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Liberaller de insan..., Etyen Mahçupyan / Zaman / 25 Eylül 2005 
 
Eskiden her şey ne kadar güzelmiş... Bir yanda liberaller diğer yanda sosyalistler, dünyanın nihai doğru 
ideolojilerini üretmiş olmanın kıvancı içinde tadı hâlâ ağızda kalan bir mücadele yaşamışlar. 
 
Modernliğin kalıcı olduğuna duyulan inanç o denli güçlüymüş ki, geçici yenilgiler iki tarafı da ideolojik olarak 
yıpratmamakta; hatta pozisyonun daha da güçlenmesi için vesile olmaktaymış. Ancak hayat fiili güç dengeleri 
açısından iki tarafa eşitlikçi bir biçimde yaklaşmamış ve sosyalist dünya çöküvermiş. Tabii liberaller bunu doğru 
bir ideolojiye sahip olduklarının nişanesi olarak karşılamışlar. Kimse de onlara bu yaklaşımın felsefi olarak 
epeyce Leninist olduğunu hatırlatmamış galiba... Her neyse, kurulmakta olan yeni dünyada hemen 'yeni' sağ ve 
solların çıkmasına karşın, liberaller kendi kimliklerini gururla taşımayı sürdürmüşler. Liberal partilerin hâlâ 
toplumla gerçek bir ilişki kuramamasını ise, bu ideolojinin partileri aşan bir üst bakış olmasıyla açıklamışlar. 
Böylece liberalizm liberallerin gözünde neredeyse ebedi doğruları vazeden bir dinselliğe bürünmüş...  
 
Derken ortaya garip bir akım çıkmış: Modernliğin, hükmünü sürdürse de, ideolojik meşruiyet olarak anlamını 
yitirdiğini söyleyen; otoriter ve relativist yaklaşımların dışında bir zihniyete atıfta bulunan, kendilerine 
'demokrat' diyen birtakım adamlar türemiş. Bunlar liberalizmin birbirine dokunmayan, atomistik bireysel 
temelinden hazzetmeyen kimselermiş. Bu demokratlara kalırsa, gerçeklik her zaman ve daima öznel olduğu 
için; bireylerin gerçeklik algılamalarını da öyle pek matah bulmamak gerekirmiş. Hatta birlikte üretilecek 
toplumsal gerçekliğin de öznel ve geçici olmaya mahkum olduğunu söylemekteymişler. Tam da bu nedenle 
öteki ile birlikte çözüm üretmenin ve üretilen her çözümün değişime açık tutulmasının önemine vurgu 
yapmışlar. Onlara bakılırsa demokratlık konuşmayı, şeffaflığı, katılımı ve ortak ahlakı zorunlu tutan bir 
bakışmış; liberallerin sandığı gibi ilave bir 'iyi' değil... Bu nedenle yaşamakta olduğumuz 'liberal demokrasi' 
dışında, demokrat zihniyet içinden bakıldığında çok farklı bir demokrasi algılamasının da üretilebileceğini 
vurgulamışlar. İnsanların kendilerine 'liberal demokrat' demekle demokrat olamayacaklarını; hatta liberal 
kalındığı ölçüde, farklı bir demokrasiyi anlamakta da zorlanacaklarını ifade etmişler...  
 
Tabii liberaller bu işe çok bozulmuşlar... Art arda zihin açıcı yazılar yazarak, asıl düşmanın niçin ve nasıl 
sosyalizm ve otoriter zihniyet olduğunu; demokrasinin bir ideoloji olmadığını; demokrasi dediğimiz şeyin asıl 
adının liberal demokrasi olduğunu heyecanla savunmuşlar. Liberal demokrasinin liberalizminden vazgeçilirse, 
nasıl geriye sadece diktatörlük kaldığını güzelce anlatmışlar. Ama demokratları ikna etmeleri mümkün 
olmamış: Çünkü demokratlara göre zaten demokrasi diye bir ideoloji olamayacağı gibi; liberal demokratlıktan 
liberalizm çıkarsa elde diktatörlüğün kalacağı da doğruymuş. Zaten liberal demokrasi tam da bu demekmiş! 
Yoksa liberallerin konuya göre merkeziyetçiliğe ve hatta faşizme bu denli kolay kaymaları nasıl açıklanabilir 
diye sormuşlar...  
 
Öte yanda onlara göre 'demokrasi' bir ideoloji olmasa da, liberallerin ağızlarına almamaya itina ettikleri 
'demokratlık' sözcüğü bir ideolojiyi ima etmekteymiş; çünkü bir kamusal yapının değil, bir davranış ve algılama 
kalıbının ifadesiymiş... Aynen liberallik gibi... Ayrıca demokrasinin liberaller tarafından 'ideoloji dışı' alınmasını 
da biraz garip bulmuşlar. Bu tutumun kendisinin ideolojik olduğunu liberallerin nasıl görmediğini ise 
anlamamışlar. Yoksa diye düşünmüşler, liberallik düşünmeyi ve görmeyi engelleyici bir hal mi?  
 
 
Liberalizm, demokrasi ve birey, Atilla Yayla / Zaman / 01 Ekim 2005 
  
Bireyi asıl atomize edenler kolektivist teoriler ve sistemlerdir. Bu çürütülmüş argümanı hâlâ sahiplenenler 
siyaset felsefesindeki son tartışmalardan galiba habersizdir.   

Serdar Kaya / derinsular.com
İncelenmeyi hak eden önemli bir gerçeklik. Çünkü ancak herkesin liberal olması durumunda işlevsellik kazanabilen ve topluma nüfuz edebilmenin herkesin liberal (ve dolayısıyla sistem bazlı) değerleri benimsemesinden geçtiğini düşünen bir ideoloji, sadece bu yönüyle de olsa, Türkiye’deki Kemalist anlayış ile dahi örtüşebiliyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Mahçupyan’ın temel eleştirilerinden biri.

Serdar Kaya / derinsular.com
Farklı zihniyet oluşum süreçlerini dikkate alan konstrüktivist ontoloji. (Daha ikinci planda da kontstrüksiyonist.)

Serdar Kaya / derinsular.com
Demokratlık adına yüceltilen bir değer.

Serdar Kaya / derinsular.com
Demokratlık adına yüceltilen bir diğer değer.

Serdar Kaya / derinsular.com
Demokratlık adına dört prensip sunuluyor. Dördüncü olarak ifade edilen “ortak ahlak”ın ilk üç prensip aracılığıyla inşa edilmesinin hedeflendiği de söylenebilir.

Serdar Kaya / derinsular.com
O zaman herhalde şöyle diyeceğiz: Zihniyet kavramını, “belli değerler doğrultusunda şekillenen algılama kalıplarından oluşan bir bütün” olarak tanımlarsak, bu durumda, demokratlığın da, belli düşüncelerin bayraklaştırılması ile değil, özellikle ‘Öteki’ne yönelik bir hassasiyet ve anlama çabası ile şekillenen algılama kalıpları ile ilişkilendirilmesi gerekiyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Cümle içinde “hatta” denmiş olsa da, faşizm liberal düşünceye yönelik biraz fazla ağır bir itham gibi.
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İki kutuplu dünyada insanların, bilhassa aydınların, kendilerine bir ideolojik pozisyon belirlemesi hayli kolaydı. 
Bir sosyalistler, bir de diğerleri vardı. Sosyalizm neredeyse bütün ülkelerde her entelektüelin gönlünde yatan 
aslandı. Sosyalist sistemlerin açık başarısızlığı ve akıl almaz vahşeti, ideoloji tercihini bir bilgi ve tecrübe 
meselesi değil, bir iman meselesi hâline getiren aydınların kafa gözünü de kalp gözünü de açmaya yetmedi. 
Onlar, kolektivizmin en asil ve en vahşi türü olan sosyalizmi canla başla savunmaya ve sosyalist fikirleri 
ülkelerinin en ücra köşelerine kadar yaymaya devam ettiler. Bu, ana sosyalist model Sovyetler Birliği'nin 
iniltiyle çöküşüne kadar sürdü. Sosyalist siyasî ve iktisadî teşkilâtlanma modelinin hem mutlak anlamda hem de 
(muarızlarına, özellikle liberal siyasî ve iktisadî teşkilâtlanma tarzına karşı) nisbî başarısızlığı sosyalist veya 
sosyalizmden beslenmiş entelektüellerin çoğunu başarısızlık üzerinde düşünme ve ondan dersler çıkarma 
yerine ya geçmişe sünger çekmeye veya eski sosyalist tezleri cilalayan yeni entelektüel atraksiyonlar 
geliştirmeye itti. Süngerciler, reel-ideal sosyalizm ayrımına giderek başarısızlığın aslında başarı teşkil ettiği veya 
asıl başarısızlığın sosyalizme değil, liberalizme ait olduğu yollu illüzyonlar üretmeye giriştiler. İkinciler ise, 
sosyalist geleneğin ya tam içinde kalarak veya onun yörüngesinde dolanarak yeni kavramlar ve teorilerle 
sosyalist tezleri savunmaya daldılar.  
 
 
Demokrasi sizin zannettiğiniz şey değil  
 
1990'larda, bu çerçevede, öne çıkan bir akım komüniteryenizmdi. Komüniteryenler iki ana gruba ayrılmaktaydı. 
Birinci grup, A. Etzioni gibi isimler tarafından formüle edilen, yumuşak komüniteryenizmdi. Bunlar, liberal 
kapitalizmi ve liberal demokrasiyi tümüyle reddetmek yerine onda bazı kısmî tadilatlar talep etmekteydi. 
Bunun sebebi, liberal kapitalizmin, bireyleri, sosyal ortamdan kopartılmış varlıklar olarak muameleye tâbi 
tuttuğuna ve bu yüzden sosyal dokuyu tahrip ettiğine inanmalarıydı. Komüniteryenizmin ikinci ve Charles 
Taylor gibi isimlerce geliştirilen ve daha sert olan türü de özünde muhafazakârların eleştirilerini tekrarlıyordu. 
Ama, bunların düşünce çizgilerinin nihai sonucu liberal kapitalizmin ıslahını veya yenilenmesini değil ortadan 
kaldırılmasını gerektirmekteydi. Bir ara tozu dumana katan bu komüniteryen akımlar yeni beşerî yapılanma ve 
siyaset tarzları geliştirmede gürültüleri ile ters oranda başarı sağlayabildiler. Söyledikleri hiçbir şey, liberal 
kapitalizme ve liberal demokrasiye yönelik kısmî tespit ve eleştiriler olmanın ötesine geçemedi.  
 
Sosyalizme bulanmış bir komüniteryenizm kimi aydınların düşünce dünyasında hâlâ merkezî noktayı 
oluşturmaktadır. Bu aydınlar, nedense, liberalizme veryansın ederken, insanlığa kan kusturan 20. yüzyıl 
kollektivizminin sosyalist türünün eleştirilmesinden pek hazzetmemektedir. Bu tür eleştirileri yapanları da 
faşizme ve merkeziyetçiliğe kaymakla itham etmektedir. Oysa, faşizme asıl kolayca kayan çizginin sosyalizm ve 
sosyalizmle faşizmin kollektivist kardeşler olduğu pek çok tarihî tecrübeyle sabittir. Türkiye'dekileri bir kenara 
bırakalım, Miloseviç gibilerinin serüveni bu gerçeğin kavranmasını sağlamaya yeter herhâlde.  
 
Sosyalizm-komüniteryenizm kırması bir fikir dünyasında gezinen bazı yazarlar, gerçeğin tekeli kendi 
ellerindeymiş gibi, gazete köşelerinde geliştirdiklerini vehmettikleri "büyük" tezleri iğneleyenlere, samimi bir 
tartışma yapma heyecanıyla değil, öfke ve nefretle saldırmaktadır. Bu öfke ve nefret akıllarını giderdiğinden, 
yazılarında hem yığınla çelişki ortaya çıkmakta hem de nezaket kuralları aşılmaktadır. Varsın olsun, kötü söz 
sahibine aittir. Liberaller diyaloğa, açık sözlülüğe, müzakereye inanır. O yüzden, ben, kabalığa kabalıkla cevap 
vermek yerine, bazı bilinen gerçekleri belki bu sefer anlaşılır umuduyla bir kere daha tekrar edeyim.  
 
Demokrasi bir ideoloji, bir hayat tarzı, insanî gelişimin son durağı ve beşerî ilişkilerin her alanda geçerli tek, 
yegâne, en iyi yöntemi değildir. Sadece demokrasi değil, liberalizm dâhil, hiçbir şey, hiçbir sistem, ideoloji vs. 
bu özelliklere sahip olamaz. Bu hakikati kavramaya, demokrasinin bir ideoloji olmadığını kabul etmekle 
başlamak sevindirici bir ilerlemedir. Demokrasiyle ideoloji arasındaki ilişkiyi kavramada mesafe kaydedilmesi 

Serdar Kaya / derinsular.com
Peki bir ideolojinin işlevsel olması, ona yönelik eleştirileri geçersiz kılar mı?
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de sevindiricidir. Liberalizm ve demokrasi paralel biçimde gelişmiştir ve bu beraberlikten daha çok kazanç 
sağlayan demokrasi olmuştur. Liberalizm demokrasinin yetiştiği münbit zemini teşkil eder. İlliberal 
demokrasiler, demokrasi adını kullansalar bile, demokrasinin fonksiyonlarını ifa edemezler. Liberalizmsiz 
demokrasi, olsa olsa, evet, diktatörlük olur. Liberalizm kelimesinden çok nefret ediliyorsa, şöyle diyelim: 
İktidarın sınırlı olması ve yönetilenlere hesap vermesi, insan haklarına saygı göstermesi, önceden belirlenmiş 
kurallar çerçevesinde işlemesi, parçalanması ve bir kontrol ve denge sistemine yerleştirilmesi peşinden 
koşulması gereken, insanlığa yararlı idealler ve pratiklerse, gidilmesi gereken adres, liberalizmdir. Laf 
kalabalığına gerek yok, bunların başka bir adresini bilen varsa, söylesin, öğrenelim ve oraya başvuralım. 
Liberaller için demokrasi, barış içinde, beraber yaşama araçlarından biridir. Ama, tek araç değildir. Bu hâliyle 
liberal demokrasi sahip olmamız gereken iyi bir şeydir. Otoriter veya totaliter bir yönetim yerine, elbette, 
demokrasiyi, tercih etmeliyiz. İnsanların ve insan gruplarının birbirleriyle konuşması, müzakere etmesi, 
paylaşması, ortak problemleri beraber çözmeye çalışması iyi bir şeydir. Ama, liberal çizgi her problemin ortak 
problem hâline getirilerek özel alanın daraltılmasından haklı olarak korkar; çünkü bu, otoriteryenizme vücut 
verebilir. Ayrıca, demokratik yol ve yöntemler her zaman herkesin kabul ettiği bir çözüme ulaşmamızı 
sağlayamayabilir. Siyasal teoride Arrow teoremi denilen itibarlı yaklaşım bunu ispat etmektedir. Demokrasi, 
aşırı anlamlar ve taleplerle yüklenirse ya patlar ya da demokrasi olmaktan çıkar. O yüzden, demokrasiden 
vazgeçmek ne kadar abesse, demokrasiyi abartmak ve insanî varoluşu onunla özdeşleştirmek de o kadar 
abestir.  
 
 
Bireyden niye korkuluyor?  
 
Liberallerin atomize edilmiş birey tiplemesinden hareket ettiği yolundaki muhafazakâr-faşist-sosyalist-
komüniteryen argümana siyaset felsefesinde çoktan gerekli cevaplar verilmiştir. Bireyi asıl atomize edenler 
kollektivist teoriler ve sistemlerdir. Bu çürütülmüş argümanı hâlâ sahiplenenler siyaset felsefesindeki son 
tartışmalardan galiba habersizdir. Ben, burada geniş felsefi tartışmalara girme imkânı bulamadığımdan, 
genelde siyasi sistem, özelde demokrasi tartışmalarında bireyin niye esas birim kabul edilmesi gerektiğiyle ilgili 
bazı şeyler söyleyebilirim. Bir demokrasi temel beşerî siyasî birim olarak bireyden hareket etmek zorundadır. 
Elbette demokratik sistemde gruplaşmalar, grup kimlikleri ve grup davranışları olacaktır, bu yüzden; demokrasi 
teori ve pratiği bireyle sınırlı kalmaz, kalamaz, ama bireyi bir gerçeklik olarak görmekten de ayrılamaz. Bu 
husus, liberal demokrasilerde, tek ve eşit genel oy ilkesinde ve insan haklarının esas öznesinin insan olmasında 
yansır. Bireyler, şüphesiz, aileden başlayarak dışarıya doğru genişleyen sosyal ortamlarda yaşarlar, fakat, bu, 
onların değil de, meselâ, grupların-cemaatlerin esas siyasî ontolojik özne olduğu anlamına gelmez. Liberal 
demokrasiler grupların varlığını da meşru ve gerekli kabul etmesine rağmen, bireyle grup arasında bir hak 
çatışması olduğunda, özellikle korunması gereken, bireydir. Yoksa, demokrasi denilen şey bir cemaatler 
mozaiğine dönüşür. Bazı durumlarda, ki bunlar insanî yaşayışta çok ender karşılaşılan durumlar değildir, grup 
kimliği bireyleri boğucu bir hâl alabilir. Bireyin demokrasi açısından önemini ve yerini anlamayan 
komüniteryenler demokrasiyi bir gruplar-cemaatler federasyonu sanmaktadır. Son sözüm şudur: Liberalizm, 
her derdin devası ve her insanî varoluşun-yaşayışın tek yolu değildir. Ama, liberalizmi reddetmek, insanın bilgi 
ve tecrübe birikiminin önemli bir bölümünü reddetmek anlamına gelir. Bunu yapmak kolay değildir. Nitekim, 
liberallere ve liberalizme yerli yersiz saldıranların yazıp söylediklerindeki işe yarar her şeyi bir şekilde 
liberalizmden aldıkları gözden kaçmamaktadır. 
 
 
Liberallik zor zanaat, Etyen Mahçupyan / Zaman / 17 Ekim 2005 
  

Serdar Kaya / derinsular.com
Bunlar Mahçupyan’ın argümanları ile çok da ilgili değil. Acaba Mahçupyan’ın yanlış anlaşılıyor (ya da doğru anlaşılamıyor) olmasının nedenlerinden biri de, ortaya koyduğu zihniyet eksenli yaklaşıma doğrudan klasik demokrasiyi çağrıştıran “demokratlık” adını vermiş olması mı? Aslında tıpkı klasik demokrasinin bugün evrimleşmiş olduğu gibi, Mahçupyan’ın da günümüz demokrasisi için “consensual democracy” çerçevesinde bir evrimleşme teklif ettiğini iddia edebiliriz. Bu doğrultuda zihniyet eksenli bir yaklaşım da daha çok anlam kazanır – tıpkı klasik demokrasinin kölelere ve kadınlara olan algısının sonradan değişmiş olmasında olduğu gibi.

Serdar Kaya / derinsular.com
Bunlar her ne kadar makul yaklaşımlar olsa da, hepsi devlet-birey ilişkileri çerçevesi içinde kalıyor. Bu da, analiz seviyesi itibariyle Mahçupyan’ın zihniyet eksenli yaklaşımı ile kopukluğa yok açıyor. Yani Yayla tartışma esnasında sadece kendi zihniyetinin değil, kendi analiz seviyesinin de dışına çık(a)mıyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Demokratlık gerçekten de her problemin ortak olması gerektiğini mi iddia ediyor? Tam tersine, belli grupların problemleri herkesten önce onları ilgilendirdiği için o noktalarda gerekli uzlaşmanın da yine onların arasında gerçekleşmesi gerektiğini ifade etmiyor mu? Bir diğer konu da şu: Her problemin ortak problem haline getirilmesi ne kadar yanlışsa, ortak problemlerin göz ardı edilerek herşeyin bireysel olduğunu iddia etmek de o kadar yanlış olur. Tabii Yayla böyle bir iddiada bulunmuyor. Tabii böyle yapmayarak çok da iyi ediyor. Ama madem ortak problemlerimiz de var, o zaman (1) bu problemlerin çözümünü, (2) varılan çözümlerin daha geniş kabul görmesini ve de (3) daha uzun ömürlü olmasını, doğal olarak herkes isteyecektir. O zaman bu hedefi gerçekleştirebilme noktasında hangi anlayış daha işlevsel olur? Sadece devletin bireye müdahalesi kaygısıyla şekillenen ve bütün felsefesini bu kaygı üzerine inşa eden bir anlayış mı, yoksa bireysel haklara saygıyı bir değer olarak benimsemekle birlikte, gerçek ve uzun ömürlü çözümün ancak ötekinin de mutlu olabilmesiyle temin edilebileceğini düşünen ve empatik bir hassasiyeti her daim hatırda tutmaya odaklanan bir anlayış mı?

