyla diğer taraftan söz konusu 

zihniyetin ortaya koyacağı bilimsel çalıĢmalardaki yeni bakıĢ açısıyla modern 

bilime uzanacak yolu da hazırlamıĢtır (Ural, 2000: 205). 
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B. Aydınlanma 

18.yüzyıl, Aydınlanma Çağı
5
 veya “Akıl Çağı” olarak bilinir. Buradaki 

“aydınlanma” deyimi, aydınlatan veya aydınlanan insan(lar)a değil, 

dayanaklarını önceki çağlardan alan entelektüel alandaki çeĢitli etkinliklere, 

fakat özellikle zihniyet ve fikir değiĢimine iĢaret etmektedir. Entelektüel 

etkinliklerin baĢında bilimdeki çalıĢmalar, felsefe ve teoloji gelmektedir (Ural, 

2000:276).  

Bu devrin genel özelliklerine ve bilimsel açıdan temel karakterine 

bakılacak olursa: Aydınlanma, insanın kendi aklı ve deneyimleri ile geleneksel 

görüĢler, otoriteler ve ön yargılardan kendisini kurtarıp, yalnızca aklına 

dayanarak, dünyayı ve yaĢamını kavrayıp düzenlemeye çalıĢmasıdır. Bu 

anlamda Aydınlanma Çağı insan aklının özerk olduğu düĢüncesine dayanır ve 

burada esas olan inanmak değil, bilmektir (Tekeli vd., 1999:302). 

Bu genel belirlemeden anlaĢıldığı üzere, burada sorgulanmak istenen 

insan varlığının anlamı ve bu dünyadaki yeridir. Nitekim Aydınlanma’nın 

klasikleĢmiĢ bir tanımını verdiği kabul edilen Kant’a göre de Aydınlanma, 

insanın kendi kusurları sonucu düĢmüĢ olduğu olumsuz durumdan yine kendi 

aklını kullanmak suretiyle çıkması çabasıdır. Çünkü Kant’a göre, insan içinde 

bulunduğu olumsuz duruma aklın kendisi yüzünden değil, onu kullanmaması 

yüzünden düĢmüĢ ve insan Ģimdiye kadar aklını kendi baĢına kullanamamıĢ, 

hep baĢkalarının kılavuzluğuna gereksinim duymuĢtur. Bu yönüyle 

Aydınlanma’nın Ortaçağ düĢüncesine ve yaĢam anlayıĢına karĢıt bir dünya 

görüĢü olarak ortaya çıktığı görülmektedir (Tekeli vd., 1999:302-303). 

BaĢka bir deyiĢle, bu yüzyılda, tıpkı Rönesans’ta olduğu gibi, her türlü 

tarihsel otoriteden bağımsız olmak, deneyin ve aklın sağladığı doğrularla doğayı 

ve yaĢamı anlamak ve açıklamak amaçtır. Fransa’nın merkezinde bulunduğu bu 

çağda, Fransız aydınları akıl ve bilimin, özgür koĢullar altında dine gerek 

bırakmayacak yeni bir dünya görüĢü için yeterli olduğu inancındadır 

(Tameroğlu, 2001: 165).  

Söz konusu süreçte, özellikle insanın içindeki eski günah ve günahtan 

kurtulma çeliĢkisi yerine ortaya attığı doğuĢtan iyi olan insan ile kötü olan 

toplum arasındaki çeliĢki fikri ön plana çıkmaktadır. Dönemin düĢünürlerine 

göre bu çeliĢkinin ancak bir çözüm yolu olabilirdi. Bu da, yeni bir toplumun, 

insanın doğal iyiliğine dayanan ahenkli bir toplum olarak kurulmasıdır. “Doğal 

düzen”in evrensel, değiĢmez ve iyi niyetli ilkelerine dayanan böyle bir toplum, 

kaçınılmaz bir Ģekilde, kiĢisel özgürlük, genel mutluluk ve ulusal refah 

getirecektir. Bu doğal düzene olan inanç, Aydınlanma Çağının düĢünürlerinde 

                                                 
5
 Mekansal, düĢünsel, ekonomik ve sanatsal boyutlarıyla Aydınlanma kavramı için bkz. 

Pierre CHAUNU, Aydınlanma Çağı Avrupa Uygarlığı, çev. Mehmet Ali KILIÇBAY, 

Dokuz Eylül Yay., Ġzmir, 2000. Mutlakiyet kavramıyla birlikte bir Aydınlanma 

değerlendirmesi için bkz. Davies, a.g.e., s.623-722. Yine Akıl Çağı üzerine kısa bir 

değerlendirme için bkz. Stephen J. LEE, Avrupa Tarihinden Kesitler 1494-1789, çev. 

