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Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Murat Belge, Militarist Modernleşme, Almanya, 

Japonya ve Türkiye,  İstanbul: İletişim Yayınları, 2011. 

Tanıtan: Şaban Demir - Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu 

Murat Belge’nin kitabı düşünce hayatımızda yer tutan modernleşme, militarizm, 

sanayileşme ve milliyetçilik gibi kavramların hangi şartlar altında oluşup şekillendiklerini ele 

almaktadır. Diğer taraftan bu kavramların günümüze değin geçirdikleri değişim ve 

dönüşümleri, oluşumlarına öncülük eden ülkelerin sosyo-kültürel ve tarihi süreçlerini de 

değerlendirmesine tabi tutmaktadır.  

Kavramlar, günlük yaşamımızın ayrılmaz parçalarındandır. Hayatı onlarla anlar, yorumlar 

ve açıklarız. Fakat bu çok boyutlu sürecin içeriğini belirleyen, analitik/rasyonel bir sorgulayıcı 

mantıktan ziyade – Foucault’un
1
 deyişiyle bilginin arkeolojisi – güncel politik/ siyasi yapıdır. 

Yani ‘yaşadığımız’ kavramlar, ait olduğumuz sosyal çevre, siyasi görüş, inançlarımızla da 

ilişki/iletişim içindedirler. Varoluşumuzun getirmiş olduğu ontolojik farklılıklar da işin içine 

girdiğinde aynı kavramı ifade eden insanoğlunun hangi zemin üzerinde ne kadar anlaştığı ciddi 

bir problematik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kimine göre edebiyat eleştirmeni, deneme yazarı, edebiyat tarihçisi, çevirmen, kimine 

göre ise bilim adamı, ya da siyasi aktivist, sivil toplumcu, muhalif, aydın birey veya filolog 

olan Belge kendi ifadesine göre tarihçidir.
2
  Onun çok yönlü entellektüel hayatının 

yansımalarından biri olan bu kitabın hikayesi, 12 Mart döneminde iki yılını geçirdiği, 

hapishanede başlamıştır. Belge’ye göre hapishane pek çok insan için büyük okuma ve 

düşünme alanları açan bir yerdir. İşte bu yıllarda okuduğu ve etkilendiği kitaplardan biri de 

Barrington Moore’un Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri isimli kitabıdır.  

İngiltere, Fransa ve ABD’nin ardından Asya’daki siyasi ve toplumsal süreci irdeleyen bu 

kitapta aynı zamanda ele alınan ülkelerin rejim analizi de yapılmaktadır.  

Başlangıçta Moore’un kitabında uyguladığı metottan etkilenen ve yararlanmayı düşünen 

Belge, daha sonra okuduğu Fernand Braudel’den ilhamla eserini başka bir kavramsal 

çerçeveyle yazması gerektiği sonucunu çıkarır. Türkiye’nin ‘modernleşme’ sürecine belirli 

‘zamansallıklar’ içinden bakmak gerektiğini düşünen Belge, devlet ile toplumun bir türlü 

                                                           
1 Michel Foucault (1926-1984), Fransız düşünür, sosyal teorisyen, tarihçi, antropolog, edebiyat eleştirmeni ve 

sosyologtur. Foucault, toplumda daimi doğrular olmadığını, doğru bilinenlerin modernizm sürecinin ürünü 

olduğunu iddia eder. Bütün çalışmalarını modernitenin bireyler üzerine etkisi ve getirdiği yeni iktidar ilişkileri 

üzerine kurmuştur. Kelimeler ve Şeyler ve Bilginin Arkeolojisi adlı eserleri felsefi düşünce yapısının ipuçlarını 

barındırmaktadır. 

 2 Tuba Çandar, Murat Belge: Bir Ömür, İstanbul; İletişim Yayınları, 2007. 
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diyalog kuramadığı bir zeminin varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirmektedir. Bunun 

sonucunda emir veren devlet ile bu emirlerden kendini sıyırmaya çalışan bir toplum manzarası 

ortaya çıkıyordu (s. 13).  

Kitapta öncelikle ‘modernleşme’ kavramı ilk ulus devlet (İngiltere, Fransa ve ABD) 

örnekleri bağlamında tartışmaya açılmaktadır. Nihayetinde Belge, ağırlıklı olarak iki farklı 

modernleşme mantığı olduğunu ifade etmektedir. Bu tartışma aynı zamanda yazarın neden bu 

üç ülkeyi seçtiği sorusuna da bir cevaptır. 