Serdar Kaya / derinsular.com
Herkesi aynı anda memnun etmek mümkün olmayabilir, ama bu, (1) genel kabul seviyesini ve dolayısıyla da (2) meşruiyet zeminini mümkün mertebe genişletme gayreti içinde olan bir kültür inşa etmeye engel değildir.

Serdar Kaya / derinsular.com
Mahçupyan böyle bir şey yapmıyor. Hatta belki de tam tersine, demokrasiyi mevcut haliyle yeterli görmeyerek, demokrasinin yeni bir zihniyet devrimine ihtiyacı olduğunu söylemeye çalışıyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Aslında bu dikkat edilmesi gereken bir iddia. Çünkü liberalizm sürekli hukuka ve devlete vurguda bulunarak kendisini devlet- ya da rejim-merkezli bir yaklaşıma mahkum ediyor. Demokratlık ise, zihniyet eksenli yaklaşımıyla aslında çok daha felsefi bir zemine oturan, insan-merkezli bir itiraz. Çünkü demokratlık açısından birey, fiziksel tehditlere karşı korunması gereken bir nesneden ibaret değil. Demokratlık, bireyin hassasiyetleri, algıları ve bütün bunları mümkün kılan zihniyet yapısı ile ilgilenirken, bireyi sadece korumaya değil anlamaya da çalışıyor.
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Bir süreden beri karşılıklı olarak isim vermeden Atilla Yayla ile liberalizm üzerinde bir atışma yaşıyoruz. Bu tür 
zihinsel alışverişler tarafları ve okuyucuyu yeni düşüncelere yönelttiği oranda faydalıdır. Faydadan kasıt orta bir 
yol bulunması veya bir tarafın diğerinin fikrine yanaşması değil. 
 
Kendi kulvarında yaratıcı olmak, yeni argümanlar, farklı bakışlar geliştirmek de söz konusu faydayı üretir. Ama 
eğer argümanlar kendini tekrar etmeye yüz tutuyorsa, tartışma hem anlamsızlaşır hem de sıkıcı olur. Hele 
fikirleri duygusallığın içinden okumaya meyleden tepkilerin varlığında, konuyu basitçe kapamak en hayırlı 
yoldur. Yayla'nın Yorum sayfasında çıkan 1 Ekim tarihli makalesinde benim daha önce yazdıklarımı "öfke ve 
nefretle" yapılmış bir "saldırı" olarak nitelemesi iyice abes... Liberallerin kendi gerçekliklerinin içinde 
hapsoldukları için günümüzde yaşanmakta olan zihinsel açılımları kavrayamadıkları tespiti, belli ki Yayla'yı 
tahminimden fazla sıkıştırmış. Köşe yazarlığı kimseyi üzmek için yapılmaz. Liberallerin üzülmesini özellikle 
istemek için ise doğrusu pek bir sebep yok.  
 
Dolayısıyla bu tartışmaya kendi açımdan bir nokta koymakta yarar var. Birincisi Yayla fikri dünyayı liberallerin 
tanımladığı biçimiyle kategorize etmek istiyor. Ona göre liberaller, sosyalistler, komüniteryenler, faşistler var 
ve liberaller bu aktör manzumesinde 'iyi çocuk' rolünde. Ne var ki postmodern dönem bunların dışında en 
azından bir epistemolojik konumun daha ideolojikleşmesine tanık oluyor. Demokrat bakış bugün hem 
liberallerin hem de Yayla'nın saydığı diğer akımların dışında. Örneğin katılımcılık, şeffaflık, ikna gibi kavramlar 
liberaller için 'olursa iyi olur' türünden yenilikler belki; ama demokratlık açısından olmazsa olmaz önkoşullar. 
Çünkü bunlar olmadan gerçekten demokrat bir kararın alınması mümkün değil. Yayla bu gelişimden pek 
hoşlanmıyor olacak ki, çevresini ille de liberalliği kayıran tanımlamalarla yapmak istiyor.  
 
İkinci olarak Yayla'nın ısrarla savunduğu 'demokrasinin bir ideoloji, bir hayat tarzı olmadığı' görüşü zaten apaçık 
bir olgudur. Çünkü demokrasi bir toplumsal karar mekanizması sistematiğinin adıdır ve herhangi bir zihniyet 
altında işlevselleşebilir. Diğer bir deyişle kendisi bir 'ideoloji' olamaz, çünkü alacağı şekil ve uygulanma biçimi 
onu kuşatan ideolojiye muhtaçtır. Tam da bu nedenle, modern demokrasinin liberalizmle birlikte tarih 
sahnesine çıkmış olması, onun liberalizme mahkum olduğu sonucunu yaratmaz. Çünkü modernite öncesinde 
de demokrasi yaşanmış olduğu gibi; gelecekte modernite dışında bir demokrasinin yaşanması son derece 
doğaldır. Söz konusu demokrasinin 'liberal' olma zorunluluğu ise tabii ki yoktur; ve zihniyetin modernlikten 
kayma yapması halinde bunun liberalizmden epeyce uzak düşeceği açıktır. Öte yandan bu muhtemel 
demokrasinin ille de totaliter olacağını sanmak, modernite ötesini algılayamayan bir vizyona muhtaçtır. 
Yayla'nın sözünü ettiği iktidarın sınırlanması, kurallar çerçevesinde işlemesi gibi konular aynen 'demokrasi' gibi 
belirli bir zihniyet içinde hayata geçerler. Liberalizmin dışındaki her zihniyetin sonuçta totalitarizme gideceği 
varsayımı ise ancak 'dinsel' olarak tanımlanabilir... Bu bağlamda Yayla kullandığı birey kavramının 'liberal birey' 
olduğunu algılarsa kendine de faydalı olur. Belki demokratların bireye karşı olmayıp, bireyin farklı bir biçimde 
tanımlanması gerektiğini söylediklerini anlar.  
 
Gerçekten de liberallerin yazılarında bol bol demokrasi kelimesini bulmak mümkün, ama 'demokratlık' 
kavramını pek ağızlarına almak istemiyorlar. Ne yapsınlar? Kendilerine öfke duymuyoruz, sadece biraz daha 
samimi olsunlar yeter... 
 
 
Liberallik ve demokrasi tartışmasının sonunda, Atilla Yayla / Zaman / 04 Aralık 2005 
  
Etyen Mahçupyan'la bir süredir Zaman sayfalarında tartışıyorduk. İsim vermediğimiz için, her gazete 
okuyucusu değil, yalnızca bazı okuyucular tartışmanın taraflarından haberdardı.  
 

Serdar Kaya / derinsular.com
Çünkü Yayla liberalizmi sadece diğer rejim-merkezli yaklaşımlarla karşılaştırıyor. Bu durumda liberalizm bence de “iyi çocuk” olmaya en layık aday. Ancak gerek devlet, gerekse devlet-birey ilişkilerinde birincil derecede belirleyici olan (ve bu yönüyle ideolojilerin öncülleri olan) zihniyetlerin analizini de yine bu çerçeveden yapmaya kalktığı için sunduğu argümanlar (doğru oldukları anlarda bile) Mahçupyanınkileri karşılayamıyorlar. Bu durum da, Mahçupyan’ın da belirttiği gibi, epistemolojik konumun (farkında olunmadan) totaliterleştirilmesine neden olabiliyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Bu durum, sadece devleti sınırlamaya odaklanan liberalizmin, özgürlük anlayışının doğal bir gereği olarak bireylerin felsefi konumlarına müdahale etmemeyi yüceltmesiyle de ilgili. Ancak özünde makul ve son derece iyi niyetli olan bu yaklaşımın önemli bir yan etkisi de var: Sosyal ve siyasi hayata sürekli “hayatlarına müdahale edilmemesi kaygısı” ile yaklaşan liberaller, bir süre sonra sosyal hayatın ve siyasetin kendisini de söz konusu müdahalesizliğin teminine ve yüceltilmesine indirgiyorlar. Bu da çok sınırlı bir analiz birimini sonuç veriyor. Halbuki çözülmesi gereken çok sayıda ortak sorun da var ve ortak sorunlar ne kadar “birlikte” çözüme kavuşturulursa söz konusu çözüm de o kadar işlevsel ve meşru olabiliyor. (Bilhassa “ne kadar … o kadar …” ifadelerini kullanıyor ve böylelikle Yayla’nın Arrow Teoremi’ni karşıma çıkarmasının önüne geçiyorum.)

Serdar Kaya / derinsular.com
Tartışmanın seyri adına çok önemli olan bu ifadeler, Mahçupyan’ın Atina demokrasine yeni bir evrim teklif ettiği ve bunun da (eskiden olduğu gibi) yine bir zihniyet değişimi ile mümkün olabileceğini öne sürdüğü şeklindeki çıkarsamamı doğruluyor. Mahçupyan’ın gerekliliğine inandığı bu yeni zihinsel dönüşümün modernite eleştirisiyle bir arada ele alınması gerektiği de çok açık.

Serdar Kaya / derinsular.com
Çok doğru!

Serdar Kaya / derinsular.com
“[B]ireyin farklı bir şekilde tanımlanması” yerine, “bireysel hakları da dikkate alan, ancak genel yaklaşımı itibariyle bireyi daha farklı bir şekilde ele alan bir anlayışın inşa edilmesi” denseydi, bu yaklaşımı Cumhuriyetçi (sivil) dayanışmacılıkla ilişkilendirerek daha kolay ikna olabilirdim. Ama tabii burada rejimin yapısından değil, daha temel bir çıkış noktasından söz ediliyor. (Ancak diğer yandan, sivil dayanışmacılık da ancak belli bir zihniyeti paylaşan insanlar tarafından hayata geçirilebilir.)
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Mahçupyan "Liberallik zor zanaat'' adlı yazısıyla hem isimlerimizi deşifre etti hem de kendisi açısından ifade 
etti. Önce bazı noktaları açıklığa kavuşturayım. İlk olarak, tartışmaları yanlış bulmam ve tartışmaktan 
çekinmem; ama bu tartışmayı başlatan ben değilim. Mahçupyan'ın liberal düşünceyi ve liberalleri her fırsatta 
ve her vesileyle eleştirmesi (Türkiye basınında öyle yapan bir diğer yazar, Gündüz Aktan'dır) beni, hasbelkader 
bu düşünce akımının temsilcilerinden biri olarak tanınma durumuna gelmiş bir akademisyen olarak eleştirileri 
cevaplandırmaya teşvik etti. İkinci olarak, Mahçupyan'la eşit şartlar altında bir tartışma yapma imkânından 
mahrumdum, hâlâ da mahrumum. Onun haftada birkaç kez yazabilme imkânına karşılık, benim sadece iki 
haftada bir yazabilme ihtimalim var. Üçüncü olarak, bu tartışmanın burada sona ermesi bu konunun 
tartışılmasının tamamen bittiği veya bitmesi gerektiği anlamına gelmez. Zaten, bir fikrî ihtilafı gazete 
sayfalarında yeterince çözümlemeye veya nihaî olarak çözmeye imkân yok. O yüzden, konuyu akademik 
dergilerde, kitaplarda ve tarafların yüz yüze gelebileceği platformlarda tartışmaya devam etmeliyiz. Bu 
çerçevede, Mahçupyan'la , Kasım 2006'da yapılacak olan Liberal Düşünce Sempozyumu'nda yüz yüze 
tartışmamızda fayda olabilir.  
 
 
Üslûp ve nezaket problemleri  
 
Mahçupyan'ın tartışmanın yararlı olması için saydığı şartlara genel olarak katılıyorum. Herkes kendi kulvarında 
yaratıcı olmalı, yeni argümanlar ve farklı bakışlar geliştirmeye çalışmalıdır. Orta yol zorunlu olarak doğru yol 
değildir. Ancak, tartışmanın bir tarafı diğerine veya iki tarafı birbirine yaklaştırması mümkündür ve bu kendi 
başına yanlış veya kötü değildir. Esasen, tartışmanın bir amacı da tezlerimizi karşıt tezlerle sınamaktır. Dürüst 
bir tartışma, 'gerçek her halükârda benim tekelimde' saplantısından uzak olarak meydana çıkmayı gerektirir. 
Aksi takdirde, tartışma sağırlar diyaloğuna veya dayatmaya dönüşür. Liberal dünya görüşüne sahip bir 
akademisyen olarak karşıt görüşlü kimselerin fikirlerini dinlemeye, gerektiğinde görüşlerimde ısrar etmeye ve 
gerektiğinde karşı tarafa hak vererek görüşlerimi tadil etmeye veya tamamen değiştirmeye hazırım. 
Muarızlarımın da aynı çizgide olacağını umarım ve ancak bu takdirde tartışmanın zevkli ve verimli olacağına 
inanırım. Mahçupyan'ın 1 Ekim tarihli yazıma duygusallığa bulaşmış tepkilerin yansıdığı tespiti kısmen doğru 
kısmen yanlıştır. Aynı ifadeleri bir tespitin yansıtılması olarak okumak daha doğrudur. Mahçupyan'ın 
yazılarındaki hissiliğinin boyutları çok daha geniştir. Ayrıca, yazılarında zaman zaman bir nezaket sorunu zuhur 
etmektedir. Beni, farklı tezler ileri süren biri olarak görmek yerine "anlamamak"la veya "düşünmemek"le itham 
edebilmektedir. Keza, hiçbir argümanıma ciddî bir cevap verememenin ve bazı argümanlarımı mecburen kabul 
etmek mecburiyetinde kalmanın yarattığı sıkıntıyla olsa gerek, ara ara usulüne uygun tartışma lisanının dışına 
çıkmakta, alaycı ifadeler kullanmaya yönelmektedir.  
 
 
Mahçupyan'ın tezlerine bakmak...  
 
"Liberaller de insan", "liberallik zor zanaat" gibi başlıklar, yazarın liberal tezleri "perişan" ettiğini göstermez, 
olsa olsa zayıflığını yansıtır. Mahçupyan'ın son yazısındaki "biraz daha samimi olsunlar..." ifadesinin ne anlama 
geldiğini ve bir fikir tartışmasıyla ne ilgisi olduğunuysa hiç anlayamadım.  
 
Bunları ifade ettikten sonra tartışmanın muhtevasıyla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bu tartışma, yazıları okuyan 
her adil insanın teslim edeceği üzere, Mahçupyan'ın söylediği gibi "liberalizm üzerinde" bir tartışma değildir. 
Liberalizme ilaveten, demokrasi ve "demokratlık" veya "demokrat zihniyet" üzerinde bir tartışmadır. Yani, bir 
benzetmeyle, maç tek kale oynanmamaktır. Bunu görmemesi veya görememesi bile Mahçupyan'ın anlamlı ve 
verimli bir tartışmaya ne derece hazır veya açık olduğu konusunda şüphe uyandırmaya yeterlidir.  
 

Serdar Kaya / derinsular.com
İlahi Atilla Hoca! Yani, “Elimde değil, bu konularda biraz duygusal davranıyorum, ama Mahçupyan da benden daha az duygusal değil” demek değildir de nedir bu? (

Serdar Kaya / derinsular.com
“Düşünmeme” ile itham etmek haksız ve yersiz olur. Zaten Mahçupyan da öyle dememiş. Ama (özellikle kimi yerlerde) “anlamamak” söz konusu olabiliyor. Çünkü Yayla çok yerde “başka sorulara doğru yanıtlar” veriyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Yayla tamamen haklı. Çok gereksiz bir ifade olmuş. Yayla eleştirilmeye çok müsait bir şekilde tartışmaya müdahil olmuş olsa da, bu durum bugüne kadar yaptıklarıyla Türkiye’nin en samimi fikir adamlarından biri olarak nitelendirilmeyi hak ettiği gerçeğini değiştirmiyor.
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Mahçupyan'ın, tartışma sonunda, daha önceki bazı mevzilerinden geri çekilmesi tartışmanın bir ölçüde işe 
yaradığının ispatıdır. İfadelerindeki bulanıklığı ve zaman zaman ortaya çıkan, biraz önce söylediğini biraz sonra 
reddetme eğilimini ayıklarsak, galiba, Mahçupyan'la şu konuda hemfikiriz: Demokrasi bir ideoloji veya bir 
yaşama biçimi değildir, bir siyasî yönetim biçimidir. Başka bir deyişle demokrasi, toplumsal karar almanın siyasî 
mekanizmasıdır. Demokrasinin, işlevsel olabilmek için ideolojilere ihtiyacı vardır. Şekli ve uygulanması 
ideolojiler tarafından belirlenecektir.  
 
Bu mutabakatın doğmuş olması önemlidir; çünkü buradan hareketle hem ortak zeminimizi genişletebiliriz hem 
de farklılıklarımızı belirginleştirebiliriz. Birincisini bir tarafa bırakıp ikincisi üzerinde odaklanalım. Mahçupyan'la 
Atilla Yayla arasındaki esas farklılıklar, bu tartışma çerçevesinde, şu şekilde tezahür etmektedir: Mahçupyan 
demokrasiyi (yani bir yöntemi) ben, özgürlüğü (yani bir değeri) merkeze oturtuyoruz. Demokrasi özü itibarıyla 
katılımı ve kolektif karar alımını, özgürlükse (ister mahalli ister genel olsun) siyasî iktidarın özgürlük lehine 
sınırlanmasını ve bireysel iktidar alanının genişletilmesini ve özel olarak korunmasını gerektirir. Şüphesiz, bu, 
siyasî düşünce tarihinde, hiç gündemden düşmeyen büyüleyici bir konu ve Antik Yunan'dan günümüze gelen 
ve zaman zaman (mesela Rousseau-Constant tartışmasında olduğu gibi) çok belirginleşen bir tartışma. Kısa 
kesmek için şu kadarını söyleyeyim: Benim için katılım, esas itibarıyla, özgürlüğü takviye etmenin bir yolu-aracı 
olarak işlediği zaman anlamlı ve değerlidir. Demokrasi de özgürlüğe hizmet ettiği sürece ve ölçüde anlamlı ve 
yararlıdır.  
 
Mahçupyan'la bireye ve cemaate bakışta da farklıyız. Ben siyasî felsefede bireyciyim. Bu, bireyi ne ise o olarak 
kabul etmek, onu kendi hâline bırakmak ve bunun sonuçlarını kabule hazır olmak anlamına geliyor. 
Mahçupyan'ın bireyciliği kesin olarak reddettiğini söylemek haksızlık olabilir; ama düşüncesinde bireyciliğin çok 
önemli siyasî ve iktisadî sonuçlarının bastırılmasına elverişli unsurlar var. Ben cemaatlerin-grupların varlığını 
meşru ve yerine göre gerekli ve yararlı addederken, Mahçupyan bazen, cemaatin önemini, bireyleri toplumsal 
otoriterizmin kucağına iteceği gerekçesiyle liberallerin endişe duyacağı ölçüde abartıyor. Unutmamalıyız ki, 
siyasî felsefede bireyciliğin cemaatçilik lehine reddinin çok vahim ve demokrasiye de çok zarar verebilecek 
yansımaları vardır.  
 
Aramızdaki önemli bir görüş farkı da liberalizm demokrasi ilişkisiyle ilgilidir. Ben liberalizmin çağdaş 
demokrasinin belkemiği olduğunu ve liberalizmsiz demokrasinin iktidarı özgürlük lehine sınırlama gücünü 
kaybederek diktatörlüğe dönüşeceğini, Hayek ve Sartori gibi mühim yazarlara dayanarak ileri sürüyorum. 
Mahçupyan bunu reddediyor. "Demokrasinin liberalizme mâhkum olmadığı"nı, çeşitli tarih dilimlerinde çeşitli 
demokrasi yorumlarının ortaya çıkmış olabileceğini ve gelecekte de çıkabileceğini söylüyor. Olabilir; ancak bu, 
sahip olduğumuz zengin tarihî, tecrübî ve teorik bilgiyi reddetmemizi gerektirmez. Böyle bir ret düşünceyi 
sakatlar, metodolojik olarak büyük sıkıntı yaratır. İnsanlığın birikimi, liberalizmin sistematik bir teori hâline 
gelmesinden önce yaşamış da olsalar, liberal ilkelere uymayan demokrasilerin bugün demokrasilere 
atfettiğimiz fonksiyonları karşılayamadığını ispatlıyor. Mahçupyan, tekrarı -tabiî başkaları yaparsa- sevmiyor; 
ama ben, tavrımın onun tarafından sevilmemesi riskini göze alarak, yine tekrar edeyim: Demokrasiyi sadece 
diyalog, tartışma, katılım, şeffaflık ve iknadan müteşekkil bir mekanizma saymazsak, onun aynı zamanda 
iktidarın sınırlanması, kuvvetler ayrılığı, anayasal insan hakları rejimi, hukukun hâkimiyeti demek olduğunu 
kabul edersek, demokrasiyi savunmak ve demokrat olabilmek için liberal fikirlere, adını koysak da koymasak da 
muhtacız.  
 