Ertürk DEMĠREL, Dost Kitabevi, Ankara, 2002, s.253-268. 
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bir temel fikir olarak daima mevcuttu. Hem kurulu düzenin reddinde, hem de 

geleceğin ideal toplumunun hayal edilmesinde bunun büyük payı vardır. Bu çağ 

filozoflarının toplumsal tepki ruhunun geliĢmesine katkıları, insan ile toplum 

arasındaki kaçınılmaz bir uyuĢmazlığın bulunduğu düĢüncesi idi. Bu düĢünce 

ile de toplumsal bir devrimi iĢaret etmekteydiler. Bu çeliĢki ve uyuĢmazlıkta, 

insanın iki faaliyet alanı olan toplum ve devlet arasındaki farklılık, açık bir 

Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Toplum, bireyin özgürlük alanı olarak kabul 

ediliyor; burada yaratıcı içgüdülerin kendiliğinden kullanıldığı ileri sürülüyor ve 

zamanla çatıĢan yararların ahenkli bir Ģekilde bağdaĢtığı iddia ediliyordu. 

Bunun aksine devlet bir baskı ve cebr alanı olarak alınıyor ve ona sadece 

toplumun güvenliğinde ve düzenin sağlanması konusunda bir pay tanınıyordu. 

Böylece de devletin müdahalesi, her sürede kiĢisel özgürlüğü kısıtlayıcı bir 

saldırı olarak karĢılanıyordu (Schapiro, 1966: 12-13). 

Aydınlanma’nın bir diğer temel özelliği de, doğa ile akıl arasında 

uygunluk olduğunu ve akılsal yapılı olan bu doğayı aklın rahatlıkla kavrayacağı 

ilkesine dayanmasıdır. Akla bu kavrayıĢta yardım edecek yöntem ise 

matematiktir. Nitekim Galilei evrenin matematik diliyle yazılmıĢ bir kitap 

olduğunu düĢünmektedir. Yine bu dönemin diğer bir özelliği de kabul edilen bir 

ana prensipten hiçbir atlama yapmaksızın adım adım diğer bilgileri bu temel 

çıkıĢ noktasından türeten, büyük sistemlerin oluĢturulduğu bir yüzyıl olmasıdır. 

Bu sistemler ise akla, bilime ve ilerlemeye büyük bir güvenin doğmasını 

sağlamıĢtır (Tekeli vd., 1999:303). 

C. Fransız İhtilali 

Fransız Ġhtilali
6
 ise, Aydınlanma Çağında toplumun içine iĢlemiĢ 

hoĢnutsuzluğun Ģiddetli bir yansımasıdır. Avrupa’nın tüm büyük kentlerinde 

zanaatkarların, kent yoksullarının yanı sıra, zengin bir ticari ve profesyonel sınıf 

vardı ve bir iki yerde de endüstriyel iĢgücünün baĢlangıcı görülüyordu. Ancak 

genel anlamda eski toplumsal sınıf kurumları değiĢmeden kaldı. Soylular 

diyetlerini, kentler beratlarını ve loncalarını, köylüler angaryalarını ve 

açlıklarını sürdürdüler. KuĢkusuz toplumsal değiĢmeler meydana gelmekteydi, 

ancak var olan iskelet içinde. Kabuk 1789’da Fransa’da olduğu gibi 

çatladığında, toplumsal patlama benzeri görülmemiĢ bir biçimde gerçekleĢti 

(Davies, 2006:631). 