Sosyal bilimlerin çetrefilli sorunlarından olan kavram oluşturma/adlandırma meselesi 

yazarın bu kitabında da karşımıza çıkmaktadır. Yazar modernleşme süreçlerini 

değerlendirirken genellikle kullanılan normal/anormal adlandırmasına tarafsız olmadığı 

gerekçesiyle itiraz ettikten sonra ‘organik modernleşme’ fikrini öne sürer. Organik 

modernleşen devletlerin karşısına ise ‘güdümlü modernleşen’ devletleri koyar. Güdümlü 

modernleşme modelindeki devletlerde bu süreç, devletlerin kendi toplumsal iç 

dinamiklerinden ziyade bir ‘rol model’ devlete göre belirlenmektedir.
3
 Bu tarz modernleşmede 

toplumun genelinin dahil olduğu bir durumdan değil, daha çok belli bir zümrenin sürece 

egemen olmasını anlamalıyız.  

Yazar İngiltere, Fransa ve ABD’yi ayrı başlıklar altında ele alıp incelese de, bu devletleri 

arka arkaya değerlendirdiği için aralarındaki benzerlikler veya farklılıklar kolaylıkla 

kıyaslanabilmektedir. Örneğin İngiltere’nin kıta Avrupası’ndan ayrı izole bir ada devleti 

olması burada daha homojen bir toplumun oluşmasını kolaylaştırmış bu da kralın güçlü bir 

orduya ihtiyaç duymasının önüne geçmiştir. Elinin altında güçlü bir ordu bulunmayan kral ise 

feodal beylerle ilişkilerinde daha toleranslı olmuş ve bu şartlar daha 1215 gibi erken bir tarihte 

Magna Carta’nın (Büyük Ferman) ortaya çıkışını beraberinde getirmiştir.  

ABD’nin oluşum sürecinde ise İngiltere’yle nefret/sevgi arasındaki gel-gitleri 

görmekteyiz. Diğer taraftan ABD’nin İngiltere’ye karşı başlattığı vergi protestoları  

bağımsızlıkla neticelenen sürece kapı aralamıştır. ABD’deki farklı toplumsal kesimler bu 

süreçte kıta Avrupa’sından farklı bir demokrasi kültürü geliştirmişlerdir. 

Kıta Avrupası’nın önemli devletlerinden Fransa’da ise durum İngiltere ve ABD’ye göre 

oldukça farklıdır. Fransa bir taraftan Martin Luther’le başlayan Protestan akımla uğraşmakta 

diğer yandan güçlü bir merkezi otoriteye sahip monarşi anlayışıyla ona karşı çıkan burjuvalar 

arasındaki mücadeleye sahne olmaktadır.  Tüm bu sorunlara kötü bir maliye de eklenince 

devrim kaçınılmaz olur. Devrimin meydana gelmesi Fransa içindeki kargaşayı sonlandırmadığı 

gibi Avrupalı diğer devletlerin de Fransa’ya cephe almasını beraberinde getirmiştir. İşte bu 

noktada artık paralı birliklerden oluşan bir ordu da bulunmadığından Fransız Ulusu ve Fransız 

Vatanı gibi kavramlar tüm Fransa’nın ‘düşmana’ karşı militarize edilmesini kolaylaştırmıştır. 

                                                           
3 Almanya’nın Osmanlı eğitim modernleşmesine rol modelliği örneği için bkz. Mustafa Gencer, Der Transfer 

deutschen Bildungswissens in das Osmanische Reich [Alman Eğitim Bilgisinin Osmanlı Devleti‘ne Transferi]”, in: 

Esther Möller und Johannes Wischmeyer (Ed.), Transnationale Bildungsraeume. Wissenstransfers im Schnittfeld 

von Kultur, Politik und Religion, [Ulusaşırı Eğitim Alanı. Kültür, Siyaset ve Dinin Kesişme Noktasında Bilgi 

Transferi], Göttingen; Vandenhoeck&Ruprecht, 2013, ss. 117-136. 
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Artık paralı askerlerin yerini ulusal ordulara bırakma zamanıdır. Ulusal ordu anlayışını 

destekleyecek bayrak, marş ve üniformalar bu konjönktürün alt yapısını oluşturmuşlardır. 