 
Tartışmaya son noktayı koymak...  
 
Eğer devam etmeyeceksek, bu tartışmayı şöyle noktalamak isterim: Spekülatif yöntemlerle düşünce geliştirme 
çabalarını takdir etmekle ve bazen yararlı bulmakla beraber, Mahçupyan'ın toplu liberalizm reddiyesinin 

Serdar Kaya / derinsular.com
Entelektüel bir terbiyeyi yansıtan sözler Yayla’nın samimiyetine örnek gösterilebilir. Yayla’nın bunları laf olsun diye söylemediğini, bu sözlerin ifade ettiği manalara samimiyetle inandığını düşünüyorum.

Serdar Kaya / derinsular.com
Halbuki bunun tam tersi doğru. Mahçupyan belli bir zihniyetin yapı taşlarını oluşturan kimi ‘değerler’i merkeze alırken, Yayla ise özgürlüğü temin edeceğini düşündüğü bir ‘rejim’e odaklanıyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Tam anlamıyla “liberal” bir zihniyetin yansıması. Tam da bu nedenle bu argümanın (diğer başkaları ile birlikte) tartışmanın merkezinde yer alması gerekiyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Doğru. Ama bu durum, ‘ucu belki bireye de dokunabilir’ diye kimi eleştirilerimizi bastırmamızı da gerektirmez herhalde. (Bkz.: Liberalizmin yukarıdaki 17 no’lu yorumda sözünü ettiğim “yan etki”si.)

Serdar Kaya / derinsular.com
Ben ise, ilişkinin cemaatler ya da bireyler arasında olması adına zorunlu bir ayrım yapılmadığını düşünüyorum. Söz konusu vurgu bu çerçevede kaldığı müddetçe de bunda bir sorun görmüyorum.

Serdar Kaya / derinsular.com
Yayla burada liberalizmsiz bir demokrasinin çok daha kolay bir şekilde çoğunluğun diktatörlüğüne dönüşebileceğini söylemek istiyorsa, haklı. Ancak cümleden, liberalizmsiz “her” demokrasinin böyle bir sonuca varacağinı iddia ettiği sonucu da çıkıyor. Halbuki bu çok “total” bir yargı. Dahası, Mahçupyan zaten tam da bu tür tavırlar nedeniyle liberalizmin totaliter bir eğilime sahip olduğunu iddia ediyor. Buradaki cümleye bakılınca, en azından Yayla özelinde haksız olmadığı anlaşılıyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Buna “red” değil, “tek başına yetersiz görme” demek daha doğru gibi. Yoksa tekil olarak ele alınabilecek kimi değerler üzerinde mutabakat (liberaller o değerlere farklı çıkış noktalarından varmış olsalar dahi) her zaman mümkün. Bilgi ise, zaten kolay kolay reddedilebilecek bir şey değil. Zira zihniyetlerini şekillendiren temel değerleri reddettiğimiz toplumların inşa ettikleri (ve dolayısıyla kendimize uzak bulduğumuz) kültürler de fazlasıyla incelemeye değer olabilir. (Bu nokta, Mahçupyan’ın, demokrat tavırların ve bu tavırları mümkün kılan değerlerin özümsenmediği bir toplumda özgürlüğün de temin edilemeyeceği yönündeki argümanı ile de ilişkilendirilebilir.)

Serdar Kaya / derinsular.com
Aksine, düşünce tam da böyle gelişmez mi? Bkz.: The Structure of Scientific Revolutions / Thomas Kuhn.
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anlamsız ve kendi tezlerine zararlı olduğu kanaatindeyim. O liberalizmden ne kadar uzak durmak isterse 
istesin, temeli olan, anlam taşıyan bütün görüşleri ya liberal düşünceden mülhemdir veya liberalizmle ille de 
çelişmesi gerekmeyen türdendir. Bu yüzden, liberal olmayan kimi yorumcular, Mahçupyan'a liberal etiketini 
veya liberalizmle ilişkilendirilmiş bir etiketi yapıştırmakta gecikmeyecektir. (Mesela, bkz.: Necmi Erdoğan-
Fahriye Üstüner, "1990'larda Siyaset Sonrası Söylemler ve Demokrasi, Liberalizm (ed.) Murat Yılmaz, İletişim: 
İstanbul, 2005, s. 658-666). Mahçupyan'a, "samimi olmak veya olmamak" türünden fikir tartışmalarıyla ilgisiz 
bir tavsiyede bulunmak yerine, liberalizmin zengin birikiminden daha fazla yararlanmasını ve yararlandığını, 
gerektiğinde -gocunmadan, gücenmeden, kompleks hâline getirmeden- açıklamasını tavsiye ederek 
Zaman'daki bu tartışmayı noktalıyorum. 
 
 
Atilla Yayla'ya teşekkür, Etyen Mahçupyan / Zaman / 09 Ocak 2006 
 
Egemen ideolojiler gerileme dönemine girdiklerinde onu savunanlarda ilginç bir psikoloji yaratıyor. Toplumsal 
gerçekliğin kaçınılmaz değişimi karşısında ideolojik tutumlarının göreceliliğini kabullenmekte zorlanıyorlar.  
Bu konuyu gündeme getirdiğinizde tabii ki birçok ideolojik pozisyonun varlığını onlar da kabul ediyor; ama 
bütün o diğer pozisyonların bir biçimde 'gayrı meşru' olduğuna gerçekten de inanıyorlar. Ama daha da kritik 
olarak değişen dünyanın farklı ideolojik kalıplar içinde ürettiği kavram ve kabulleri kendi ideolojilerinin parçası 
olarak sunuyor ve böylece ona ezeli ve ebedi bir doğruluk atfetmek istiyorlar.  
 
Bu gözlem günümüzde liberaller için de geçerli: Sovyetlerin yıkılmasından sonra tarihin sonunu müjdeleyen, 
yani olması gereken ideolojinin nihayet kendini kanıtladığına inanan liberaller, modernizmin günümüzün 
toplumsal meseleleri karşısında bir bütün olarak nasıl başarısız kaldığını; ve bunun bizzat liberalizmin de 
yenilgisi olduğunu anlamakta zorlanıyorlar. Onlar hâlâ demokrasinin niçin liberalizmin içinde anlamlı olduğu 
tartışmasını yapadursun, postmodern durumun irdelenmesine dayanan entelektüel arayışlar insanları 
modernliğin dışında önkabullere dayanan bir zihniyetin eşiğine getirdi. Bu anlamda demokrat zihniyetin bir 
yönetim biçimi olan demokrasiyle fazla bir ilişkisi yok. Çünkü demokrasiyi farklı zihniyetler içinde yorumlamak 
mümkün. Diğer bir deyişle bugün klasik hak arayışı ve vatandaşlık bağlamında söz konusu olan demokrasi 
tartışması yanında; bir de o demokrasinin hangi zihni temellere oturması gerektiği tartışması var. Ve 
demokratlık bu ikinci alanın konusu... Aynen liberallik gibi.  
 
Dolayısıyla da bana geçenlerde yanıt veren Atilla Yayla'nın hâlâ "Mahçupyan demokrasiyi (yani bir yöntemi) 
ben özgürlüğü (yani bir değeri) merkeze oturtuyoruz demesi" konuyu anlayamadığının bir işareti. Daha önceki 
bir yazımda kendisini samimi olmaya davet ederken, konuyu anlamak istemediği varsayımını yapmıştım; ama 
galiba yanılmışım. Burada kasıtlı bir anlamama değil, anlayamama durumu var. Açıktır ki kastettiğim Yayla'nın 
akli kapasitesi değil... Ama bir ideolojinin içinden onu savunma amacıyla baktığınız zaman, söz konusu 
ideolojinin zihni temellerinin dışında kalan tartışmaları da ıskalayabiliyorsunuz.  
 
Bu bağlamda liberal özgürlük anlayışı ile demokrat özgürlük anlayışının da birbirinden epeyce farklı olduğunu 
vurgulamakta yarar var. Liberaller modernlik çerçevesi içindeki özgürlüğe sahip çıktıkları için, liberal 
olmayanların özgürlük düşmanı olduğuna ya da özgürlükçü olan herkesin son kertede liberal olduğunu 
düşünmeye eğilimliler. Ne var ki özgürlük de birçok diğer kavram gibi belirli bir zihni yapı içinde şekillenir. 
Zihniyet değiştiğinde özgürlük kavramı yok olmaz ama anlamı ve içeriği farklılaşır... Örneğin bugün Paris 
varoşlarında liberal özgürlük var ama demokrat bir özgürlük ortamının yaşanmadığı açık. Katılımcılık Yayla'nın 
sandığı gibi özgürlüğe sadece hizmet eden değil, farklı bir zihniyete ait olduğu ölçüde özgürlüğün niteliğini 
değiştiren bir unsur.  
 

Serdar Kaya / derinsular.com
Bir diğer totaliter tavır. İşin ilginç yanı şu ki, bu yaklaşım (cümle içerisindeki “ille de” ifadesine rağmen) çok açık ve net bir totaliterizm içeriyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Mahçupyan bunu tartışmanın daha önceki aşamalarında belirtmeli ve izah etmeliydi.

Serdar Kaya / derinsular.com
Doğru.

Serdar Kaya / derinsular.com
Amaç savunma olmasa dahi, bir insanın düşünce kalıplarını değiştirmesi ya da bugüne dek hiç kullanmadığı veya çok az kullandığı kalıplarla düşünebilmesi çok zordur. Savunma amacı bu durumu pekiştirebilir, ama tek neden olamaz.

Serdar Kaya / derinsular.com
Çok önemli cümleler ve çok iyi bir örnek. Keşke Mahçupyan yeni bir yaklaşımdan söz etmekte olduğundan (en azından bir süreliğine) soyut ifadelerden kaçınsa ve argümanlarını bu tür örnekler üzerinden ifade ederek sunsa. Böylelikle ifadelerini çok daha anlaşılır kılabilir.
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Bunları bir kez daha zikretme şansını verdiği için Yayla'ya teşekkür ediyorum... Yazısının yarısını aramızdaki 
tartışmayı kaybeden tarafın ben olduğumu söylemek üzere kullanmasını da iltifat olarak alıyorum. Umarım 
okuyucunun bir bölümünü buna ikna etmiştir... Gerçeklikle baş etmekte zorlanan bir ideolojinin içinde 
düşünerek ayakta kalmanın zorluğunu dikkate alırsak, Yayla'nın kamuoyu nezdinde bir de bireysel 
tartışmalardan yenik çıkmasına doğrusu benim de gönlüm razı gelmez. İdeolojilerin yıpranma döneminde onun 
savunucularının da fazladan bir özgüven ihtiyacı içinde olmalarını anlayışla karşılamak lazım... 
 
 
Etyen Mahçupyan'dan özür dilerim, Atilla Yayla / Zaman / 25 Ocak 2006 
  
Total paradigmalar içinde düşünmeye ve dünyaya bu tür paradigmalar penceresinden bakmaya alışanlar, bu 
alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemezler. 
 
Vazgeçtiklerini sandıklarında bile aslında bir başka total paradigmayı öncekinin yerine yerleştirerek yollarına 
devam ederler. Bunun ana sebebi, bu tür bir paradigmanın mutlak ve tam doğru olduğu ve hayattaki ve 
dünyadaki her şeyi açıklamaya muktedir bulunduğu kanaatini takipçilerine aşılaması ve böylece, onları, anlama 
ve idrak kapılarının alternatif tezlere ve bilgilere kapatıldığı bir kafa konforuna alıştırmasıdır. Total 
paradigmalar insanlara birbirine eklemlenmiş düşünce özellikleri kazandırır. Bunlardan ilki, dünyanın mutlak 
anlamda iyiler ve kötüler diye ikiye ayrılması ve iyiyi total paradigmaya mensup olanların, kötüyü ise, 
dereceleri farklılaşmak üzere, geriye kalanların temsil etmesidir. İkinci özellik, total paradigmaya inananların 
kendilerini diğer düşünen insanların tabi oldukları sınırlılıklardan azade sanmasıdır. Onların anlama kabiliyeti 
sınırsızdır. Onlar içinde bulundukları dönemin şartlarının esiri olmadan bütün tarihi okuyup yorumlayabilirler.  
 
 
Post modernizme total teori muamelesi yapmak  
 
Bu tür total paradigmalara en iyi örnek, kapalı ideolojiler olarak da adlandırdığımız ortodoks sosyalizm, 
nasyonal sosyalizm ve faşizmdir. Bu ideolojilerin hayattaki yansımalarının başarısız olması ve çökmesi, eskiden 
bunlara meftun olanları yeni arayışlara itmektedir. Ne yazık ki, bu arayış, bazen, daha esnek, daha mütevazı bir 
çizgiye geçmek yerine, tezleri farklı olsa bile, yine katı, mutlakçı, hakikat tekelcisi, müsamahasız paradigma 
peşinde koşmaya dönüşmektedir. Ülkemizde bunun iyi bir örneği, eski hızlı sosyalistlerin, sosyalizmin 
çökmesinden sonra, arkaik bir pozitivizme dayanan bir Kemalizm'e kaymaları ve eskiden sosyalizm adına 
savundukları totalitarizmi bu sefer Kemalizm adına savunmalarıdır. Son yıllarda bazı yazarların bir ara 
entelektüel dünyayı kasıp kavuran, sonra gözden düşen post modernizme total bir paradigma muamelesi 
yapmaya başladıkları görülmektedir. Bu kimseler aslında sosyal düşünceye eleştirel anlamda katkısı bulunan ve 
büyük anlatıları reddeden post modernizmi tartışmayı dışlayan bir büyük anlatı olarak algılamaya meyillidir. 
Bu, kaba rasyonalist anlayışı, değer dayatmacılığını, belirli mahallî ve tarihî formların herkesi ve her dönemi 
bağlayıcılığını reddetme çizgisine ilginç ve yararlı katkılar yapan ve bu bakımdan liberal düşünceyle de zaman 
zaman çakışan veya hemfikir olan post modernizmin total bir paradigma gibi yorumlanmasına yol açmaktadır. 
Böyleleri, en azından yakın tarihi, modern ve post modern iki dönem olarak görmekte ve bütün kötülükleri 
ilkine, tüm iyilikleri ikincisine atfetmektedir.  
 
 
Dünyaya bakış pencereleri  
 
İnsanlar dünyayı belirli pencerelerden bakarak anlar ve değerlendirirler. Bu pencerelerden birine ideoloji veya 
zihniyet adını verebilirsiniz. Ne kadar isterseniz isteyin onu kullanmaktan kaçamazsınız. Mises'in Tarihçi Okul 
için dediği gibi, teorik yaklaşımları reddeden bu tür ekollerin kendileri de, bir teoriyi, onu bilmeseler bile, 

Serdar Kaya / derinsular.com
Bütün bunlarla tasvir edilen insan tipine karşılık gelen yazarlar herhalde vardır. Bu durumda eleştiriler de haklı olabilir. Ama bu eleştirilerin Etyen Mahçupyan’ı tasvir ettiğini iddia etmek çok zor. Mahçupyan’ın yazılarından bu sonuçlar çıkmaz.
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mecburen kullanmışlardır. Dolayısıyla, her düşünen insan dünyaya bir pozisyondan bakar. Bu birileri için 
meşru, diğerleri için gayri meşru olamaz. Eğer bir pozisyonun-ideolojinin içinden bakmak bir mahkumiyet 
anlamına geliyorsa bu herkes için böyle olmalıdır. Ancak total paradigma bağımlıları başkalarını zihinsel 
mahkumiyetle suçlarken kendilerinin bu tür mahkumiyetlerden azade olduklarını iddia edebilirler.  
 
Benim dünyaya bakışımda liberal düşüncenin etkili olduğu açık. Etyen Mahçupyan'ın anlayamadığı, bu 
pencerenin pencerelerimden yalnızca biri olduğu ve ontolojik problemleri çizmek, evrensel gerçekleri 
keşfetmek, bütün hayatı ve beşeri kurumları yeniden düzenlemek gibi fonksiyonlarının ve görevlerinin 
bulunmadığıdır. Post modernizme dayanan kimi yaklaşımlar Mahçupyan için hakikate ulaşmanın ve iyiyi 
gerçekleştirmenin yegâne aracı olabilir, ama benim açımdan liberalizmin böyle bir fonksiyonu yoktur.  
 
Total paradigmalara inananların bir diğer özelliği de yeni bir paradigmaya geçince bütün değerlerin ve 
kurumların temelden ve temelli değiştiğini veya değişmesi gerektiğini sanmalarıdır. Elbette değişim bir 
gerçekliktir; ama her zaman her şeyin değiştiği bir batıl inançtır. Her şey her an değişse veya değişebilse insani 
hayat mümkün olmazdı. Tarihe bu gözle bakıldığında insanların temel değerlerinde ve karşılaştıkları 
problemlerde onların mahiyetini tamamıyla değiştirecek kadar fazla değişiklik olmadığını kolayca görürüz. 
İnsani hayatı mümkün ve hatta anlamlı kılan sürekliliktir. Mahçupyan son yazısında onun hakkında kalem 
oynattığı için özgürlük kavramı üzerinden ne demek istediğimi anlatayım. Özgürlük, tarih boyunca temel insani 
değerlerden ve dolayısıyla temel problem alanlarından biri olmuştur. Bu değerde bir ölçüde değişiklik olmuş 
olsa bile, bu, hiçbir zaman kavramı tamamıyla mutasyona uğratacak kadar geniş olmamıştır. Özgürlüğü her 
dönem ve her şart için tanımamızı, anlamamızı ve insani durumu özgürlük açısından tahlil etmemizi 
sağlayabilecek kavramsallaştırmalara ve analiz aletlerine sahibiz. Kısaca, özgürlük modernitede başka, post 
modernitede başka değildir. Her yerde her zaman aynıdır. İlgili literatür ciddi şekilde incelenirse, tartışmaların 
negatif ve pozitif özgürlük kavramları etrafında döndüğü görülecektir. Bu yüzden, özgürlükle ilgili anlamlı bir 
tartışmayı ancak bu kavramlardan birine taraf olarak yapabiliriz...  
 
 
Özgürlük devamlı değişiyor mu?  
 
Temel bir değer olarak bileşenlerinde büyük bir süreklilik olmakla beraber, özgürlüğün hayatın akışı içinde yeni 
durumlar ve problemler açısından yorumlanması gerekebilir. Bir örnek vereyim. İfade özgürlüğü negatif 
özgürlüğün önemli türevlerinden biridir. Anlamı, bir kimsenin keyfi bir engelle karşılaşmadan ve başına 
"haksız" yere kötü bir şey geleceği endişesine kapılmadan görüş ve kanaatlerini söz ve davranışla dışa 
vurabilmesidir. Antik Yunan'da bu meselâ vatandaşların siyasî ortamlarda serbestçe konuşabilmesi demekti ve 
tabii ki yoktu. Matbaa icat edilip seri kitap basımı yapılabilince ifade özgürlüğü kitaplarda nelerin 
yazılabileceğiyle ilgili bir boyut kazandı. Gazete çağı başlayınca, radyo ve sonra televizyon doğunca, arkasından 
internet devreye girince ifade özgürlüğü her seferinde yeniden tartışıldı ve yorumlandı. Ama unsurları hep aynı 
kaldı. Başka bir deyişle, özgürlüğün özü hiç değişmedi. Bu izah doğruysa, ifade özgürlüğünün modern 
dönemden post modern döneme bir değişiklik geçirmemiş olması gerekir. Benim bildiğim bu. Eğer geçirdiğine 
inanıyorsa, bunu ispatlamak ve değişikliklerin neler olduğunu açıklamak, yani özgürlüğün "anlamı ve içeriği"nin 
nasıl değiştiğini benim gibi inatçı negatif özgürlükçülere izah etmek Mahçupyan'a düşer.  
 
 
Özür dilemeliyim  
 
Bir tartışmadan ille de galip çıkmak gibi bir derdim yoktur. Karşı taraftan da bir şeyler öğrenme imkânının 
varlığına inandığımı öğrencilerim ve okuyucularım bilir. Dostum, arkadaşım Mahçupyan'ı üzmek ve silkelemek 
de özellikle zevk alacağım bir şey değil. Ancak, teessüfle ve tekrar belirtmeliyim ki, Mahçupyan'a yönelttiğim 

Serdar Kaya / derinsular.com
Ama her ideolojinin belli bir insan tanımına ve algı teorisine sahip olması da beklenir. Mahçupyan da zaten bunlardan söz etmek istiyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Bunların hepsinin doğru olduğu söylenebilir. Ama Mahçupyan bunları değil, sadece bu kaygılarla şekillenen zihniyeti eleştiriyor.