Fransız Ġhtilali toplumu ve devletin kurulu düzenini yıkmıĢ, mutlak 

monarĢi yerine önce konstitüsyonel monarĢi, daha sonra da demokratik 

cumhuriyeti yerleĢtirmiĢtir. Toplumsal düzendeki değiĢiklikler, devrimle çok 

daha geniĢ ve köklü olarak gerçekleĢmiĢtir. Fransız Ġhtilali, sınıflı feodal 

toplumu çökertmiĢ, isteyerek ve bilinçli bir Ģekilde yeni bir özgürlükçü toplum 

                                                 
6
 Ġhtilalin kökenleri ve geliĢimi için bkz. Stephen J. LEE, Avrupa Tarihinden Kesitler 

1789-1980, çev., SavaĢ AKTUR, Dost Kitabevi, Ankara, 2004, s.11-28. Ġhtilalin öncesi 

ve sonrasıyla birlikte bir değerlendirmesi için bkz. Eric J. HOBSBAWM, Fransız 

Devrimi’ne Bakış, çev. Osman AKINHAY, Agora Kitaplığı, Ġstanbul, 2009. 



Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, Ağustos 2013 

 437 

kurmuĢtur. Bu yeni toplum, ideali gerçek ile uzlaĢtırma amacı güderek, önceden 

tasarlanmıĢ düĢünceler dizisini ve belli bir ideolojiyi izlemiĢtir (Schapiro, 

1966:13-14). 

Ġhtilal döneminde yasal olarak icra edilen toplumsal kontrolün 

etkinliğindeki artıĢ, dosyalarındaki ve raporlarındaki teknik kesinlik ve daha da 

önemlisi faydalı ve kullanıĢlı oluĢuna göre değerlendirilmesi gereken bir kamu 

hizmeti olarak bütün yönetim fikrinin yeĢermesi ve Avrupa’da daha önce 

varolan her tür yönetim geleneğini geçersiz kıldı (Hodgson, 2001:114).  

Fransız Ġhtilali ile eski rejimde mevcut bulunan bütün toplumsal kurumlar 

büyük değiĢikliklere uğramıĢlardır; mülkiye, aile, hukuk, din, eğitim. 1793 

anayasasının öngörülerinde, ilk defa, kiĢinin refahı için toplumsal sorumluluk 

ilkesinin resmen kabul edildiği görülmektedir. Anayasa, bütün vatandaĢların 

yaĢama ve geçim haklarını güven altına almakta idi. Fransız Ġhtilali’nin ulusal 

bir devrim çapını aĢarak dünya devrimi çapına ulaĢmasının sebebi, onun 

siyasaldan çok toplumsal bir devrim niteliği taĢımasıydı (Schapiro, 1966: 14). 

D. Sanayi Devrimi 

Sürecin devam eden uzantısı ise Sanayi Devrimi idi. Fransız Ġhtilali ile 

eĢzamanlı olarak baĢlayan, tarıma ve zanaatlara dayalı üretim ve ekonominin 

yerini sanayiye dayalı üretim ve ekonominin aldığı süreçtir. Sanayi Devrimi ile, 

insan ve hayvan enerjisinin yerini önce su, ardından buhar ve daha sonra da 

elektrik enerjisi aldı. Zanaat üretiminden fabrika üretimine geçilmesini sağlayan 

bu değiĢim, insanlığın tarıma baĢlamasıyla karĢılaĢtırılabilecek kadar büyük, 

ama ondan çok daha hızlı ve köklü sonuçları olan bir değiĢimdi (Alpkaya-

Alpkaya, 2004: 15). 

Sanayi Devrimi ile uzmanlaĢmıĢ teknik geliĢme, tayin edici bir Ģekilde 

insan üretiminin önkoĢullarını dönüĢtürmüĢtür (Hodgson, 2001:91). 

Sanayi Devrimi öncesinde, her çeĢit üretim, basit mekanik araçlar 

yardımıyla ve geleneksel yöntemler kullanılarak atölyelerde 

gerçekleĢtiriliyordu. El emeği ile uzun zamanda ve belli sayılarda yapılabilen 

üretim, estetik değer taĢımasına karĢın zahmetliydi ve az gelir getirmekteydi. 

KeĢifleri izleyen yıllar boyunca geliĢen ticaretle, dünyanın pek çok yerinde 

önemli pazarlar elde eden Avrupalı zengin tüccarlar için, 18. Yüzyıla 

gelindiğinde artık hammaddeden çok, hammaddenin iĢlenmesinden elde edilen 

ürün değerliydi. Sahip olduğu imkanları sistemli bir biçimde kullanarak 

sanayileĢmenin merkezinde yer alan ülke Ġngiltere’dir (Sanayi Devrimi 

Yıllarında.., 2004: 9).  