Murat Belge, milliyetçilik sürecini siyasi boyutlarıyla değerlendirdikten sonra bu 

kavramın ideolojik ve kurumsal boyutlarını da masaya yatırmaktadır. Ona göre milliyetçilik 

olmadan militarizm de olamazdı. Yani bu iki kavram birbirlerini besleyen ve destekleyen bir 

ilişki içindedirler. Bu ilişkiyi daha iyi anlatabilmek içinse ilkin milliyetçilik hakkında bazı 

saptamalarda bulunan ve öncelikle millet kavramının nasıl oluştuğunu ele alan Belge, bu 

konuda öne çıkan bazı görüşleri (Benedict Anderson, Ernest Gellner, Anthony Smith) 

değerlendirdikten sonra kendi görüşünü açıklar ve özellikle dil-millet ilişkisini vurgular. Murat 

Belge’ye göre dil bir milletin hafızasıdır. Acılarını, sevinçlerini, üzüntülerini paylaştığı sosyal 

bir varlıktır. Dolayıyla bir toplumun millet olması yolunda en önemli merhaledir. 

Dilin millet oluşumundaki yerini tartıştıktan sonra ise kitaba adını veren bir diğer kavram 

olan militarizmi değerlendirmeye gelir sıra. Belge bir devletin/toplumun orduya sahip 

olmasının o toplumun militarist olduğu anlamına gelmediğini belirtir. Hatta bazen göçebe 

toplumlarda kadınların bile savaşçı olmalarının da normal olduğunu söyler (s. 275). 

Militarizm, bütün bir toplumun askerleştirilmesi veya askerleştirmesinin amaçlanması 

demektir. Buradaki amacın nedeni sadece bir ‘tehlikeye hazır olmak’ değil, asker olmanın 

bizatihi kendisinin iyi ve gerekli olmasıdır. Bunun içinse militarizm ‘ideal hayat tarzı’ olarak 

seçilmelidir. Bu seçim toplumdaki diğer değerlerin bir kenara konması ve onların yerine 

‘militarist’ algıyla şekillenmiş normların benimsenmesi demektir. Dışarıdan gelecek bir 

düşmanla savaş ihtimali militarist ideolojinin en tepesinde yer almak durumundadır, ancak 

savaş tehtidi olmadığı halde ideoloji aynı şiddetle devam edebilir (s. 16-17). Militarizmin 

gündelik yaşamdaki yansımalarına dair kendi hayatından da örnekler veren Belge, daha sonra 

Almanya, İtalya, Japonya, Türkiye, Hindistan ve Yunanistan özelinde militarizmi 

değerlendirmeler yapmaktadır. 

Yazar, Almanya’ya ayrılan beşinci bölüme (s. 177-314) Goethe’nin ‘Almanya, iyi de 

nerede? Böyle bir ülkeyi nerede, nasıl bulacağımı bilmiyorum’ sözleriyle başlamaktadır. 

Dönemin diğer Avrupalı devletlerinde olduğu gibi Almanya’da da daha çok feodal prenslikler 

ön plandadır. Tabii diğer taraftan Protestanlık ve akabinde patlak veren ihtilal Almanya’yı da 

derinden etkiler. İlginç bir şekilde Fransız İhtilali’ni reddeden Almanya’nın kendi prensliklerin 

birçoğunda anayasaların varlığını görmekteyiz. Alman siyasi tarihinden bahsederken 

uluslaşma sürecindeki diğer etkenler de unutulmamıştır. Herder’in millet tasavvuru, Grimm 

Kardeşler’in folklorik kültüre dair derleme çalışmaları, patlayan 1830 ve 1848 ihtilallerinin 

yansımalarıyla birlikte sunulmuştur. Özellikle Bismarck’ın monarşinin de önüne geçen 

kudretine geniş yer veren kitap, Alman tarihinde giderek öne çıkan Prusya ve uluslaşma 

sürecinin hız kazanmasını, ayrıca Alman toplumunun iç dinamiklerini de geniş bir şekilde 

analiz etmiştir.  Belge, Alman toplumunu değerlendirirken Norbert Elias’ın uygarlıkla ilgili 

tezleri paralelinde değerlendirmeler yaparak, disiplinli toplum, tek adam kültürü, askerliğin 

toplum nezdindeki yeri ve nihayet Adolf Hitler’e tapınmaya varacak iç dinamikleri analiz 

etmektedir. 