 11

soruların ve eleştirilerin hiçbirine tatminkâr ve kaçak güreşmeyen, yani anlamsız büyük anlatılara dayanmayan 
cevaplar alabilmiş değilim. Alabilsem ve Mahçupyan'dan bir şeyler öğrenerek bazı görüşlerimi düzeltmek 
zorunda kalsam, bundan gocunmazdım. Galiba hatam, Mahçupyan'ın yanılmazlık makamında oturduğunu ve 
her şeyin mutlak ve kesin cevabını onda bulabileceğimi anlamamak oldu. Ne kadar da anlayışsızım. Bu hatadan 
ders almalı ve bir daha yanılmaz, üstün otoritelere meydan okuma küstahlığına düşmemeliyim. Etyen 
Mahçupyan'dan densizliğim için özür dilerim. 
 
 
Liberalizmin yüzeyselliği, Etyen Mahçupyan / Zaman / 03 Mart 2006 
  
Polemikler insanı muhakeme geliştirmeye zorladığı ölçüde hem onu sürdürenler hem de izleyenler için yararlı 
addedilebilir. 
 
Ama polemikler aynı zamanda iki taraf arasında bir tür üstünlük mücadelesine de dönüşürse işin tadı kaçar. Bu 
durumda en doğrusu o tartışmayı yeni başlamış gibi ele almak, kişiliği ima eden sataşmaları bir kenara koyup 
tartışılan şeyin içeriğine yoğunlaşmaktır. Bir süreden beri Atilla Yayla ile sürdürdüğümüz polemiğin de artık 
yenilenmeye ihtiyacı var. Bu nedenle Yayla'nın ilgili son yazısında kendimi 'yanılmazlık makamında' gördüğüme 
ilişkin sözlerini bir kenara koyabiliriz. İsim vermeden yaptığı 'postmodernizme total paradigma muamelesi 
yapanlar' kategorizasyonunun da analize yönelik fazla anlamlı bir kavramsallaştırma olmadığını söylemekle 
yetinelim. Hele bu kategoriye dahil olanların, yeni bir laik dinin doğuşunu ima edercesine yakın tarihteki tüm 
iyilikleri postmodernizme, tüm kötülükleri ise modernizme yükledikleri savı, konumuzun iyice dışına düşüyor.  
 
Ama şu kadarını söylemekte yarar var: Modernizm de, postmodernizm de benim hoşlandığım ideolojik 
konumlar değil. Beni ilgilendiren şey bu ideolojilerden ziyade modern ve postmodern durumların kendisi ve 
burada üremekte olan sorunların hangi zihniyet içinde ele alınması gerektiği. Söz konusu zihniyet olarak 
demokratlığı önerdiğim ve bu bakışın ne modernist ne de postmodernist olarak adlandırılamayacağı ise epeyce 
açık. Ancak toplumsal olgu ve yaklaşımları ille de modernizm veya postmodernizm biçiminde kategorize etmek 
gibi bir kaygınız varsa, o zaman zaten bu tür bir zihniyet analizinden uzaktasınız demektir...  
 
Dolayısıyla Yayla ile tartışmamıza yeni bir soluk kazandırmak üzere bu yan konuları bir tarafa koyup, onun 
üzerinde durduğu 'özgürlük' meselesine gelelim: "Özgürlük modernitede başka, post modernitede başka 
değildir" diyen Yayla'ya göre bu değerin "bileşenlerinde büyük bir süreklilik" mevcut olup sadece "hayatın akışı 
içinde yeni durumlar ve problemler açısından yorumlanma" gereği söz konusu... Bu nedenle örneğin ifade 
özgürlüğünün tanımı ve içeriği aynı olmakla birlikte, matbaa döneminden gazetenin, televizyonun ve hele 
internetin geçerli olduğu günümüze doğru gelindiğinde haliyle çok farklı yorumlar söz konusu olacaktır.  
 
Anlaşıldığı kadarıyla Yayla için ifade özgürlüğü etrafındaki tartışmalar esasta teknik bir meseleye, teknolojiye 
nasıl uyum sağlanacağı konusuna gönderme yapmakta. Bu durumda acaba Yayla, Danimarka'da başlayıp başka 
Avrupa ülkelerine yayılan 'karikatür krizi' ile ilgili ne düşünüyor? Buradaki gerilimin teknik bir meseleden çok 
daha temelde bir zihniyet sorunu olduğu açık değil mi? Liberallerin yükselen hoşgörüsüzlüğünün liberalizmle 
hiç mi ilgisi yok?Yaşanan karşılıklı saldırganlık halleri iki toplum ya da iki din arasında değil, kendilerini seküler 
addedenlerle dindar addedenler arasında; çünkü bu iki grubun ifade özgürlüğü ve daha da temelde 'özgürlük' 
kavramına ilişkin özsel bir anlayış farklılığı var. Hatta denebilir ki, farklı zihniyetlere sahip insanların özgürlük 
tanımı üzerinde hiçbir zaman anlaşması beklenmemeli. Aynı şekilde bugün liberallerle demokratlar arasında da 
özgürlüğün tanımında özsel bir farklılık mevcut, çünkü bu iki yaklaşımın epistemolojik arka planı tamamen 
farklı. Toplumsal ilişki bağlamından kopuk bir bireyden hareket ettiğinizde, peygamberlerin karikatürünü 
çizmek ifade özgürlüğü olabilir; ama ancak toplumsal ilişki bağlamında bir bireyselleşme tasavvur edebilen 
demokratlık açısından durum aynı değil...  

Serdar Kaya / derinsular.com
Yayla bunları inanarak, samimiyetle söylüyor; ama maalesef edindiği intiba doğru değil.

Serdar Kaya / derinsular.com
Son derece net bir tavır ve aynı derecede sağlıklı bir yaklaşım.

Serdar Kaya / derinsular.com
Evet, doğru. Ama modernist olarak nitelendirilemeyeceği nisbeten çok daha açık.

Serdar Kaya / derinsular.com
Hayır. Yayla zaman içinde değişmeyen bir öze işaret etmek istiyor sadece. Teknoloji argümanının merkezinde değil.

Serdar Kaya / derinsular.com
Paris varoşlarından sonra ikinci bir harika örnek.

Serdar Kaya / derinsular.com
“Toplumsal ilişki bağlamında bireyselleşme” ucu çok açık bir ifade. “Öteki” ile birlikte yaşadığının bilincinde olan ve uzlaşı çabası gösteren bireylerin inşa ettikleri bir kültür” gibi bir şey daha makul olabilir.
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Liberalizm kendi tanımlarını evrensel addettiği ölçüde, zihniyetsel farklılıkları da teknik bir mesele ya da bir 
'sapma' sanmaya eğilimlidir. Bu kişinin kabahati değil, ne yapalım ideoloji böyle... 
 
 
Liberallik ve demokratlık, Etyen Mahçupyan / Zaman / 05 Mart 2006 
 
İdeolojiler genellikle iyi tanımlanmış bir bilgi kuramına ve bu algılamanın uzantısı olan bir zihniyete otururlar. 
 
Tutarlı bir önermeler bütünü üretmelerinin ve zamana dayanmalarının sırrı da buradadır. Ancak dünyanın 
genel zihni kabullerinde bir değişim yaşandığında, eskiden revaçta olan zihniyetin içinde şekillenmiş olan 
ideolojiler de zor durumda kalır. Bugün liberalizmin ve sosyalizmin (ve tabii sosyal demokrasinin) yaşadığı 
sıkıntının kaynağı da, söz konusu ideolojileri anlamlı kılan modern algılamanın yıpranması. Buradaki sorun bu 
ideolojilerin iç tutarlılığı ile ilgili bir zaaf değil, modernliğin günümüz sorunlarına çare olamaması ve modern 
ideolojilerin de modernliğin dışına çıkan bir bakış geliştirememeleri. Ancak bu 'geliştirme'nin yapay ve 
pragmatik ekleştirmelerle yapılması da mümkün değil, çünkü o durumda ideolojilerin iç tutarlılığını sürdürmek 
ve dayandıkları bilişsel altyapıyı korumak mümkün olmaz. Diğer bir deyişle dünyanın değişmesine ve başarısız 
kalınmasına rağmen, bir ideolojinin ille de korunmaya çalışılması, sonuçta söz konusu ideolojiyi kadük 
edebilir...  
 
Bugün kendilerine 'liberal demokrat' diyen birçok insan da bilmeden bu kadükleşme sürecine hizmet etmekte. 
Çünkü liberallikle demokratlığın birbirinden tamamen ayrı bilişsel temelleri var ve bu iki kelimeyi yan yana 
getirmek liberalizmi kurtarmaya yetmiyor. Kısaca ifade edersek, liberallik insanlar arasındaki 'mesafe'yi 
korumaya dayanan, onlar arasındaki iletişimi zorunlu kılmayan bir ideoloji... Oysa demokratlık bu 'mesafe'nin 
her iki taraftan kapatılmasını talep eden, insanları bireysel kararlarında bile ötekileri dikkate almak zorunda 
bırakan bir ideoloji... Olayın felsefi temelini bilmeyen, anlamayan veya anlamak istemeyenler için yakınımızda 
somut bir örnek de var: Paris banliyösündeki şiddet olaylarının algılanması... Birikim dergisinin Aralık 2005 
sayısında Nilgün Toker konuyu açıklığa kavuşturan, liberalizmin demokratlık bir yana, nasıl milliyetçilikle dirsek 
temasında olduğuna dair olağanüstü bir pasaj yazmış: "Yurttaş olmayı, soyut haklara sahip olmaya 
indirgediğinizde (ve) bu haklara sahip olmak bakımından eşitlediğiniz toplumu farklı parçalara ayırıp farklı 
nesnelliklere kapattığınızda; bu parçaların birbiri\yle ilişkisi bizzat bu 'ayıran' tarafından baştan itibaren bir 
'başkalık' olarak kurulduğundan, bu ilişki bir ilişkisizlik, daha doğru bir terimle 'karışmama' olarak 
kurgulanmıştır denilebilir. Gettonun/banliyönün hakikati bu karışmama halinde yatar. Burada karışmaması 
istenen dışardakinin içeriye girmemesi, gettonun merkeze yayılmaması, ulusun homojen kimliğinin 
bozulmamasıdır... İki yurttaş olma hali arasındaki fark, birisinin diğeri tarafından gerçekte yurttaş olarak kabul 
edilmediği bir büyük nesnellik, hatta varlık boşluğu yaratır. Burada ayrım, haklara sahip olma bakımından bir 
ayrım değil, hakları gerçek kılma kapasitesi bakımından bir ayrımdır."  
 
Toker'in sözünü ettiği ayrım tam da liberallikle demokratlığı bir diğerinden farklılaştıran temel ayrıma işaret 
ediyor: Liberaller için hakların ve onları kuşatan bir ulusal hukukun varlığı ideal bir toplumun yeterli önkoşulu... 
Buna karşılık demokratlar için hakların ve hukukun toplumsal katılım içinde üretilip sahiplenilmesi ve 'gerçek 
kılınması' yani somut olarak gündelik hayata yansıması gerekiyor. Aksi halde kendimizi bir 'toplum' veya 'ulus' 
sansak da, gerçekte sorunlara bağımlı hale gelen, dağılmaya yüz tutan, parçalı bir yabancılaşma halini ifade 
ederiz... Paris banliyösündekiler liberal bir düzende liberal haklara sahip olarak yaşıyorlar; ama ihtiyaçları soyut 
haklar değil, hakların kendi yerellerinde ete kemiğe bürünerek üretildiği demokrat bir düzen... 
 
 
Keçiboynuzu ve 'demokrat zihniyet', Atilla Yayla / Zaman / 23 Mart 2006 

Serdar Kaya / derinsular.com
Modernizmin, kendisini tarihi sona erdiren bir algı olarak totaliterleştirmiş olması ve bu totaliter algıların içerdiği önkabuller konusu çok önemli olduğundan, belki de sadece bu noktaya odaklanan ayrı bir yazı yazılmalı. Bu her ne kadar açık bir durum olsa da, modernizmin ön kabulleri hala çok güçlü.

Serdar Kaya / derinsular.com
“Zorunlu kılmayan” yerine, “çok önemli görmeyen” ya da “ilgilenmeyen” demek daha doğru olabilir. Çünkü demokratlık şayet başkalarının hassasiyetlerini dikkate almayı da içeriyor ise, yalnız kalmak isteyenlerin de olacağını ya da herkesin göreceli olarak farklı seviyelerde ve farklı noktalarda katılımcı olmak isteyeceğini de dikkate almalı. Tabii burada “zorunlu kılmaya” ifadesini tersten okumak anlamı değiştiriyor. Bu nedenle, Mahçupyan’ın insanları iletişim kurmaya “zorlayan” değil, bunu bir değer olarak benimseyen bir zihniyetten söz ettiği açık. Ama yine de “zorunluluk” sert ve tehlikeli çağrışımları olan bir ifade. Zorunlu kılmamak, hukuki anlamda “not enforce” anlamına gelebileceği gibi, nedensellik çerçevesinde “not necessary” anlamında da kullanılabilir. Yayla birinci manaya itiraz ediyor. Ancak kast edilen ikincisi ise, bunda bir sorun yok. Alternatif olarak, “gerekli olmamak” ifadesi kullanılırsa anlam yumuşayabilir.

Serdar Kaya / derinsular.com
Bir önceki yorumda belirttiğim kaygılardan ötürü buradaki zorunlu ifadesinin de yeniden artiküle edilmesi iyi olabilir.

Serdar Kaya / derinsular.com
Yaklaşımlardan birinin devlet-merkezli, diğerinin ise zihniyet-odaklı olması, bir kez daha söz konusu farkın temelini oluşturuyor.
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Etyen Mahçupyan ile Zaman sayfalarında sürdürdüğümüz tartışmada ben muarızımın argümanlarını ele alıp 
çürütmeye ve karşı tezler ileri sürmeye çalışıyorum; o ise, sanki tezlerinin çoğunu çökertmemişim gibi, aynı 
şeyleri benzer ifadelerle tekrarlıyor.   
  
Sorularıma ve eleştirilerime doğrudan cevap verme zahmetine neredeyse hiç girmiyor. Bu, sözüm ona 
tartışmamızı, benim için, keçiboynuzu çiğnemeye çeviriyor. Bir gram tat almak için bir kilo keçiboynuzu 
çiğnemek zorunda kalıyorum. "Mahçupyan'ı liberal düşünce hakkındaki fantezileriyle baş başa bırakmak daha 
iyi olmaz mı, acaba?" diye bazen kendi kendime soruyorum. Ama, sağ olsun, o, eline geçen her fırsatta, 
mesnetsiz salvolarını sürdürüyor. O kadar ki on beş günde bir yazabildiğim için, bazen, daha bir önceki yazısına 
cevap yetiştiremeden, ikinci, üçüncü yazısıyla karşılaşabiliyorum.  
 
 
Liberallik ve demokratlık üzerine  
 
Mahçupyan'ı, evvelki yazılarımda, demokrasinin bir ideoloji olmadığı yolunda ikaz etmiş ve kimsenin 
demokrasiyi ideoloji olarak almadığı tarzında bir cevap almıştım. Bu gerçek henüz zihnine nüfuz edememiş 
olmalı ki, demokrasiye ideoloji muamelesi yapmaya tam gaz devam ediyor. "Liberallik ve demokratlık"ı, yine, 
sanki iki farklı ideolojik pozisyona işaret ediyorlarmış gibi kullanıyor. Böylece demokratlığı tekeline alıyor. 
Maalesef, belki bu sefer anlatabilirim diye tekrarlamak zorundayım: Liberalliğin alternatifi demokratlık değil, 
başka bir ideolojik pozisyondur. Demokratlığın, yani siyasi katılımın, kararların müzakere yoluyla, çok kişi 
tarafından ve belirli demokratik prosedürlere uyarak alınmasının zıddı, kararların tek kişi veya dar bir azınlık 
tarafından ve kararlardan etkilenebileceklerin katılımı olmadan alınmasıdır. Yani otoriteryenizmdir.  
 
Bir liberal demokrat olarak benim insanların ve insan gruplarının iletişim kurmasına, birbirini anlamaya 
çalışmasına, birbirinin ihtiyaç ve taleplerine önem vermesine, ortak kararlar almasına ne itirazım olabilir ki? 
İnsanlar zaten yüzyıllardır bunları yapmaktadır. Bu, insan doğasının ve insanın yaşama tecrübesinin bir gereği 
ve sonucudur. Yapılması gereken, bunu yeni bir icatmış gibi sunmak yerine etkileşimin ve ortak karar alışın 
genel kurallarını teşkil eden çerçeveye saygı göstermek ve gerisini insanlara bırakmaktır. Bunu aşmak, insanları 
gerektiğinde zorla ve istenilen biçimde temasa ve iletişime geçirmeye kalkmak, bir tür toplum mühendisliğine 
soyunmaktır.  
 
 
İlk olarak liberalizmi anlamalı  
 
Mahçupyan'ın liberal tezlere iddialı fakat temelsiz eleştiriler getirmesinin muhtemel sebeplerini tahmin 
ediyorum. İlki, liberalizmin muazzam birikiminden yeterince yararlanmamaktır. Homojen bir bütün olmayan 
liberal düşünce, sosyal/modern liberallerden klasik liberallere ve nihayet anarko-kapitalistlere kadar uzanan 
zengin çeşitliliğe sahip bir yelpazedir. Bu yelpazenin değişik yerlerinde bulunanlar bazı noktalarda uzlaşıp diğer 
bazılarında farklılaşabilmektedir.  
 
Mahçupyan'ın büyük darbeler zannettiği eleştirilerinin çoğu faşistler, neo-konlar, nasyonal sosyalistler ve 
komünistler tarafından da dile getirilmiş ve hem teorik hem pratik olarak çürütülmüştür. Liberal anlam 
dünyasından haberdar biri için Mahçupyan'ın fiskeleri bazen komik, bazen tuhaf, ama her halükârda basittir. 
Liberal düşünceyi, onu işleyen ve geliştiren yazarların büyük eserlerinde anlatılan ve dünyada realize edilen 
biçimiyle değil, görmek istenilen ve karikatürize edilen biçimiyle eleştirmek bazı çevrelerde yaygın bir tavırdır. 
Mahçupyan da bunu yapanlar kervanına katılmaktadır. Söz gelişi, Mahçupyan'ın liberallerin soyut birey 
fikrinden hareket ettiği iddiasına bakalım. Kim, hangi liberal filozof(lar) bunu demiş? Diyenler varsa ne için 

Serdar Kaya / derinsular.com
Evet, ama diğer yandan Yorum sayfası yazıları da genelde köşe yazılarından çok daha uzun oluyor. Dahası, bu yazının yazıldığı tarihten geriye doğru gidildiğinde, Yayla’nın kelime sayısı olarak önde olduğu görülüyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
İtiraz elbette yok. Ama aynı ehemmiyeti göstermemek var. Zaten farklı önceliklere sahip olmak da, farklı kaygılardan hareket eden iki ayrı yaklaşım için son derece doğal bir durum. Yoksa zaten bu tartışma da yaşanmazdı.

Serdar Kaya / derinsular.com
İşte Mahçupyan da sorunu burada görüyor. Böyle yaparsak, elde edeceğimiz sonuç Paris ve varoşları gibi olabiliyor, demek istiyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Burada haklılık payı var. “Zorla” ifadesi açılmalı ve bence kast edilenin “imposition” değil, “encouragement” olduğu, iletişimin (insanların sorunlarını çözüme kavuşturma adına buna ihtiyaç hissetmelerinden ötürü) sosyal hayatın kendi doğal seyrinde gerçekleşen bir durum olduğu izah edilmeli.
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demiş ve hangi kuralları ve kurumları soyut birey tiplemesine dayandırmış? Bunların cevabını Mahçupyan'da 
aramak boşuna. Şu ifadeye bakın, "kısaca ifade edersek, liberallik insanlar arasındaki 'mesafe'yi korumaya 
dayanan, onlar arasındaki iletişimi zorunlu kılmayan bir ideoloji". İnsan "hayrola!" demeden edemiyor. Nasıl 
olur da insanların dil, din, etnisite, cinsiyet, kültür ve sosyal köken farklılıklarından dolayı negatif ayrımcılığa 
tabi tutulmamasını ve bunun hukukun esası haline getirilmesini isteyen bir yaklaşım insanlar arasına mesafe 
koymayı hedef alır? Ayrıca, "iletişimi zorunlu kılmak" da ne demek? Buradaki "zorunluluk" bir otoriter zihniyet 
yansıması olmasın?  
 