Ancak geliĢmeler Ġngiltere ile sınırlı kalmayacaktır. Ġngiltere’de siyasal 

iktidar baĢlangıçta korumacı bir politika benimsemiĢti ama Ġngiltere’nin 

üstünlüğünü korumacılığın değil, bireylerin kendi çıkarlarını en iyileme 

çabalarının toplum çıkarlarını da en iyileyeceğini varsayan, “Bırakınız 

yapsınlar, bırakınız geçsinler” deyiĢiyle ifade edilen serbest ticaretin 
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sağlayacağı, kısa sürede anlaĢılmıĢtı
7
. Napolyon’un yenilmesi ve Avrupa 

Uyumu
8
, serbest ticaretin gereksindiği istikrarlı ortamı yarattı. Ġngiliz 

giriĢimcilerin etkinlik göstermeye baĢladıkları Belçika baĢta olmak üzere Kuzey 

ve Batı Avrupa ülkelerinde sanayileĢme hızlandı. Batı Avrupa, kıtada savaĢ ve 

değiĢimden kaçınırken, dünyanın geri kalan bölgelerinde hızlı ve yaygın bir 

sömürgeciliğe yöneldi. Bu yeni sömürgecilik
9
, Amerika kıtasının keĢfiyle 

baĢlamıĢ olan sömürgecilikten farklıydı. Sömürgeler, daha önceleri Avrupa’nın 

ihtiyaç duyduğu Ģeker ve baharat gibi ürünlerin ve kölelerin sağlandığı yerler 

olarak kullanılmıĢtı. Sanayi Devrimi ise sömürgecilik anlayıĢını kökten 

değiĢtirdi. Sömürgeler bir yandan Avrupa için sanayi hammaddesi ve gıda 

üreticisi olmaya zorlanırken, diğer yandan da Avrupa’nın kitlesel sanayi 

üretiminin alıcısı haline geldi, baĢka bir deyiĢle Avrupa için birer pazara 

dönüĢtü (Alpkaya-Alpkaya, 2004: 17-18). DönüĢen sadece sömürgecilik 

anlayıĢı ve uzantısı sömürgeler değildi; bilgi ve hatta doğanın kendisi de gitgide 

artan bir Ģekilde metalaĢtırıldı baĢka bir deyiĢle satın alınabilen ve satılabilen 

“Ģey”ler haline getirildi (Conner, 2012:434). 

Sanayi Devriminin yarattığı en köklü değiĢiklik, zaman ve mekan 

kavramlarının farklılaĢması oldu. Zaman, gün ve geceden, mevsimlerden 

ayrıldı, makineli üretimin ritmine bağlanarak hızlandı. Aynı Ģekilde, mekan 

kavramı da değiĢti, mesafeler kısaldı; toprağa bağımlı ve kuĢaklar boyunca 

doğduğu yerde yaĢayıp ölen insanların yerini, gittikçe artan ölçüde kentlerde 

yaĢayan insanlar aldı. Kent yaĢamı, farklı dil, kültür, etnik köken, yöre ve 

sınıflardan insanların aynı mekanlarda bir araya gelmesini, benzerlik ve 

farklılıkları tanımasını, ortak amaç ve çıkarlar için toplanmasını ve 

örgütlenmesini beraberinde getirdi. UlaĢım ve iletiĢimin hızlanması, haber, bilgi 

ve düĢüncelerin alıĢveriĢini yaygınlaĢtırdı (Alpkaya-Alpkaya, 2004: ). 

III. SONUÇ 

Zaman ve mekan kavramlarının böylece değiĢmesi, insanlığın doğayı ve 

kendisini algılayıĢını değiĢtirdi. Aydınlanma Çağı, Tanrı’ya ve kadere karĢı 

insanı ve aklını yüceltmiĢ, Fransız Ġhtilali de “Özgürlük, EĢitlik, KardeĢlik” 

                                                 
7
 Sanayi Devrimi’nin Ġngiltere’deki geliĢiminin ayrıntılı anlatımı için bkz. Eric J. 

HOBSBAWM, Sanayi ve İmparatorluk, çev. Abdullah ERSOY, Dost Kitabevi, Ankara, 

2005. 349 s. 
8
 Avrupa Uyumu (Concert of Europe): XIX. yüzyılda Avrupa'da barıĢı tehdit eden 

önemli olaylar karĢısında büyük güçlerin kurduğu bir karĢılıklı danıĢma sistemi. 