İtalya’ya bakıldığında ise (s. 323-368) tıpkı Almanya’da olduğu gibi etnik homojenlikle 

karşılaşmaktayız. Murat Belge’ye göre İtalya’nın bu kendine özgü durumu Roma mirası, 

Papalık ve İtalyan şehir devletlerinin dışarıya açık kültürel yapısından kaynaklanmaktadır. Bu 

çok boyutlu kompleks yapı Rönesans’ın ilk adımlarının da burada atılmasını beraberinde 
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getirmiştir. İtalya’daki özellikle Rönesans hareketleri ve sanatsal faaliyetler toplumun 

militarize olmasını yavaşlatmış ve hatta Belge’ye göre buradaki militarist yapı daha çok 

show’a dönük bir anlayış içinde şekillenmiştir.  

Japonya’nın anlatıldığı yedinci bölüme ise ülkenin coğrafi özellikleri ve bu özelliklerin 

toplumsal hayatla örtüşen yönlerinin tespit edilmesiyle başlanmaktadır (s. 371-452). Adalılık 

kültürü ve onun şekillendirmiş olduğu homojen yapıya sahip olan Japon kültürünün ne kadar 

geriye gittiği tam olarak bilinmediğinden ilk dönem karanlık çağlar başlığı altında 

irdelenmektedir. Bu kısımda Belge, Çin’in Japonya üzerindeki etkisini vurgular, çünkü inanç 

yapısı, yazı kültürü gibi çok konuda ciddi bir Çin kültürünün etkisi vardır. Nitekim daha 

sonraki yüzyıllarda Çin’e öğrenciler yollanır. Belge ayrıca Japon kültüründeki ‘ölüm kültü’nü,  

Samuraylık anlayışını ve intihar olgusunu geniş bir şekilde inceler. Batı’yla ilişkiler konusunda 

şaşırtıcı bilgilerle karşılaşmaktayız ki, Türk modernleşmesinin de önemli sorunsallarından olan 

Batı Medeniyeti’nin ne kadarı alınmalı meselesi Japonya’da da uzun bir dönem kafa 

karıştırmış ve bugün de karıştırmaya devam etmektedir. Sonrasında ise Birinci ve İkinci Dünya 

Savaşı’na doğru toplumsal yapıdaki faşizan eğilimlerin güç kazanması ve bunun toplum 

destekli bir devlet politikası haline nasıl geldiği irdelenmektedir. 

Yazar, Hindistan’la ilgili bölümde ise ilk olarak bu ülkenin uzak tarihini özetlemektedir 

(s. 479-536). Fakat Hindistan tarihindeki dikkat çekici hususlardan biri Hindistan ve Batı 

ilişkileridir. Bilhassa filoloji çalışmaları sırasında Avrupalı bilim adamlarının Hint 

diline/kültürüne dair yorumları dikkat çekicidir. Son olarak, sadece Hindistan tarihi için değil, 

dünya tarihi için de çok önemli bir figür olan Mahatma Gandhi ve pasifist eylem anlayışına da 

oldukça geniş bir yer ayrılmıştır.  

Eserin Türkiye’ye dair bölümünde (s. 539-742) ilk olarak 93 Harbi’nden 1908’e kadar 

olan toplumsal-siyasal süreci ele alınmıştır. Yazar, II. Mahmud’un (1808-1839) giriştiği 

Batılılaşma hamlelerinin/reformlarının Türkiye’de ‘modernleşme’ye süreklilik kazandırdığını 

belirtmekte ve bunun nedenlerini açıklamaktadır. Hatta Batılı modernleşmeyi durdurmakla 

suçlanan Padişah II. Abdülhamid’in (1876-1909) bile, özellikle eğitim alanındaki 

uygulamalarının bu sürece  hizmet ettiği vurgulanmaktadır.  

Kitapta Türk Modernleşmesi’nin temelinde ordunun modernleştirilme anlayışının rol 

oynadığı ifade edilmekte ve bu modernizasyonla ordu arasındaki girift ilişkiye dikkat 

çekilmektedir. Hatta Belge’ye göre eğer Vaka-i Hayriye gibi bir olay gerçekleşmeseydi, 

Osmanlı toplumunda Tanzimat Fermanı da düşünülemezdi. 