Mahçupyan liberal düşüncenin özgürlükle ilgili zengin birikiminden nasiplenmemekte çok kararlı. O yüzden, 
benim ifade özgürlüğünü sadece teknik bir mesele olarak gördüğümü iddia ediyor. Liberaller özgürlüğü bireyle 
ilgili, sosyal ortamda doğan, herkesin eşit derecede sahip olması gereken, keyfi engellemenin yokluğu olarak 
anlaşılması ve başka bir bireye hak ihlali yapma yoluyla zarar verilmedikçe sınırlanmaması gereken bir değer, 
bir hak olarak görür. Sormak istiyorum Mahçupyan'a, özgürlüğün bu unsurlarının hangisi, nasıl değişmiştir? 
Veya,"demokrat zihniyet"in özgürlük anlayışı bu unsurların hangilerini ve niçin reddetmektedir? Mahçupyan 
bir taraftan "özgürlük niye sınırlı olsun?" diye soruyor, diğer taraftan yazdığı gazetenin muhafazakâr 
okuyucularına karikatür krizi üzerinden pas atarak ifade özgürlüğünün sınırlı olmasının gerektiğini söylüyor. 
İfade özgürlüğünün kutsallıklarla ve yaygın ortak değerlerle ilişkisinde sorun yaratan olaylara ilk defa 
rastlamıyoruz. Antik Yunan'da Sokrates de sitenin değerlerini eleştirmekten yargılanmış ve ölüme mahkûm 
edilmişti. İnsanlık elbette bu olaydan ders aldı ve ilkelerini geliştirdi. İfade özgürlüğü, liberallere göre, titizlikle 
korunması gereken bir değerdir. Şüphesiz, bu, ilgili her problemin otomatik çözümünü sağlayacak sihirli bir 
formüle sahip olduğumuz anlamına gelmez. Problemler yaşandıkça özgürlük felsefesi ve özgürlükleri 
uyumlulaştırma bilimi olan hukuk bu sorunu daha iyi çözmeye yaklaşacaktır.  
 
 
Liberalizm ve 'demokrat zihniyet'  
 
Mahçupyan'ın ikide bir liberal düşünceye çatmasının bir diğer sebebi, böyle yapmanın pratik yararı olsa 
gerektir. Henüz ne olup ne olmadığı belirsiz, kopuk ve tutarsız fikir kırıntılarının bir kavram çarpıtmasıyla 
adlandırılması olmanın ötesine geçememiş olan "demokrat zihniyet"i insanlığın entelektüel/felsefi birikiminin 
en büyük parçası olan liberalizmle zıtlaştırmanın pratik faydaları çoktur. Böylece kimileri, "demokrat zihniyet"i, 
dallanmış budaklanmış, derin, iyice işlenmiş felsefi kökleri olan, ideolojilerin alanına giren temel beşeri 
problemlere sözgelimi liberalizmden daha iyi çözümler getirmiş bir yaklaşım zannedebilir. Ama, böyle 
düşüneceklerin sayısının çok olmayacağını tahmin edebilir ve bu yola girenlerin kısa bir süre sonra tatminsiz 
kalacağından emin olabiliriz. Mahçupyan, "demokrat zihniyet"i gerçekten işlemek ve geliştirmek istiyorsa 
liberalizmi ötekileştirmek yerine kendi tezlerini açıklamaya çalışması daha iyi ve daha dürüst bir yoldur.  
 
Anladım, liberalizm bunalımdadır, yüzeyseldir, epistemolojisi sorunludur, hatta 1980'lerin sonunda asıl çöken 
sosyalizm değil, liberalizmdir! İyi ama, bu, "demokrat zihniyet" diye alternatif bir ideolojinin mevcut ve 
liberalizmden üstün olduğunu göstermez. Sahi, şu "demokrat zihniyet"i biraz açsak. "Demokrat zihniyet"e göre 
temel beşeri birim nedir? Birey ile cemaat ve toplum arasında nasıl bir ilişki vardır? Bireyin hak ve özgürlükleri 
cemaat-toplum tarafından çiğnenirse ne olacaktır? "Demokrat zihniyet" birbiriyle "mesafeyi" daraltmayan 
bireylere ve gruplara ne yapacaktır? Temel değerleri nelerdir? Bu değerler nasıl doğmakta ve 
meşrulaştırılmaktadır? Bu zihniyet insanlar arasında özgürlük konusunda hiç uzlaşma olmayabileceğini kabul 
ettiğine göre özgürlük diye bir değer olmayacak mıdır? İnsanlar ne tür kararlar için iletişim kurmalı ve 
etkileşime girmelidir? Hangi kararlar bireysel alanda kalmalı, hangileri kolektif alanda dahil edilmelidir? 
"Demokrat zihniyet"e göre en iyi yönetim biçimi nedir? "Demokrat zihniyet"in demokrasi anlayışının liberal ve 
illiberal demokrasiyle değerler, kurumlar ve süreçler açısından benzer ve farklı yönleri nelerdir? "Demokrat 
zihniyet"çi demokrasi hangi kurallara ve kurumlara dayanacak ve nasıl oluşturulacaktır? Bu demokraside hâlâ 

Serdar Kaya / derinsular.com
Yayla’nın hala “[ayrımcılık karşıtı bir duruşun] hukukun esası haline getirilmesini isteyen bir yaklaşım”dan söz ediyor olması, gerek liberal zihniyetin gerekse her sosyal gerçekliği liberal zihniyet içerisinden değerlendirme alışkanlığının bir diğer dışavurumu.

Serdar Kaya / derinsular.com
Evet. Daha önce de ifade ettiğim gibi, şayet zihniyetten söz ediyorsak, bu kendiliğinden, olayların doğal akışı içinde cereyan eden bir şey olmalı.

Serdar Kaya / derinsular.com
Hayır. Karikatür krizi, farklı iki özgürlük anlayışının karşı karşıya gelmesine gerçekten de çok iyi bir örnek. Şöyle ki: Danimarka'daki karikatür krizi gibi olaylarda liberallerin takındıkları yaygın tavır, böyle bir şey hoş olmasa bile, sanatçıların ifade özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiği şeklinde karşımıza çıkıyor. Demokratlık ise, bir arada yaşamanın, her bireyin kendi etrafına ördüğü duvarlarla müstakilleştirilmesi ve müdahalenin söz konusu olamayacağı bu tekil dünyalarda tamamen hür bir şekilde hareket edebilmesinin temin edilmesi suretiyle ile mümkün olamayacağını söylüyor. Diğer yandan, yine demokrat zihniyete göre, bir arada yaşayabilmek için farklılıklara saygı önemlidir, ama tek başına yeterli değildir. Zira, sosyal alanı herkese ait ve mümkün mertebe huzurlu kılabilmek için, farklılıklara saygının yanı sıra, uzlaşı arayışının da ortak bir değer olarak benimsenmesi esastır. Aksi takdirde, herkesin birbirine yakın  derecelerde kendisini ait hissedeceği ve huzur içinde yaşayabileceği, kuşatıcı bir kültür inşa etmek mümkün olmaz. Demokratlık bu şekilde tanımlandığında, söz konusu karikatür krizi konusunda daha farklı bir tavır almanın neden gerekli olduğu daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü, uzlaşı çabasını ve bir arada huzur içinde yaşama gayretini esas alan bir kültür, başkalarının inançlarını alaya almayı hoşgöremez.

Serdar Kaya / derinsular.com
Bu bir niyet okuma.

Serdar Kaya / derinsular.com
Doğru. Ama bu karşılaştırmalı analiz yapılamayacağı ya da karşılaştırmanın gerekli ve yararlı olmadığı anlamına gelmez.
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kuvvetler ayrılığına, anayasal koruma altına alınmış birey haklarına, anayasal yönetime, serbest piyasa 
ekonomisine yer ve ihtiyaç olacak mıdır?  
 
Mahçupyan, bu sorulara cevap lütfetme zahmetine katlanırsa, "demokrat zihniyet"ini daha iyi geliştirebilir. Ben 
de, böylece, keçiboynuzu çiğniyormuş gibi hissetmekten kurtulabilirim. 
 
 
Liberalizm topluma niçin dokunamaz?, Etyen Mahçupyan / Zaman / 14 Nisan 2006 
   
Karikatür krizinin yaşandığı günlerde hukukçu Zühtü Arslan liberalizmin hareket alanını çizen tespitler yapmıştı.  
 
Yorum sayfasında çıkan makalesinde eleştiri ile hakaret arasındaki çizginin belirsizliğinden hareketle "buradaki 
hassas dengenin" sağlanmasının önemini vurgulamıştı. Öznelliğin nasıl ele alınacağına dair olan bu mesele her 
ideolojinin kendine göre 'çözüm' üretmesini gerektiriyor. Örneğin demokratlar için eleştiri ile hakaret 
arasındaki çizgi her şeyden önce muhatabınızın olayı nasıl algıladığıyla ilgilidir. Dolayısıyla malum karikatürler 
eleştiri değil, hakaret sınıfına girer. Liberaller ise soyut birey haklarına dayanan soğuk bir hukukun tüm 
insanları eşit olarak kuşattığını varsayarlar. Bu nedenle de Avrupa'daki bütün liberaller bu karikatürleri ifade 
özgürlüğü bağlamında doğal bir eleştiri olarak aldılar. Demokratlar için asıl değer birlikte yaşamanın 
koşullarının birlikte üretilmesidir. Liberaller için ise diğer insanlardan ayrı olarak ele alınan evrensel bireyin 
özgürlüğü...  
 
Zühtü Arslan'ın aynı makalede bir diğer ilginç tespiti de şuydu: "Liberal anlayış başkalarının kutsallarına saygı 
duymayı değil, başkalarının kutsallarını seçme ve koruma hakkına saygıyı gerektirmektedir." Diğer bir deyişle 
siz istediğiniz kutsalı seçmekte ben de onu istediğim gibi 'eleştirmekte' serbestim. İsterseniz siz de benim 
kutsalımı 'eleştirerek' karşılık verebilirsiniz... Bu anlayışta bir dünyanın sağlıklı bir toplum üretmesinin önkoşulu 
herkesin liberal olmasıdır. O zaman sorun çıkmaz ve herkes kendi alanına ve haklarına razı olur. Nitekim 
liberalizm de zaten herkesi liberal varsaymaktadır. Farklı ideolojilerin varlığı kabul edildiğinde bile, bu 
ideolojilerin farklı zihniyetlere oturdukları, dolayısıyla farklı değerlerden beslendikleri göz ardı edilmekte ve 
sanki herkes liberalizmin 'üst' kurgusuna uygun bireyler olmak zorundaymış gibi davranılmaktadır. Buna karşılık 
demokratlık başkalarının kutsalını felsefi anlamda kendi kutsalıyla bütünleştirir. Çünkü demokratlık kendi 
kutsalınızın bir öznel tercih olduğunu ve diğer öznel tercihler karşısında hiçbir kategorik üstünlük taşımadığını 
kabul etmenin ötesinde, diğer kutsalla ilişki aramayı da gerektirir...  
 
Bu tespitler liberalizmin niçin topluma ve gerçek insana dokunamadığını, onu anlamadığını, insanlığı ilişkisizlik 
üzerinden soyut bir norma mahkum ettiğini ortaya koyar. Nitekim Atilla Yayla'ya bakılırsa liberaller kendilerini 
"gözleyerek başka insanların ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlama yolunda" çaba göstermekteler. Yani Yayla 
kendisine bakarak beni anlayacağını düşünüyor. Nitekim karikatürleri çizenler de muhtemelen kendilerine 
bakarak 'doğru' İslami tavrı bildiklerini vehmediyorlardı. Eğer birbirimize benzesek, yani hepimiz liberal olsak 
belki Yayla'nın anlama çabası bir miktar yararlı olurdu. Ama biz birbirimize benzemiyoruz ve gerçek konuşma 
ihtiyacı birbirine benzemeyenler arasındadır. Nitekim demokratlığın günümüz dünyası açısından gereği de 
burada. Çünkü dünya konuşmayı unutmuş durumda... Hatta liberalizm sayesinde konuşmanın gereksizliği bile 
savunulabilmekte...  
 
Liberaller konuşmayı hep 'müzakere' olarak algılıyor ve birinin galip çıkacağı bir çekişme sanıyorlar. Çünkü 
liberaller gerçekten de böyle davranıyor, karşılıklı tavizle gelinen bir uzlaşmadan ötesini hayal dahi 
edemiyorlar... Oysa demokratlar için konuşma kazanılacak bir müzakere değil, karşındakini anlamak üzere 
yürütülen bir arayıştır. Her iki tarafın da demokrat bir kültürde buluşması, her iki tarafın da değişimini ima 

Serdar Kaya / derinsular.com
Tartışmanın çerçevesini daha net bir şekilde oluşturabilme adına bu türden çok sayıda örnekli (soyut olmayan) değerlendirmelere ihtiyaç var. Çünkü soyut kavramları herkes kendi yüklediği anlamlarla değerlendiriyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Çok iyi!

Serdar Kaya / derinsular.com
Bir başka deyişle: Demokrat zihniyet, insanları, kendi kutsallarına yönelik hassasiyetlerinin bir benzerini başkalarının kendi kutsalları için hissettiklerinin farkına varmak suretiyle empati kurma gayreti içerisine girmeye yöneltir.

Serdar Kaya / derinsular.com
Ya da: Birbirine benzemeyen insanların birbirlerinin farklılıklarına saygı göstermeleri erdemli bir davranıştır. Ancak birbirleriyle konuşmaları, dahası, birbirleriyle konuşmaya, birbirlerini anlamaya ihtiyaç hissetmeleri, ortak bir değer olarak yüceltilmeye daha layıktır.

Serdar Kaya / derinsular.com
Aslında bu, Batı sağının geneli için son derece tipik bir tavırdır.
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eden bir ortak bakışın sinerjisini ima eder. Sağlıklı birlikteliklerin önkoşulu da budur, herkesin kendine bakıp 
ötekini sanal olarak ürettiği bir liberal dünyanın soyut bireyselliği değil. 
 
 
Liberalizmin krizi, Etyen Mahçupyan / Zaman / 16 Nisan 2006 
 
Her ideoloji bir tür kurtarıcı olarak ortaya çıkar ve kendisini bu misyon üzerinden meşrulaştırır. Kendinden 
önceki anlam dünyası içinde yaşanmakta olan haksızlıkları ve çarpıklıkları ortadan kaldırma, insanlığın 'gerçek' 
niteliğine yanıt veren bir düzen kurma hayalidir bu...  
 
Liberalizm de böyle oluştu. Modernite ve aydınlanma ile birlikte şekillenen bu yaklaşım, eski dünyanın ataerkil, 
cemaatçi sosyal yapısını kırmanın yanında, insanların kafasının içini de özgürleştirme iddiasındaydı. Nitekim 
bugün vazgeçilmez saydığımız 'seküler rasyonel birey' böyle doğdu. Şimdi karşımızda ne istediğini bilen, 
hurafelere kapılmayan, farklı istekleri arasında dengeler kuran, fikirleri arasında bütünsellik olan yeni bir insan 
vardı. Bu 'bireyleşmiş' insandan yola çıkan toplumsal yapılar kendiliğinden çoğulcu bir nitelik arz edecek, 
çeşitlenmiş ancak eşdüzeyli toplum ise eşitlikçi temele oturan bir karar mekanizmasıyla, yani 'demokrasi' ile 
taçlanacaktı...  
 
Liberaller bu pembe ütopik hayalin derinliklerine girme şansını bulamadan karşılarında otoriter zihniyete geri 
dönüşü ima eden, modernliği kolektivist bir temelde yeniden tanımlamak isteyen sosyalizmi buldular. Böylece 
liberal literatür sosyalizmle olan mücadele içinde şekillendiği ölçüde, liberalizmin rakibine olan üstünlüklerinin 
sergilenmesini ön plana çıkardı. Liberalizmin kendi iç ideolojik tutarlılığının sınanması ve daha önemli olarak 
gerçeklik karşısındaki performansı göz ardı edildi. Oysa ta başından beri sol kanadın hiç de yabana 
atılamayacak eleştirileri vardı. Örneğin liberalizm gerçek dünyanın güç dengelerini dikkate almayan sahte bir 
eşitlikçiliği savunarak haksızlıkları meşrulaştırmaktaydı; bireye atfedilen rasyonellik bir tür avutma işlevi 
görürken, dünya büyük iktisadi ve siyasi aktörlerin rasyonalitesine tabi olmaktaydı; her biri 'biricik' olan bu 
bireylerin dünyasında ortak bir toplumsal ahlakın yerleştirilmesi ise neredeyse imkansızdı...  
 
Solun kendi ekonomizm takıntısı nedeniyle işin daha ziyade güç dengesizliği tarafına ağırlık vermesi ise 
liberalizmin işini kolaylaştırdı. Sosyal devlet kavramı bu sayede doğdu ve refahın yükselmesiyle birlikte de 
sosyalizmi alt eden bir performans üretti. Ne var ki liberalizmin felsefi temeli açısından aşil topuğu ahlak 
meselesi ve ona bağlı olarak toplumsallaşma sorunsalıydı. Liberal toplumlar bu sorunu liberalizmin içinden 
değil, milliyetçilik üzerinden çözdüler; daha doğrusu çözdüklerini sandılar. Bir millete dahil olmanın getirdiği bir 
tür ahlaksal temeli paylaşırken, aynı marşı bir ağızdan söylemekten kutsal anma günlerinin gereğini yapmaya, 
vergisini ödemekten vatanı için ölmeye varan geniş bir ahlaki çerçeve ortaya çıktı.  
 
Böylece 'öteki' milletin dışında birileri olarak tanımlanırken, liberal toplumun da dışına sürülmüş oldu. Bütün 
özgürlükçü ve hoşgörülü tavrına karşın, liberaller aslında ancak kendilerine benzeyen insanlarla birlikte bir 
toplum tasavvuru geliştirebildiler. Diğer bir deyişle 'seküler rasyonel birey', milli bir çerçeve içinde 'seküler 
rasyonel vatandaş' haline geldi.  
 
Dolayısıyla da bugün bu tanımın dışında kalan insanlara liberal sistemde yer bulunamıyor. Onlar yabancı... Hele 
Müslüman iseler; yani sekülerleşmemiş, rasyonelleşmemiş bir var olma halinin taşıyıcısı iseler, onları Fransız 
veya Alman olarak tahayyül etmek son derece güç. Kalıcı yabancıları olan bir liberal toplum artık toplum olma 
vasfını kaybeden bir cemaatler bileşkesi gibi. Öteki ile birlikte bir toplumsal ahlak üretmekte aciz olan ev sahibi 
cemaatler, bu nedenle kendilerini korumak üzere yeniden devletlerine ve milletlerine dönüyorlar, kimliklerini 
otoriter zihniyetin kapısında arıyorlar... Liberalizm kendi özünü inkar ediyor. 
 

Serdar Kaya / derinsular.com
Her konuda olduğu gibi burada da insan tanımı birinci derecede belirleyici olduğundan, bu nokta derinlemesine analiz edilmeli.

Serdar Kaya / derinsular.com
Immanuel Wallerstein’ın Dünya Sistemleri Teorisi gibi merkez-çevre ilişkilerini ele alan yaklaşımlar bu çerçevede değerlendirilebilir. Dahası, bu konulardaki adaletsizlikleri görebilmek ve onaylayabilmek için Marksist etiği benimsemek de gerekmez. Liberallerin dünyadaki onca adaletsizliğe ya kayıtsız kalıyor, ya da “Bizim istediğimiz liberalizm bu değil, biz sermaye yanlısı bir rejim değil, mutlak özgürlük istiyoruz” şeklinde sadece ideale odaklanan bir tavır sergiliyor olmaları, Mahçupyan’ın bu yaklaşımını teyit ediyor. Belirtilmesi gereken bir diğer nokta da, bilişsel psikolojiyi ekonomiye entegre eden (Nobel ödüllü) davranışsal ekonomi branşının da insan tanımı konusunda benzeri bir değişiklik teklif etmiş olması. Zira bu yöndeki bir değişiklik, doğrudan insan davranışlarının açıklanış şeklini de değiştirecek olduğundan hakim ön kabulleri tekrar gözden geçirmeyi gerektirecektir.

Serdar Kaya / derinsular.com
“Çözdüler” ifadesi, söz konusu uygulamanın felsefi değil, politik/pragmatik bir kaygı ile gerçekleştirildiğini ima ediyor. Bu durum, her ne kadar liberalizmin ortak bir ahlak ya da en basitinden bir birliktelik ya da aidiyet hissi üretebilme yeteneğini sorgulamak gerektiğini ima etse de, liberalizmin bu eksikliği, demokratlığın benzeri bir testi geçebileceği anlamına gelmiyor. Bu nedenle, demokratlığın da bu konudaki yeterliliğini test etmeye çalışmak, sözgelimi insanların birbirlerini anlama gayretlerinin bir ortak kimlik oluşturabilme noktasında ne denli başarılı olabileceğini sorgulamak ve söz konus gayretlerin hangi durumlarda nisbeten sonuçsuz kaldığını ortaya çıkararak bu çerçevede çözüm üretmeye çalışmak gerektiği fikri akla geliyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Gerek Türkiye’deki liberal gençlerin, gerekse ABD’deki Ayn Rand yanlısı kapitalistlerin her türlü eleştiriye çoğunlukla totaliter bir üslupla karşılık veriyor olmaları bu iddiayı doğrulayıcı gerçeklikler.