Avusturya, Ġngiltere, Fransa ve Prusya'ya daha sonra Almanya ve Ġtalya katılmıĢ, geri 

kalan küçük devletler ise kendileriyle doğrudan ilgili bir olay durumunda sisteme dahil 

olmuĢlardır. Uyum sistemi genellikle büyük devletlerin barıĢın tehdit edildiğine 

inandıkları anda topladıkları konferanslar Ģeklinde yürüyordu. Sonuçta büyük güçlerin 

hegemonyası egemen oluyordu. Sistem büyük güçlerin Üçlü Ġttifak ve Üçlü Ġtilaf 

Ģeklinde iki kutupta kamplaĢmasına kadar sürmüĢtür. 
9
 Sömürgecilik hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Raimondo LURAGHI, Sömürgecilik 

Tarihi, çev. Halim ĠNAL, E Yayınları, Ġstanbul, 2000. 402 s. 
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sloganıyla insanın kendi toplumsal yaĢamını kendisinin belirleyebilmesinin 

yolunu açmıĢtı. Sanayi Devrimi insanın doğayla iliĢkisini değiĢtirerek bunun 

önündeki son engeli de ortadan kaldırdı. Kendisini o zamana kadar doğanın bir 

parçası olarak gören insan, artık doğanın efendisi gibi görmeye, onu 

değiĢtirebileceğine inanmaya baĢladı. Böylece, doğanın döngüsel, kendisini 

tekrarlayan ve değiĢtirilemez ritminden türeyen düĢünüĢ biçimlerinin yerini 

değiĢime ve değiĢtirmeye uygun bir düĢünüĢ biçimi aldı. Ġnsanlığın düz bir çizgi 

üzerinde, sürekli bir ilerleme içinde olduğu ve bu ilerlemenin düzenlenebileceği 

düĢüncesi yaygın ve köklü bir inanca dönüĢtü. Bu inanç, ilerlemenin hangi 

hızda, ne yönde olacağı, öncelikle kimlerin yararını gözeteceği sorusuna 

verdikleri cevaplarla farklılaĢan liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm gibi 

ideolojileri doğurdu. Öte yandan, ilerlemenin akla ve bilime uygun olarak 

gerçekleĢmesini sağlayacak yöntem ve teknikleri geliĢtirmeyi hedefleyen sosyal 

mühendislik de bu geliĢmenin ürünüydü (Alpkaya-Alpkaya, 2004: 25-26). 

Sanayi Devrimi barıĢçı bir nitelik taĢımasına rağmen, kurulu düzeni, 

Fransız Ġhtilali’nden daha köklü bir biçimde değiĢtirmiĢtir. Yeni toplumsal 

düzenin kuruluĢuna zorlamasız, iç savaĢlara yol açmadan ve diktaya teĢebbüs 

etmeden, fabrika, demiryolu ve telgraf doğrudan doğruya sebep olmaya 

yetiyordu. Bunlar iktisadi alanlarda darlıktan bolluğa varmak istemenin olağan 

sonuçlarıydı. Yeni iktisadi düzenin toplumda maddi refah biçimindeki 

yansıması ve evrim, ancak Sanayi Devrimi ile hayatın içine girmiĢ ve onun 

kanunu olmuĢtur. Aydınlanma Çağının soyut fikri olan evrim, Sanayi Devrimi 

ile somut bir gerçek durumuna ulaĢmıĢtır (Schapiro, 1966: 14-15). 

Tüm bu geliĢmeler, Avrupa yada Batı ifadesinin coğrafi bir alanı iĢaretten 

uygarlığa dayalı değerler sistemiyle tanımlanan bir kimliğe dönüĢümüne sebep 

olmuĢtur (Delanty, 2005: 48). 

SanayileĢen ve modernin sembolü olduğunu iddia eden Batı, “uygarlık” 

kavramını kendisine mal etmiĢ ve “BatılılaĢma”yı, -sanayileĢme ve 

modernleĢme anlamı yükleyerek- dünyanın geri kalanına ayakta kalabilmek 

adına ulaĢılması gereken hedef olarak yansıtmıĢtır. 
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