93 Harbi’nin toplumda meydana getirmiş olduğu köklü dönüşüm süreci, o dönemi de 

yaşamış edebiyatçı, gazeteci ve siyasetçilerin anı ve günlükleri ışığında analiz edilmektedir. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonrası Osmanlı toplumu ciddi bir kimlik bunalımı yaşamış, bir 

yandan alınan ağır yenilginin şoku, diğer yandan gelen yoğun göç dalgasıyla ‘biz kimiz’ 

sorusuna yanıt aramıştır. II. Abdülhamid dönemi ise bugün bile üzerinde yoğun ideolojik 

tartışma ve kamplaşmalara yol açan dönemsel bir kesittir. Bir taraftan Avrupa özellikle 

Fransa’ya giden ve burada Genç Türkler adı altında yeni bir oluşum meydana getiren 

entelijensiya, diğer taraftan ordu içindeki siyasi hizipleşmeler ve akabinde meydana gelen 

1908 darbe /devrimi ele alınmıştır. 
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1908’in Osmanlı toplumuna getirdiği kısa süreli rahatlamanın ardından gelen Trablusgarp 

Savaşı ve Balkan Savaşları’yla elden çıkan topraklar, yeniden meydana gelen göç dalgaları 

toplumsal travmayı giderek derinleştirmiştir. 1908’den sonra Osmanlı toplumunda yeni bir 

safhaya geçilmiştir. Bu tarihte yeniden ilan edilen meşrutiyetin sorunların çözümü manasına 

gelmediği kısa sürede görülmüştür ve artık yönetimde İttihad ve Terakki Cemiyeti 

bulunmaktadır. Bu siyasi yönetim anlayışı, toplumu ‘top yekün’ asker (millet-i müselleha) gibi 

görme ve durumu buna göre yorumlama eğilimindedir. Bu anlayışla girilen Birinci Dünya 

Savaşı mağlubiyetini 1922’ye kadar sürecek olan Kurtuluş Savaşı takip etmiştir. Belge, Tek 

partinin topluma egemen oluşundan 1946 yılında çok partili sisteme geçişe kadar yaşanan 

sancılardan da geniş bir şekilde bahsetmiştir. Demokrat Parti’nin kuruluşu alt/üst yapıların 

bugüne değin mücadelesi ve özellikle militarist yapının toplumdaki yeri irdelenmiştir. 

Kitap, Yunanistan (s. 755-788) tarihinin ise bugün önemli ölçüde ‘Türk’e 

benzerlik/benzemezlik ölçeğinde şekillendiğini ifade etmektedir. Bunun yanı sıra Hellen 

anlayışının  (megali idea) Yunan toplumundaki yeri ve uluslaşma sürecindeki varlıklarına da 

değinmektedir.  

Kitabın özellikle Türk modernleşmesi ve militarizmi değerlendirdiği kısmı her ne kadar 

bu sürece dair çarpıcı örnekler verse de beklentiyi tam olarak karşılamamaktadır. Bu bölümde 

‘Kurtuluş Savaşı’ ve sonrasında yeni oluşturulan rejim içindeki militarist ve modernist algıyla 

hareket eden kurucu kadronun toplumla iletişimi ve toplumun modernist reformlara ilişkisi 

konusunda ise ciddi bir boşluk bulunmaktadır. Ancak Belge ‘Kan ve Demir’ başlığı altında ele 

alacağı yeni kitap çalışmasında bu süreci daha yakından değerlendireceğine işaret etmektedir. 

Belge, kitabının son sözünde ise 12 Eylül 1980 askeri darbesi hakkında kısa bir 

değerlendirme yaparak vesayetçi rejimin oluşturmuş olduğu kurumların aradan otuz yıl geçtiği 

halde bile etkili olduğunu vurgulamakta ve bu sürecin çok geniş bir şekilde ele alınması 

gerektiğine inanmaktadır. Varılan noktada militarist etkinin kırılmasını güç bir hedef olarak 

görse de imkansız olmadığını belirtir ve topluma şu soruyu sorar: Şimdi değilse, ne zaman? 

  

 

 