Serdar Kaya / derinsular.com
Fransız ve Almanları bu çerçevede eleştiriyorsak, bu liberal demokrasiden ziyade sosyal demokrasi ve de modernizm eleştirisi olmaz mı?
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Liberalizmin intiharı, Etyen Mahçupyan / Zaman / 17 Nisan 2006 
 
Hiçbir ideolojinin insanlığın bütün sorunlarını çözebileceğini, hele bunu ilelebet yapabileceğini öne sürmek 
mümkün değil. Bu nedenle de sorunların belirli bir ideolojinin perspektifi içinden çözülemediği noktada, 
ideolojiler başka düşünce sistemlerinden aldıkları kavramları kendilerine payanda yapar, böylece ayakta 
kalmaya çalışırlar. Tabii ideoloji dediğimiz şey iradesi olan bir özne değil... Dolayısıyla bu işlevi ideologlar 
üstlenir. Liberalizmin temel sıkıntısı, daha doğru bir ifadeyle çaresiz kaldığı nokta toplumsal ahlakın 
oluşturulması olduğu için, özellikle sosyalizmin arka plana itildiği son dönemlerde liberal ideologlar bu konu 
üzerinde yoğunlaştılar. 
 
Zaten daha başından itibaren liberalizm ahlak alanındaki eksiğini milliyetçiliğe, milli varlığın ima ettiği ahlaka 
dayanarak telafi etmeye çalışmıştı. Böylece devlete atfedilen 'kamusal akıl' aynı zamanda bir 'kamusal ahlak'ı 
da ifade etmiş; ulus-devletler üzerinden üretilen bu liberalizm, kendi varlığını millilikle bağlantılı kılmıştı. Ne var 
ki son 20-30 yılda dünya fazlasıyla değişti, küreselleşti ve milliliğin zorlandığı, hatta çatladığı bir sürece tekabül 
etti. Dolayısıyla kamusal aklın sorguya açıldığı, ama bunun yanında ister istemez kamusal ahlakın da yeniden 
düşünülmek zorunda kalındığı bir döneme girdik.  
 
Bir süre önce Batı dünyası Rawls gibi düşünürlerin fikirlerini bu nedenle bir tür kurtarıcı gibi karşılamış, böylece 
salt liberal akidelerden çıkarak bir ahlak önermesinin yapılabileceğini düşünmüştü. Ama öyle olmadı... Batı 
dünyası liberal kalma uğruna adım adım otoriter zihniyete teslim oldu. Kendi içindeki öteki ile ortak bir 
toplumsal zemin üretemeyen Batı, kendi ideolojisi ile de yüzleşmekten kaçındı ve çareyi 'yılana' sarılmakta, 
yani otoriter bir laiklik yorumunu 'rasyonel birey'in özü haline getirmekte buldu...  
 
Şükrü Hanioğlu'nun 16 Mart tarihli Yorum sayfası yazısından bazı alıntılar, bir tür ideolojik intiharı ima eden bu 
çaresizliğin arka planına ışık tutuyor: "Liberal düşüncenin içine düştüğü açmazları demokratik vatandaşlık ve 
kamusal akıl kavramlarının yeniden yorumlanmasıyla aşabileceğini varsayan Rawls ve takipçileri neticede 
çoğulculuğu ve demokrasiyi ikinci plana iten, ahlaki bir kamusal aklı merkezine yerleştirmiş bir liberalizm 
yaratmışlardır... Günümüzde liberal demokrasinin, demokrasi, çoğulculuk ve hürriyetlerden önce 'laiklik ve din' 
benzeri bir ikilem çerçevesinde ele alınabilmesi ancak 'kamusal akıl' kavramına ahlaki bir muhteva ve anlam 
yüklenebilmesiyle mümkün olabilir... (Böylece) siyasi liberalizm metafizik bir karakter kazanmakta... onun 
doğrularının dışına çıkılmamasını sağlama vazifesi ise kutsallaştırılmış bir hukuk sistemine bırakılmaktadır... 
Hukukun dürüstlük, hatta bu temele dayanan ahlak olarak işlev görmesi gerektiği tezi(nin)... neticesinde ise 
kamu aklını koruma adına devletin güç tekelini kullanarak zorlayıcılığa başvuran bir demokrasi ortaya 
çıkmaktadır ki bunun, bir anlamda, Aydınlanma sonrası laik köktenciliğe dönüş olduğu şüphesizdir."  
 
Hanioğlu'nun berrak tespiti liberalizmin kimlikler üstü ve dışı bir ideoloji olmak bir yana, doğrudan milli ve dini 
kimlikleri koruyan bir işleve indirgenmiş olduğunu söylüyor. Varlığını otoriter zihniyeti altetmek üzerine kuran 
bu ideoloji, bugün kendisini kültürcü ve milli bir öz etrafında kimlikleştirirken devlete de yeniden biat etmekle 
kalmıyor, bizzat otoriter zihniyete kapılanıyor. Bunun 'gerçek' liberalizm olmadığı şeklindeki çırpınışlar da pek 
anlam taşımamakta. Çünkü liberalizm 'gerçekte' hep böyleydi ve kuramsal önermelerin 'gerçeklik' karşılığı 
yoktu... İnsan bu hüzünlü gidişe baktığında 'iyi ki liberal değilim' demeden edemiyor doğrusu... 
 
 
Reel liberalizm, Etyen Mahçupyan / Zaman / 20 Nisan 2006 

Serdar Kaya / derinsular.com
Sosyal sorunların çözümü adına hukuka bu denli geniş bir görev atfedilmesi, (hukukun üstünlüğü ilkesi her ne kadar önemli olsa da) Insanlarla konuşmaktan ziyade insanı baştan tehlike olarak gören ve bu tehlikeyi kanun yazarak bertaraf etme yoluna giden bir anlayışın ifadesi.Önemli not: Bu argümanı anlayamayan bir liberalin olası karşı-argümanları: (1) Hukuk hiç kimsenin haklarını ihlal etmeyen bir insanı tehlike olarak görmez, aksine korur, (2) Hukuk elbette önemlidir, hukuksuzluk anarşi doğurur. Her iki argüman da, yanlış olmasa da, ilgisizdir.
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Öğrencilik yıllarımın en sıcak tartışmalarından biri 'reel' sosyalizmle ilgiliydi.  
 
Sosyalizmi bir dünya sistemi olarak hayata geçirmek isteyenler Sovyetler Birliği ve Çin'in uygulamalarını 
anlamak ile meşrulaştırmak arasında gezinirken; entelektüel açıdan da sosyalizmin 'reel' hale gelirken 
karakterini nasıl değiştirdiği sorgulanmaktaydı. Ancak her nedense 'reel' liberalizm tartışması pek yoktu... Sanki 
liberalizm kuramsal olarak nasıl tasavvur edilmişse aynen o şekilde hayata geçmiş gibi. Oysa o kanatta da 
ideolojinin iç tutarlılığını bozan dönüşümler yaşanmakta, gerçek dünyaya adaptasyonun maliyeti olarak 
ödenen vahim 'sapmalar' normalleşmekteydi.  
 
Saf liberalizmin kökü gerçekte relativist zihniyete dayanır. Aydınlanma ile beslenen bu yeni bakış tarzı insanlığa 
bireysel irade ve özgürlüğün ufkunu açtı. Gerçekliği doğru algılamak, yani 'anlamak' açısından başka hiçbir 
kişiye ya da referansa ihtiyaç duymayan bu birey; kendi tercih ve taleplerini 'bilen' bir rasyonalite içinde 
davranmaktaydı. Kimse bir diğerinin tercihlerinin 'yanlış' olduğunu söyleyemezdi, çünkü herkesin farklı 
deneyimleri ve farklı algıları olduğu ölçüde, rasyonalite de insanları değişik kanallara itebilirdi. Böylece 
mukayesesiz, biricik bireylerin oluşturduğu bir toplum tasavvur edildi ve toplumsal karar mekanizması da nötr 
sistemlere dayandırıldı. Çoğunluğun tercihlerini iktidar yapan, eşit oya dayalı liberal demokrasinin meşruiyeti 
buradadır. Öte yandan kişinin birçok alanda birçok tercihi olduğuna göre, bunların hepsinin çoğunluk olması 
son derece zordu. Diğer bir deyişle her birey çeşitli talepleriyle iktidarda, başka talepleriyle de muhalefette 
kalmakta, bu da toplumsal dinamiğin ve barışçıl iktidar değişimlerinin yolunu açmaktaydı.  
 
Ne var ki gerçek hayattaki liberalizme baktığımızda bireylerin hiç de kuramın ima ettiği gibi davranmadığı açık. 
Kendi çıkarlarını devlet çıkarı uğruna bastıran, toplumun genel gidişatına ilişkin tercihlerini devletin kamusal 
aklına teslim eden, hatta devlet isteyince ölüme giden 'liberal birey'lerden söz etmek durumundayız. Bu tür 
davranışları liberalizmin akidelerinden türetmek olanaksız olduğuna göre, bu ideolojinin kendisine 
benzemeyen başka bir ideoloji ile evliliğinin farkına varmak gerek. Liberalizmi 'bozan' bu ideolojinin 
üretemediği için ihtiyaç duyduğu toplumsal ahlakı milli kimliklerde aramasıdır. Milli kimliğe yaşayan bireyleri 
hem geçmişe hem de geleceğe doğru 'aşan' bir nitelik atfedilmesi ise, devleti kimliğin sahibi kılarken milli çıkarı 
da tüm bireysel talep ve tercihleri bastıran bir unsur haline getirmiştir.  
 
Kısacası reel liberalizm, ideolojinin özündeki relativist bakıştan türeyen bireyciliğin, otoriter zihniyete dayanan 
millilikle bütünleşmesine dayanır. Bu durum liberal bireye 'kendisi için' bir dünya vaat eden rasyonalite 
anlayışının da değişmesini ifade eder. Çünkü şimdi 'rasyonel' olmak, bireyin kendi milli niteliğini sürdürmek 
üzere kişisel çıkar veya tercihlerine aykırı davranmasını ve bazı toplumsal kararları devlete bırakmasını 
gerektirmektedir. Belki asıl ilginç olan ise bu farklı rasyonalite anlayışının bir liberal birey için nasıl kabul 
edilebilir olduğu, nasıl normalleştiğidir.  
 
İşte sekülarizmin hayati işlevi de burada yatıyor... Sekülarizm dinsel kutsalı arka plana iterken, onun yerine 
kutsallaşmış bir milliliğin geçmesini mümkün kılan bir 'bilimsellik' ya da 'nesnellik' üretti. Böylece kişisel 
tercihleri aşan 'büyük doğruların' yolu açıldı ve kişinin kendisini bir 'büyük doğru'ya teslim etmesi rasyonel hale 
geldi. Sonuçta liberalizm 'reel' hale geldikçe sekülarizmin sağladığı meşruiyet altında otoriter zihniyete doğru 
kaymış oldu. Bugün yaşanan sorunların temeli de burada... 
 
 
Fikir adamlığı ve ciddiyet, Atilla Yayla / Zaman / 22 Nisan 2006 
 
Usulüne uygun bir fikir tartışması yapabilmenin ne denli mühim olduğunu, insan, bu nitelikte olmayan bir 
tartışmayı bir müddet sürdürmek zorunda kalınca daha iyi anlıyor.   

Serdar Kaya / derinsular.com
O zaman temelde liberalizmi değil, klasik demokrasiyi eleştirmek gerekmez mi?

Serdar Kaya / derinsular.com
Bu her ne kadar mümkün olsa da, bu sonucu iki savaş arası dönemde Avrupa’nın faşist bir kültür üretebilmiş olması ile de ilişkilendirebilmenin mümkün olup olmadığını test etmek gerekir. Bir başka deyişle, bu durum pekala şu anda hesaba katmadığımız bir bağımsız değişkenin neden olduğu bir sonuç olabilir.
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Benim Zaman'ın fıkra yazarlarından Etyen Mahçupyan ile olan tartışmam bu türden. Bu tartışmanın verdiği 
tadın gittikçe azaldığını bir önceki yazıma seçtiğim "Keçi boynuzu ve 'demokrat zihniyet' " başlığıyla ifade 
etmeye çalışmıştım. Bu yazı iç içe geçmiş iki amaca yönelikti. İlki, bu şekilde tartışmanın anlamsız olduğunu 
göstererek tartışmayı bitirmekti. İkincisi, eğer sürecekse, tartışmanın anlamlı ve yararlı olması için yeni yollar 
açmaktı. Bu yüzden, yazıyı, "demokrat zihniyet" savunucusu Mahçupyan'a, savunduğu şeyleri daha iyi ifade 
etme ve "ideoloji"sinin ne olduğunu başkalarına (ve haliyle bana) daha iyi anlatma imkanı vermek üzere, bazı 
sorularla bitirmiştim.  
 
Mahçupyan, yazma ve tartışma karakterine uygun olarak, bu soruların hiçbirine cevap vermedi. Ancak, sanırım, 
cevapsız bırakmayı, sadece cevap vermek istemediği için seçmedi, "demokrat zihniyet" dediği şey bir felsefî 
teori olarak mevcut olmadığı için buna mecbur kaldı. Ben, bu yazıda, belki de son bir gayretle, birkaç noktanın 
altını tekrar çizeceğim. Bu, biraz tekrar yapmamı gerektirecek, bundan dolayı okuyuculardan peşinen özür 
diliyorum.  
 
1-Mahçupyan ile şahsi bir problemim yok. Kendisini insan olarak severim. 28 Şubat sürecinin baskıcı ortamında 
dik durduğu için de ayrıca takdir ederim. Mahçupyan'ın liberalizmi eleştirmek istemesinden de şikayetçi 
değilim. Netice itibariyle liberalizmin eleştirilmesi hem fikir ve ifade özgürlüğünün doğal bir sonucudur hem de 
her fikir gibi liberal fikir demeti de eleştirilerle karşılaşmalıdır ki yanlışlarını düzeltsin, tezlerini daha sağlam 
temellere dayasın ve gelişsin.  
 
2-Ancak, Mahçupyan'ın yaptığı bir eleştiri değil bir toplu reddiyedir. Mahçupyan, "liberalizmin şu görüşü 
yanlıştır", "liberalizm burada aksamış veya aksamaktadır" demiyor, onu bir bütün olarak kötü, yanlış, zararlı, 
ölmüş vs. buluyor. Bunun akılla, mantıkla, vicdanla ve gerçeklerle bağdaşmadığı açıktır. Üstelik Mahçupyan 
bunu bir başka sağlam felsefi veya ideolojik gelenek adına da yapmıyor; henüz gelişip şekillenmemiş, var mı 
yok mu belli olmayan, temel beşeri problemlerin hiçbirine bir cevabı bulunmayan, nevi şahsına münhasır 
"uyduruk" bir teori adına yapıyor.  
 
3-Bunun doğal bir sonucu olarak, Mahçupyan, spekülasyon olmanın ötesine geçmeyen, muğlak, ne olduğu 
anlaşılmayan ifadelere sığınıyor. Her meseleyi veya temel meseleleri çözmüş gibi yapıyor. Tartışmalardan bir 
şey öğrenmek yerine, iddiaları yalanlansa ve zaten gecekondu sağlamlığındaki tezleri darmadağın edilse bile, 
"dediğim dedik, çaldığım düdük havasında", bıkmadan usanmadan, ama başkalarını bıktırıp usandırarak, aynı 
şeyleri biteviye tekrarlıyor.  
 
 
Mahçupyan'nın yanılmazlık sanrısı  
 
4- Mahçupyan, tez zannettiği şeyler bir yöntemden ibaret olduğu, muhtevaları bulunmadığı için kolayca büyük 
çelişkilere düşüyor. Aynı paragraf içinde mantıki sonuçlarına uzatıldıklarında birbirini nakzedecek görüşler ileri 
sürüyor. Örneğin, liberalleri "soyut birey" nosyonunu savunmakla suçluyor, ama hararetle savunduğu 
"insanların birbiriyle konuşmasının" neticede bireylerin birbirleriyle konuşması anlamına geleceğini görmüyor. 
Bireyi esas almamanın bireyin cemaate mahkum edilmesi sonucunu vereceğini fark etmiyor. Başkalarını 
anlamaya çalışmanın öneminden bahsediyor ama kendisi liberalleri (bilhassa beni) anlamaya hiç çalışmıyor, 
onların üzerine bir çizgi çekiyor. Ben Mahçupyan'ın insanların birbirini anlamaya çalışmasının iyi ve gerekli 
olduğu görüşünü kabul ediyorum ama o, benim tez ve itirazlarımda bir tanecik olsun haklı nokta bulmuyor. 
Böylece kendini yanılmazlık ve her şeyi bilirlik tahtına oturtuyor.  
 

Serdar Kaya / derinsular.com
Tartışma usülü açısından makul bir eleştiri.

Serdar Kaya / derinsular.com
Bu yaklaşım bir yönüyle doğru olsa da, bir düşüncenin temel doğrularını reddettikten sonra, bu doğrular üzerine bina edilmiş olan diğer prensipler kabul edilse dahi bu çok fazla anlam ifade etmez. Yani ortada toplu bir reddiye olmasa dahi, bu yönde yapılan eleştirilerin ortaya toplu reddiyeye benzer bir tablo çıkaracak olması kaçınılmaz gibi.

Serdar Kaya / derinsular.com
Bir parça ilgisiz de olsa şöyle bir şey söylenebilir: Eğer sosyal dünyanın (ontolojik anlamda) insan inşası olduğunu kabul edersek, o zaman bütün teorilerin uyduruk (inşa edilmiş) bir gerçekliği açıklamaya çalıştıkları ve dolayısıyla kendilerinin de önemli ölçüde uyduruk oldukları ortaya çıkmaz mı? Mahçupyan sorunlarımızı çözme adına farklı bir zihniyeti hakim kılmamız gerektiğini düşünüyorsa, o zaman aynı doğrultuda yeni/farklı bir teori “uydurmak” durumunda zaten demektir.

Serdar Kaya / derinsular.com
Hayır. Sözleri farklı bir zihniyet yapısı içerisinde değerlendirildiğinde işlevsel olmayan ya da ütopik olarak nitelendirilmeye müsait olsa da, Mahçupyan büyük çoğunluğu itibariyle gayet makul ve anlaşılır şeyler söylüyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Mahçupyan “sosyalleştirilmiş” bireylerden söz ediyor. Bu da, milliyetçi-devletçilik çerçevesine giriyor olması liberallerin de eleştirmek isteyebilecekleri bir durum.Bir de şu var: İnsanların birbirleriyle konuşması, elbette bireylerin birbirleriyle konuşması anlamına gelebilir. Zaten Mahçupyan da aralarında duvarlar örülü bireylerin yerine böyle bir ilişkiden söz ediyor gibi duruyor. Bunda ne gibi bir sorun var? Neden bireyi esas almak ya da en azından analiz konusu yapmak sadece liberalizmin tekelinde olsun?
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5- Mahçupyan bireycilikle kolektivizm arasında geziniyor ama çoğu zaman kolektivizmde demir attığı için 
kolektivist-cemaatçi bakış açısından olayları yorumluyor. Bu yüzden, liberalizmi ve liberalleri de kolektif bir 
bütün olarak alıyor. Söz gelişi, karikatür krizinde bütün liberallerin aynı şekilde düşündüğünü iddia ediyor. Oysa 
liberal düşünce geniş bir yelpaze teşkil etmekte ve liberaller bazı noktalarda ortak ve diğer bazı noktalarda 
farklı fikirlere sahip olabilmektedir. Mahçupyan'da muhataplarını anlama gayreti olmadığı için yanlış anlama 
veya çarpıtma da ortaya çıkmaktadır. Bunun son yazısındaki örneği, Zühtü Arslan'ı dediğinin tamamen tersini 
demiş gibi göstermesidir.  
 
6-Mahçupyan, tartışmasını liberalizm üzerinden sürdürmektedir. Bu hem işine gelmektedir, hem de bir 
mecburiyettir, zira, "demokrat zihniyet"in içinin boş olmasına karşılık liberalizmin onu hararetli tartışmalara 
konu yapabilecek bir birikimi ve muhtevası vardır. Mahçupyan'ın 'demokrat zihniyet'inin kuş mu deve mi 
olduğu belli değildir; temel felsefi argümanları, değerleri, birey cemaat ilişkilerine bakışı ve bunlara benzer pek 
çok nokta tamamen karanlıktadır.  
 
7-Mahçupyan, insanın kendini gözlemesinin sosyal düşüncede insan hakkında bilgi edinmenin temel 
yöntemlerinden biri olduğunu reddetmekle Atilla Yayla'nın bir görüşünü değil, temel bir felsefi yöntemi 
reddetmektedir. Bu yöntemin önemini ve yararını anlamak bu kadar zor mudur? Bir insan, her tecrübeyi bizzat 
yaşayamaz, ama kendisinin yaşamadığı, başkalarının yaşadığı tecrübeleri kendisini o tecrübeleri yaşayan 
kimselerin yerine koyarak anlamaya çalışabilir ve bu çok işe yarar. Büyük ahlâk filozofu Adam Smith, 1759'da 
yayınlanan Ahlâkî Duygular Teorisi adlı eserinde tam da bunu anlatmıştır.  
 
8-Liberallerin herkesin liberal olduğu bir toplum tahayyül ettiği iddiası tamamen dayanaksızdır, uydurmadır, 
hatta saçmadır. Tam tersi doğrudur. Mahçupyan'ın -belki- esinlendiği sol ve sağ kolektivist-cemaatçi 
yaklaşımlar toplumu şu veya bu doğrultuda homojenize etme peşinde koşarken, liberal filozoflar bunun hem 
imkansızlığını hem de ahlakî olarak yanlışlığını vurgulayagelmişlerdir. Bu konuda John Locke ve Adam 
Ferguson'dan bugüne uzanan geniş bir literatür vardır. Meraklılar bakabilir. Bu çizginin son temsilcilerinden biri 
olan Hayek, Kurallar ve Düzen'de, ortak bir değerler ve amaçlar skalasına dayanmayan, farklı hatta çatışan 
değer ve amaç skalalarının barış ve refah içinde bir arada yaşamasını mümkün kılan bir toplum tasavvurunu 
ince ince anlatmaktadır. Demek ki, Hayekçi açıdan bakınca, söylenmesi gereken şudur: Liberallerin savunduğu 
ortak değerler, pozitif içeriği olmayan ve bireylerin tek tipleştirilmesini hedef almayan, bireylerin ne iseler o 
olarak onlar gibi olmayanlarla birlikte yaşamasını mümkün kılan ortamı hazırlayacak olan çerçeve değerlerdir. 
Bu değerler bireyi bir kalıba dökmeyi değil, farklılıklarla ortak hayatı mümkün kılmayı hedeflemektedir. Ayrıca, 
çoğu, Mahçupyan'ın düşünce kodlarının ima ettiği gibi akla dayanan konuşmalar ve anlaşmalarla doğan 
rasyonalist değerler değildir, anonim süreçler içinde tecrübeyle ve deneme-yanılmayla kendiliğinden doğan ve 
bir insan ömrü içinde değil bin yıllar içinde evrilerek şekillenen değerlerdir.  
 
 
Demokratlık deve mi, kuş mu?  
 
9-Liberallerin soyut bireyi esas aldığı iddiasını Mahçupyan çok güçlü bir eleştiri sanmaktadır. Buna paralel 
olarak, birey fikriyle hukuk arasında liberallerin kurduğunu ileri sürdüğü ilişkiyi ortaya koyuş tarzı onun 
hukukun hakimiyetinin dayandığı hukuk felsefesini kavramadığını da göstermektedir. Liberal gelenekte Chicago 
Okulu gibi ekoller ve Rawls gibi Amerikan liberalleri soyut birey tiplemesini bir bilimsel çalışma yöntemi olarak 
kullanırlar ve böylece insan davranışlarını ve beşeri kurumları açıklayan teoriler geliştirirler. Ama, hiçbir zaman, 
insanın fiili hayatta yalnız ve yalıtılmış olduğunu söylemezler. Hume-Hayek geleneğindeki filozoflara böyle 
soyut bireycilik atfetmek ise saçmalığın daniskasıdır. Bu filozoflardan bir tek kitap olsun okuyan biri böyle bir 
iddiada bulunamaz.  
 

Serdar Kaya / derinsular.com
İnsanların hassasiyetlerini dikkate almak ve bazı şeyleri yapmama konusunda “gönüllü olmak” neden kollektivizm olsun?

Serdar Kaya / derinsular.com
“Tahayyül etmek” yerine, “Liberalizm ancak herkesin liberal olduğu bir toplumda işlevsellik kazanabiliyor, çünkü hesaplarını buna göre yapıyor” denebilir.
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Öte taraftan, soyut birey tiplemesine dayanması, hukukun hukuk olmasının ön şartıdır. Mahçupyan'ın "soğuk" 
zannettiği liberal hukuk nosyonu medeni hayatın özüdür. Hukukta ana özne bireylerdir ve bireyler dil, din, 
cinsiyet gibi özelliklerinden azade eşit varlıklar olarak kabul edilirler. Aksi takdirde hukuk kuralları soyut, genel, 
eşit olamaz. Dolayısıyla, hukukun hakimiyeti tesis edilemez. Mahçupyan'ın hukuka bakışı bizi hukukun 
hakimiyetine değil, egemenlerin hakimiyetine ve efendilerin hukuk zannedilen talimatlarına götürür.  
 
Bu tartışmanın benim için en büyük yararı iki şeyi anlamamı sağlaması oldu: İlki, insanın, sağlam temellere 
dayanmayınca, insanlığın birikimini reddederek, kurusıkı spekülasyonla her şeyi izah edebileceğini sanma 
vahim yanılgısına düşebileceğidir. İkincisi, aynı şekilde, bir kimsenin reddettiğini sandığı ve başkalarına 
yakıştırdığı vahim hataları farkında olmadan kendi fikriyatında yansıtabileceğidir. Benimle olan tartışmasındaki 
Mahçupyan, herkese kolayca yapıştırdığı otoriteryenizm karalamasını kendi fikir dünyasında taşımakta, bireyi 
cemaat içinde homojenize etmeyi talep etmekte, mutlak relativizme düşmekte ve hatta nihilizme yelken 
açmaktadır.  
 
Mahçupyan'ın evirip çevirip tekrarladığı iddiaların temelsiz ve çürük olduğunu tekrar tekrar gösterdim. Kendi 
eleştiri ve sorularıma ise neredeyse hiç cevap alamadım. Eleştirilerime ve sorularıma "kaytarmadan" cevap 
vermedikçe, Mahçupyan'la, medeni ölçülere uygun, anlamlı ve yararlı bir tartışma yürütmek imkansız 
görünüyor. Bütün kalbimle beni yanıltmasını umarım. Ancak, itiraf etmeliyim ki, bu konuda fazla iyimser 
değilim. Ve, bir tartışmayı tartışma usulüne ve adabına uygun bir şekilde yürütebilmenin bir bilgi meselesi 
olduğu kadar bir karakter meselesi olduğunu düşünmeye doğru yavaş yavaş itildiğimi fark ediyorum. 
 
 
Otoriter sekülarizm, Etyen Mahçupyan / gazetem.net / 23 Nisan 2006 
 
Sekülarizmin bizatihi kötü olduğunu söylemek için epeyce tepkisel olmak, konuyu ataerkilliğin siyasetine rehin 
etmek lazım. Aksi halde bütün diğer kavramlar ve anlayışlar gibi sekülarizmin de hangi zihniyet içinde 
içselleştirildiği önemli. Batıda bugün yaşanmakta olan toplumsal sorunların temelinde de bu anlayışın otoriter 
zihniyete kayma eğilimi göstermesi yatmakta. Çünkü otoriter seküler bakış, kamusal alanın ‘doğru’ yaşam 
kodlarına göre tepeden belirlenmesini ima ediyor. Bu durumda söz konusu yaşam biçimine uymayanların 
toplum dışına itilmeleri kabul edilebilir hatta meşru bir uygulama olarak algılanabilmekte. Öte yandan 
sekülerlik doğru yaşam kodlarını yüzeysel bir bilimselliğe ve rasyonaliteye oturttuğu ölçüde, bu kodlara 
uymayanların insanlığın macerası içinde bir anlamda ‘geri’ durumda oldukları da ortaya çıkmış oluyor. Nitekim 
Batı aleminin kendi dışındaki dünyayı neredeyse ahmakça ve bazen de kötü niyetli bir pozitivizm eşliğinde 
‘medenileştirme’ çabasının mantığı burada...  
 
Ancak Batılıların büyük çoğunluğunun tamamen halisane duygularla kendilerini daha ‘ileri’ ve gelişmiş 
buldukları da açık. Nitekim yabancı diyarlardaki toplumsal ihtiyaçlara hızla tepki veren ve gerçekten büyük 
katılımla destek sağlayan da yine Batılılar oluyor. Ama buradaki kritik unsur ‘geri’ ve muhtaç olan yabancının 
dışarda, ötede, uzakta olması... Batılılar kendi kültürlerine yabancı olanın aynı zamanda kendi kültürlerinin 
dışında da kalmasını, orada medenileşmesini ve ancak ondan sonra Batı dünyasının asli parçası olmasını ister 
gibiler. Sanki kamusal alanın düzenleyicisi olan sekülarizm, Batı toplumlarına başkalarıyla paylaşamayacakları 
özel bir kimlik kazandırmış durumda... Nitekim bu sadece rasyonaliteye dayanan, aklın kullanımını ön plana 
alan bir kimlik değil. Çünkü Batı sekülarizmi rasyonel aklı kamusallaştırıp devlete teslim etmekle kalmayıp; 
devlet üzerinden de kendisine kültürel ve milli kimlikler biçmekte.  
 
Dolayısıyla bu kendine özgü sekülarizm anlayışı, ‘ileri’ olanı kültürleştirirken, öteki ile olan farklılığa özcü bir 
nitelik de kazandırıyor. Oryantalizm denen hadisenin bu denli doğal olması başka nasıl mümkün olabilirdi? 
Böylece Aydınlanmanın relativist temelini bugünlere taşıyan, bağnazlıklara esir düşmüş insanı özgürleştirip 
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birey haline getiren sekülarizm; milliyetçiliklerin ahlak ürettiği reel dünyada bir anda bizatihi bağnazlaşabiliyor. 
Çünkü liberal ve seküler toplumlar, kendi ahlaki bütünselliklerini oluşturmak için milli kimliğin taşıyıcısı olan 
ulus-devletin norm koyuculuğuna muhtaçlar. Diğer bir deyişle reel liberalizm, liberal tasavvurun ancak otoriter 
zihniyete yaslanarak sürdürebileceğini kabul etmiş durumda.  
 
Bu arka plan Batı toplumları kendi kültürel homojenliklerini sürdürdüğü sürece fazla göze çarpmadı. Batılılar 
kendi içlerinde gerçekten de insanlık için son derece önemli olan özgürleşme ve hak arama adımları 
geliştirdiler ve tüm dünyaya örnek oldular. Ancak yabancıların Batı dünyasına kalmak üzere gelip, üstelik kendi 
kültürlerini korumak istemeleri karşısında Batı sekülarizmi hızla otoriter zemine kaydı. Bu yabancıların 
entegrasyonu istense de, ‘entegrasyon’dan ne anlaşıldığıyla yüzleşilmedi. Sekülarizmin ve çağdaşlığın millileşip 
kültürleştiği bir ortamda, yabancı neye entegre olacaktı? Onun gerçekten entegre olması, Batılı toplumun milli 
karakterinin değişmesini ima etmeyecek miydi? Bu milli karakter değiştiği anda toplumu bir arada tutacak 
ahlak nasıl üretilecekti?  
 
Böylece liberal algılama açısından bizzat gerilik olan otoriter sekülarizm, bugün bir sığınma yeri haline 
gelebiliyor. Kendisiyle yüzleşememenin sonucunda, iftihar edilen ilerici kimliğin reddedilmesi bile içlere 
sinebiliyor... 
 
 
Liberal modernliğin paradoksu, Etyen Mahçupyan / Zaman / 24 Nisan 2006 
 
Batı modernliğinin, kendi kültürel kimliğini 'bozan' bir yabancı kategorisi ile birlikte yaşama zorunluluğunda 
kaldığını idrak etmesi, kağıt üzerindeki özgürlükçü ve eşitlikçi toplum tablosunun da büyük ölçüde siyaset 
dışına itilmesiyle sonuçlanmış gözüküyor. 
 
Millilik üzerinden oluşmuş olan homojen kimliğin altında son derece işlevsel olan liberal demokrasiler, şimdi 
ayrımcı bir sosyal politikanın siyasi meşruiyetini sağlamak için kullanılıyor... Başkalarını modernleştirmeyi ulvi 
bir amaç gibi sunan modernlik, paradoksal bir biçimde modernlik öncesinin zihni çerçevesine dönerek kendi 
içine kapanmakta ve bu anlamda kendisini reddetmekte. Çünkü farklı kimlikteki 'yabancı'nın modernleşmesi 
onu toplumun geneline sosyoekonomik olarak entegre etse de, kültürel açıdan yabancılığını daha da kalıcı 
kılabiliyor.  
 
Sekülerlik ise bu antagonistik süreçte epeyce kritik bir rol üstlenmiş durumda. Çünkü sekülarizm bizzat 
modernliği, rasyonelliği, gelişmişliği temsil etmekte. Diğer taraftan bütün bu özellikler belirli bir kültürel ve 
ulusal kimlikle harmanlanmış durumda. Dolayısıyla milli kimliği tehdit eden her şey, sekülarizm açısından da 
'öteki'leşiyor ve milli bütünlüğün sembolik savunusu sekülarizm tarafından üstleniliyor... Nitekim bugün Batı'da 
İslami kimliği yadırgayan hareketlenmenin ardında Hıristiyan dindarlar değil, sekülerler var. Onlar için 
çokkültürlülük ancak bireysel hayatların çeşnisi olarak, örneğin Çin lokantası formatında kaldığı sürece 
tahammül edilebilir görünüyor. Diğer bir deyişle ekonomik alanda bireysel algılandığı için 'yaşanabilir' olan 
çokkültürlülük siyasete, yani kamusal olana yansıdığı ölçüde rahatsızlık odağı.  
 
Batı dünyasındaki sekülerlerin kendi psikolojik algılarını siyasete dönüştürme biçimi ise kendi zaaflarını 
'bireysel', özellikle Müslüman göçmenin zaaflarını ise 'kültürel' terimlerle açıklama şeklinde tezahür ediyor. 
Böylece diğer kültürden gelenin kendine has nitelikleri bir anda 'geri' ve 'irrasyonel' kılınıyor. Göçmen 
cemaatlerin ibadethaneleri bile bugün Batılı gözle anlam değiştirmiş durumda. Geçmişte bir entegrasyon delili 
olarak sunulan camiler, şimdi entegre olamamanın işaretleri... Dolayısıyla mesele, Batı modernliğinin farklı 
kimliklerin entegrasyonundan ne anladığı noktasında kilitlenmekte. Demokratları bir yana bırakıp liberal çizgiyi 
takip ettiğimizde ise söz konusu entegrasyonun net bir biçimde milli kimlik ve kültür içinde arandığı, bunun 
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gerçekleşmemesi karşısında kolaylıkla otoriter zihniyete kayıldığı ve bu tutumun sekülarizm üzerinden 
siyasallaştığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz.  
 
Diğer taraftan Batılı liberalin istediği entegrasyonun modernliğin yaygınlaşmasıyla sağlanması da mümkün 
değil. Çünkü göçmenlerin eğitim yoluyla modernleşmesi onları daha da küreselleştirip, ev sahibi ülkenin milli 
kültürünün dışına taşıyor. Ayrıca göçmen bireylerin cemaatlerinin dışına çıkarak 'özgürleşmeleri', onları 
otomatik olarak çoğunluk toplumunun üyesi kılmıyor. Bu insanlar iki arada kalarak yabancılaşıyor ve belki de 
şiddet dünyasının müstakbel aktörlerine dönüşüyorlar...  
 
Kısacası liberal modernlik açısından ötekinin modernleşmesi artık bir tehdit... Ötekinin dışlanmasının 
meşruiyeti ise yine sekülarizmde aranmakta. Çünkü sekülarizm 'ilerici', oysa göçmenler 'geri'... Geri olanların 
dışlanması sekülarizmin eşitlikçi temelini rahatsız etmiyor, çünkü göçmenlerin geriliği nerdeyse özsel bir nitelik 
olarak sunulabiliyor... Açık gerçek şu: Çoğulcu, çokkültürlü yapılar ancak demokrat zihniyet içinde 
yaşatılabilirler, çünkü demokrat zihniyet toplumu her an yeniden kuran bir bakış. Oysa liberalizm gerçek 
çoğulculuğa değil, ancak milli kimliğin yoğurduğu bireysel farklılıkların çoğulluğuna açık... 
 
 
Relativizmin iki yüzü, Etyen Mahçupyan / Zaman / 28 Nisan 2006 
 
Liberaller liberallik ile demokratlık arasındaki farkı anlamakta zorlanıyorlar. Çünkü onların dünyasında 
liberalizm insanlığın doğasına, yani özüne hitap eden en ileri anlayış. Öyle ki özgürlük, hak ve demokrasi gibi 
kavramların 'doğru' içerikleri hep liberalizmde yatmakta.  
 
Böylece aynı kavramları farklı biçimde algılayan ve kullanan ideolojik yaklaşımlar, liberalizmin insanlık adına 
mücadele ettiği anlam dünyalarına dönüşebiliyor. Bu açıdan bakıldığında liberalizmin epeyce pozitivist bir 
temele oturduğunu, tam da bu nedenle sekülarizmin 'ilerlemeci' cazibesi altında ezildiğini ve sonuçta niçin 
Bush gibi insanların 'demokrasi havariliği'ne dayanan otoriter tahakkümcülüğünü engelleyemediğini anlıyoruz.  
 
Oysa liberalizm de diğer birçok ideoloji gibi belirli bir zihniyete dayanmakta ve ancak o çerçevenin ima ettiği 
varsayımlarla ayakta durmakta. Aydınlanma'nın ürünü olan relativist zihniyetten beslenen söz konusu kabule 
göre insanları bilgileri itibarıyla mukayese etmek mümkün değildir, çünkü kimsenin yaşam deneyimi tam olarak 
bir başkasınınkini kapsayamaz. Dolayısıyla bu bilgilere dayanan bireysel tercih ve taleplerin 'nesnel' bir biçimde 
değerlendirilmesi olanaksızdır. Bu nedenle toplumsal yaşam karşılıklı tavizler sayesinde varılan uzlaşma 
noktalarını gerektirir. Toplumun yüksek sayıda birey içermesi halinde ise, tek meşru çıkış yolu farklı talep ve 
tercihlerin sayılarak çoğunluğun isteğinin yerine gelmesidir. Kısacası liberalizm açısından demokrasi, hem 
anonim hem de toplumsal olduğu için aynı zamanda meşru da olan teknik bir uzlaşı mekanizmasından 
ibarettir. Sekülarizmden beslenen birey, hak ve özgürlük anlayışı ise, rasyonel ve eşit bireyleri ima ettiği ölçüde 
söz konusu uzlaşıyı felsefi açıdan mümkün ve meşru kılar...  
 
Ne var ki bu algı biçimi dışımızdaki gerçekliği nasıl bilgiye dönüştürdüğümüz sorusuyla doğrudan bağlantılı. 
Liberalizmin dayandığı epistemolojik relativizm, tek tek her insanın duyu organları sayesinde gerçekliğin doğru 
bilgisine ulaşabileceğini ama bu bilginin daima eksik kalacağını ima eder. Dolayısıyla liberal birey gerçekliğe 
ilişkin eksik bilgi sahibi olduğunu bilse bile, kendi sınırlı bilgisinin sahihliğinden emindir. Tam da bu nedenle 
diğerleriyle 'konuşması' gerekmez... Liberal demokrasinin içsel mantığı tam da bu noktaya dayanır. Aksi halde 
oy vermenin 'demokrasi' olarak algılanması mümkün olmazdı.  
 
Buna karşılık demokratlık epistemolojik relativizmi reddeder. Buna göre insanoğlu hiçbir konuda, hiçbir zaman 
sahih bilgi sahibi olamaz... Çünkü her şeyden önce insan olmanın getirdiği algı kısıtlamalarını aşamayız. İnsan 
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olarak dışımızdaki gerçekliği hiçbir zaman ne kadar doğru algıladığımızı bilemeyeceğiz ve bu bilgisizliğe 
mahkum olarak yaşamak zorundayız. Dolayısıyla zihnimizin dış gerçekliği daima bir biçimde çarpıttığını, onu 
kategorize ettiğini kabul etmek gerekiyor. Burada da bir tür relativizm var ama bu ontolojik bir relativizm... 
Doğruyu söyleyecek hiçbir kamusal otoritenin olmaması yanında, bireysel kanaatlerin de gerçekliği temsilde 
doğruluk iddiasında bulunamayacağını söylüyor. Tam da bu nedenle insanlar birbiriyle 'konuşmak' ve ortak 
öznellikler üzerinde fikir birliği üretmek durumundalar. Demokrasi, doğruların ne olduğunu bilmediğimiz ve bu 
bilgisizliğimizin farkında olduğumuz bir dünyada 'ötekilerle' birlikte geçici ortak doğrularımızı arama çabasıdır. 
Demokratlık bu farklılık sayesinde liberalizmin yapamadığını yapar, toplumsal bir ahlakı mümkün kılar...  
 
Otoriterlikle mücadele süreci içerisinde Aydınlanma'nın bu iki damarı uzun süre iç içe algılandı. Bugün bizzat 
liberalizmin otoriterliğe doğru salınması, artık demokratlığı özgürleştirmenin zamanının geldiğini gösteriyor. 
 
 
Demokratlığın ilkesel çerçevesi, Etyen Mahçupyan / Zaman / 30 Nisan 2006 
 
Bütün zihniyetsel yaklaşımlar dış gerçekliğin insan zihni tarafından nasıl algılandığı, bu algılanmanın nasıl olup 
da işlevsel sonuçlar verdiği sorusuna yanıt getirmek zorundadır. 
 
Çünkü kendimizle, çevremizle ve genelde dünyanın haliyle ilgili önermelerimiz nihayette zihni çerçevemizin 
içinde oluşur. Demokratlık da belirli bir epistemolojik varsayıma dayanır... Buna göre insan zihni dış gerçekliği 
kendi işleme sistematiğine uygun olarak algılar. Örneğin 'nedensellik' bizim zihnimizin çalışma ve anlama 
biçimidir ve gerçekliğe ait bir olgu olup olmadığı kesin olarak bilinemez. Aynı şekilde yeterlilik, zorunluluk, öz, 
töz gibi kategoriler dış gerçeklikle değil, zihnimizin niteliğiyle ilişkili kavramlardır. Bizim düşündüğümüz bağlantı 
ve tespitlerin aynen gerçek olup olmadıklarını hiçbir zaman bilemeyiz, çünkü hepimiz insan olduğumuz için 
zihnimizin ürünlerini farklı bir zihinle mukayese edemeyiz.  
 
Öte yandan birçok bilimsel önermenin gerçeklik karşısında işlevsel olması, zihnimizin bir biçimde dış gerçekliği 
algılayabildiğini de ortaya koymakta. Dolayısıyla insan zihni ile gerçeklik arasında bir 'tekabüliyet' olduğu açık. 
Ama bu ancak 'göreceli' bir tekabüliyettir. Yani önermelerimizin işlevsel olması, dış gerçekliği 'aynen' 
algılayabildiğimizi değil, onu kullanabilecek bir biçimde algıladığımızı gösterir. Bu felsefi arkaplanın bize 
söylediği şudur: İnsanoğlu herhangi bir fikre ne denli inanırsa inansın, o fikir ona ne denli apaçık gelirse gelsin; 
söz konusu fikrin mutlak anlamda doğru olduğunu öne süremez. Bu nedenle insanoğlu düşünce ve inanç 
sistemleri karşısında mütevazı ve kuşkucu kalmak durumundadır...  
 
Diğer bir deyişle demokratlık da bütün diğer zihniyetler gibi kendine özgü bir 'insanlık durumu'ndan hareket 
eder. Bu insanlık durumu, hiçbir insanın kendi başına gerçekliğin bir bölümüne bile ulaşamaması bir yana; tüm 
insanlar bir konuda anlaşsalar bile, savundukları tezin doğru olmayabileceğini ima eder. Dolayısıyla oy 
sayımından hareketle çoğunluğun taleplerinin egemen olması fikri gerçek bir meşruiyete sahip değildir. Diğer 
taraftan herhangi bir kişi, grup, zümre veya odağa ait fikirlerin tüm toplum için 'doğru' olduğunu savunan 
otoriter bir yaklaşımın; ya da 'doğru'nun kaynağının ilahi olduğunu ve bunu en iyi belirli bir bakışın 
yorumladığını söyleyen ataerkil zihniyetin de demokratlık açısından makbul olamayacağı açıktır. Çünkü bütün 
bu yaklaşımlar insan olarak 'haddimizi aştığımız' önermelere dayanırlar.  
 
Bu durumda demokratlık kendi öznelliğini bilen, kabullenen ve bu öznellik içinde çözüm arayan bir bakışı ifade 
eder. Kendine yetmeyen bireyin, kendine yetmeyen başka bireylerle birlikte ortak kaderlerini belirleme 
arayışıdır bu... Bu nedenle de demokratlık 'öteki'ne muhtaçtır. Bunu iyi niyetinden ya da hoşgörüsünden 
yapmaz... Öteki ile ilişkiye geçmek, onun fikrini almak, demokrat zihniyetteki biri için 'doğal' durum olmakla 
kalmaz; herhangi bir önermenin meşruiyeti açısından da gerekli zemini oluşturur. Çünkü kendi öznelliğini bilen 
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insanın önündeki tek yol bu öznelliği mümkün olduğunca genişletmek ve toplumsallaştırmaktır. Katılımcılık bu 
nedenle demokratlığın temel dinamiğidir. Aynı nedenle çoğunluk ölçümlerine değil, ikna mekanizmalarına 
yaslanır; bir karardan etkilenebilecek herkesin o karara katılmasını olanaklı kılacak bir ademi merkeziyetçiliği 
vurgular; katılımı anlamlı ve işlevsel hale getirecek bir şeffaflığı savunur...  
 
Bu ilkeler 'karşı olmadığımız' iyi önermeler değil; vazgeçilmez gördüğümüz, aksi halde hiçbir kararın meşruiyet 
kazanamadığı temel dayanaklardır. Demokratlık diğer zihniyetlere eklemlenerek sahip olunacak bir nitelik 
değil, gerçeklik karşısında alınan felsefi bir tutumdur... 
 
 
Demokratlığın toplum tasavvuru, Etyen Mahçupyan / Zaman / 01 Mayıs 2006 
 
Zihni kabullerimizin önemi, her yaklaşımın kendine has bir insan ve toplum modeli üretmesi; buna dayanan bir 
rasyonalite ve meşruiyet anlayışı ortaya koymasında yatıyor.  
 
Diğer bir deyişle zihniyet denen şey, kendi irademizle zihinsel dağarcığımıza aldığımız 'uygun' bir önermeler 
paketi değil; bütün algılama ve düşünme sistematiğimizi doğrudan etkileyen, hatta çoğu zaman belirleyen bir 
temel. İnsanın ancak samimi bir özeleştirel 'kendine bakma' süreci içinde deşifre edebileceği bir nitelik... Öte 
yandan zihniyet, toplumsal dokuları ve kurumsal yapıları da kuşatan, onların var olma biçimlerinin sınırını ve 
rengini veren temel özellik. Bu açıdan bakıldığında her zihniyetin kendine has bir insan ve toplum 
tasavvurunun olması, bunun tüm kültürel dokuya nüfuz etmesi gayet doğal.  
 
Demokratlığın dayandığı bilgi kuramı, insanı kendine yetmeyen, bunun farkında olan ve dışsal hiçbir otoritenin 
bu boşluğu dolduramayacağını kavramış biri olarak saptar. Dolayısıyla demokrat kişinin omuzlarında epeyce 
ağır bir yük bulunur. Hayatta neyin doğru olduğunu ona söyleyecek birinin olmaması bir yana, kendi fikirlerinin 
de son kertede ne kadar göreceli olduğunun farkındadır. Bu nedenle demokrat kişinin söz konusu sorumluluğu 
paylaşarak yayması en rasyonel davranış olacaktır. Demokratlık bu nedenle katılımcıdır, ademi merkeziyetçidir 
ve azınlık fikirlerini önemser. 'Öteki'ne olan bu felsefi mahkumiyet, toplumsal alanda da paylaşımcı, kardeşlik 
kavramını öne çıkaran bir bakışı ima eder. Örneğin bireysel haklar ancak paylaşıldığı ve birlikte saptanıp birlikte 
kullanıldığı zaman meşru olacaktır. Bunun anlamı 'öteki'ne haklarını veren bir yaklaşımın kendiliğinden 
demokrat sayılamayacağıdır. Çünkü önemli olan, verilen hakkın ne olduğu değil, bunun nasıl belirlendiğidir. 
Diğer bir deyişle demokratlık, bir toplumdaki hak kullanımının nasıl olması gerektiğinin mümkün olduğunca 
geniş bir katılım içinde, ikna süreçlerine dayanarak ve azınlık taleplerinin dikkate alınarak belirlenmesidir.  
 
Aynı şekilde özgürlük anlayışı da demokrat zihniyet içinde bireyin kendi istek ve imkanlarına indirgenemez. 
Özgürlük ancak birlikte yaşanabilen bir olgudur ve sorumluluk paylaşımı içinde ete kemiğe bürünür. Bu bakış, 
birinin özgürlüğünü diğerinin özgürlüğünün sınırına yerleştirmez, çünkü hem bu algılamanın gerçeklikle 
tekabüliyeti yoktur hem de ahlaken gayri meşrudur. Özgürlük, herkesin istek ve imkanlarının birlikte ele 
alındığı, güç dengesizliklerinin farkında olarak kullanılan bir iradi durumdur. Kişilerin bireysel hareket alanı, 
ancak bu paylaşmacı temel üzerinde anlam kazanır.  
 
Demokratlığın gerçeklik karşısındaki mütevazı tavrı, toplumsal alanda da kişinin ahlaki normlarını veren temel 
düsturdur. Hak ve özgürlük algısının ima ettiği üzere, demokrat tasavvur eşdüzeyli ve heterojen bir toplum 
yapısı kabullenir ve bunun paylaşımcı bir etiğin uzantısı olarak çoğulcu bir siyasa içinde düzenlenmesini 
öngörür. Toplumsalı bireye veya homojen bir bütünlüğe indirgeyen zihniyetlerden farklı olarak, demokratlık 
kendi içinde çoklu olmakla kalmayıp, değişme iradesine ve özgürlüğüne sahip bir toplumdan hareket eder. Bu 
yaklaşım altında insani olan hiçbir talep veya tercih gayri meşru olamaz; ve her insani talep ve tercih o 
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Çok mütevazi ve aynı derecede güzel. Bu tavır, mutlak doğruya ulaşmayı mümkün görmese de, ikinci en iyi olan “kendini gelişime açık tutma” prensibini benimseyen, bu nedenle de öğrenmeye daha açık olan bir insan tipini sonuç verebilir.
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Demokrat zihniyet ile ilişkilendirilen bir diğer değer. Liberallerin karşı olmasalar da ilgilenmedikleri bir diğer durum.
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Bu suistimale müsait ve dolayısıyla da tehlikeli bir argüman.
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İfade edilmek istenen mana bu şekilde açılınca çok fazla sorun kalmıyor ama. Bir de tabii hakların bir kurum ya da grup tarafından başkalarına bahşedilircesine “verilmesi” fikrine o yönüyle liberaller de itiraz ederler.
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Burada “mümkün olduğunca” denmiş olması, söz konusu anlayışın bir ideal olarak anlaşıldığı anlamına geliyor. Bu durumda, liberallerin “Ya insanlar anlaşamazlarsa, o zaman ne olacak?” gibi itirazları geçerliliğini yitiriyor. Çünkü (1) burada işlevsellik değil, değer oluşturma ve de (2) benimsenen değere “mümkün olduğunca” sahip çıkma çabası söz konusu. Yani uygulamalar her zaman değerleri takip eder. Bir liberal nasıl mümkün mertebe şartlarla boğuşarak bireysel hakları koruma eğiliminde ise, bir demokratın da katılımı ve iletişimi kullanarak “mümkün olduğunca” geniş bir uzlaşma alanı oluşturmaya çalışması doğal.
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“Sorumluluk paylaşımı” ifadesinin açılması gerekli.
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Çünkü: (örneğin) bir insanın normal karşıladığı bir durum, bir başkası için rahatsız edici olabilir.
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Bu ifade, sosyalist eşitlikçilikle de, korporatist dayanışmacılıkla da, cumhuriyetçi (sivil) dayanışmacılıkla da, sosyal devletçilikle de ilişkilendirilebilir. Hangisinin kast edildiğinin belirginleştirilmesi gerekli. Diğer yandan, bu noktada, söz konusu farklı sosyoekonomik sistemlerin kendilerinin de zaten farklı sorumluluk ve ‘Öteki’ anlayışlarının birer sonucu oldukları da ifde edilebilir.
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toplumdaki diğer insanlar tarafından kaale alınmak, duyulmak ve ötekini tatmin eder biçimde yanıtlanmak 
durumundadır.  
 
Kısaca söylersek, demokratlık bir 'konuşma' kültürüdür ve konuşmayı insan olmamızdan gelen bir ahlaki 
zorunluluğa oturtur. Kalıcı ve sağlıklı olan bir toplumsal ahlak da, zaten ancak birlikte yaşamanın bilinci ve 
sorumluluğunu paylaşan insanların birbirini kollayan, birbirini anlamaya çalışan samimi 'konuşması' sayesinde 
ortaya çıkabilir... 
 
 
Dizinin sonu..., Etyen Mahçupyan / Zaman / 05 Mayıs 2006 
 
Liberalizmi tarihsel açıdan ele aldığım ve demokratlıkla karşılaştırdığım diziyi burada sonlandırmak gerekiyor. 
Gazete köşesinde bu tür tartışmaların yer almasının alışılmış bir durum olmaması bir yana, Türkiye'nin 
gündemi çok daha sıcak konuların işlenmesini gerektirmekte.  
 
Aslında bu son yazıya da belki gerek olmayabilirdi; ama iki nedenle kaçınılmaz oldu. Birincisi dizinin Zaman 
dışında yayınlanan bir yazısı hakkında okuyucunun haberdar edilmesidir. Söz konusu makale 'Otoriter 
Sekülarizm' başlığı ile 'gazetem.net' adlı web sitesinde okunabilir. Bu sütunlardaki akıl yürütmeyi daha detaylı 
takip etmek isteyenler, o sitede benim yazımı tıkladıktan sonra, karşılarına gelen sayfada resmin sağ 
tarafındaki dikdörtgeni tıklayarak eski yazılarıma ulaşabilirler...  
 
Ancak bu zahmete girmek istemeyen okuyucu için, 'Otoriter Sekülarizm' başlıklı yazının esas olarak Batı'daki 
oryantalist bakışın nasıl meşrulaştığı konusuyla bağlantılı olduğunu vurgulamak isterim. Sekülarizmin 'ileri' ve 
'bilimsel' bir anlayış olduğuna dair yaygın yüzeysel bakış, 'ileri' olan Batı ile 'geri' olan Doğu arasında 
kendiliğinden bir hiyerarşi üretmiş durumda. Böylece relativist zihniyette yeri olmayan hiyerarşi kavramı, 
liberalizmin içine sızarak 'reel liberalizmi' Doğulu yabancı karşısında hızla otoriterliğe savrulacak bir ruh haline 
sokmakla kalmıyor; bu otoriterleşmeyi meşru da gösteriyor. Sonuçta bu sekülarizm anlayışı "ileri' olanı 
kültürleştirirken, öteki ile olan farklılığa özcü bir nitelik de kazandırıyor." Öte yandan otoriter sekülarizm, 
ahlakın milliyetçilikler tarafından üretildiği bir dünya ile de son derece uyumlu. Çünkü 'milli ahlak' kendisi ile 
öteki arasında ahlaki bir hiyerarşiyi normalleştirip sıradanlaştırıyor. Otoriter sekülarizm milliyetçilikle 
bütünleştiği zaman ise, ortada 'kitaba uygun' bir liberalizm kalmıyor... Ve Batı dünyası sekülarizmin özsel bir 
anlam kazandığı bu ortamda, yabancıyı kendi milli varlığının içine almakta zorlanıyor; onu entegre etmeyi 
gerçekte istemiyor, çünkü kendi 'entegritesini' kaybedeceğinden ürküyor...  
 
Bu son yazının yazılmasının ikinci nedeni ise tabii ki Atilla Yayla'nın 22 Nisan tarihli dehşetengiz makalesidir. 
Anladığım kadarıyla Yayla, bilgi kuramının ima ettiği tartışma alanından pek hoşlanmıyor. Oysa ideoloji üzerine 
konuşmak, ideolojileri ele almayı meşru kılan bir teorik çerçeve, farklı bir düzlem, bir dış paradigma gerektirir. 
Liberalleri okuyarak liberalizmi içeriden 'anlayabiliriz'; ama bu ancak teknik bir anlama olur. Gerçek anlama 
dışarıdan bakmayı, ideolojiye mesafe almayı zorunlu kılar. Bu bizi ister istemez zihniyet analizine götürecek ve 
liberalizmin nasıl bir zihniyeti ima ettiğini, öncüllerinin ve ilkelerinin nasıl tutarlı kılındığını araştırmaya 
itecektir. Ama liberaller bundan pek hoşlanmazlar... Sıkıştıkları zaman da liberal yelpazenin genişliğinden dem 
vurarak, içlerinde her türlü düşüncenin olabileceğini söylerler. Oysa bu farklı fikirlerin birçoğu bizzat ideolojinin 
temelini ilgilendirmektedir ve böylesine tutarsızlıkları bir arada tutarak ayakta kalmaya çalışan ideolojiler 
genellikle farklı zihniyetlere doğru savrulmaya teşnedirler.  
 
Liberalizmin günümüzdeki sorunu da giderek otoriterleşme eğilimi göstermesi ve bunu evrensellik adı altında 
gizleyerek meşrulaştırmasıdır. Ama Yayla bu tespitin bir saçmalık, benim yazdıklarımın büyüklük kompleksi ile 
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kaleme alınan zırvalar olduğunu düşünebilir. Ancak o zaman kendisine sorsun bakalım, niye kendisini ille de 
bana yanıt vermek zorunda hissediyor ve niye böyle sinirleniyor?  
 
Eklemem lazım ki, ben bu yazıları esas olarak ona değil, benimle birlikte düşünmeye açık olan okuyucuya 
yazıyorum... Liberallerle polemiğe girme meraklısı değilim... 
 
 
Çelişki 'demokrat zihniyet'in karakteri midir?, Atilla Yayla / Zaman / 10 Mayıs 2006 
  
Çok iddialı bir havada ve insanlığın kadim problemlerine ebedî çözümler bulmuş ve tarihi noktalamış üslubuyla 
savunulan "demokrat zihniyet"in ne sağlam felsefî temellerinin ne de pratik işlerliği olan önermelerinin 
bulunduğu, üzerinde biraz düşününce kolayca anlaşılıyor.   
 
Bir süredir tarafı olduğum "liberallik ve demokratlık" polemiğinin eski yazılarını topluca okuyanlar bunu hemen 
fark edecektir. "Demokrat zihniyet" denilen şeyin bir fikir omurgası olmadığı için, tahrip edici eleştiriler ya 
görmezden gelinerek geçiştirilmekte ve yeni tezler ileri sürülmekte veya çok sıkışınca dolaylı itiraflar 
yapılmaktadır. Bir ideoloji olmadığını gösterdiğim "demokrat zihniyet"in, şimdi, bir felsefî pozisyon teşkil ettiği 
ve bir ahlâk ve toplum teorisine sahip olduğu iddia edilmektedir. Başkalarına cömertçe yöneltilen "relativizm" 
suçlaması ise iflas etmiştir. "Demokrat zihniyet"in mutlak relativizme dayandığına işaret etmem üzerine, bu 
gerçek, mecburen, demokratik zihniyetin relativizminin epistemolojik değil "ontolojik relativizm" olduğunu 
söylemek suretiyle kabul ve itiraf edilmiştir.  
 
Siyaset felsefesinde, bir pozisyon, bazı temel beşeri problemler ve durumlar hakkında söylenecek, iyi 
temellendirilmiş, öncülleri belli, açılımları tahmin edilebilir veya mantık yürütmeyle çıkarılabilir, hayatın testine 
tabi tutulmuş, tatmin edici derecede iç tutarlılığa sahip fikirler demetidir. Kimseyi üzmek istemem; ama ben, 
bu "demokrat zihniyet"te böyle bir öz görmedim, göremiyorum. Gördüğüm, bir felsefî pozisyon değil, yalnızca, 
çeşitli felsefî pozisyonlardan bir ölçüde etkilenmiş, zayıf spekülasyonlardır. Etkilenilen kaynaklar arasında 
kolektivizm, post-modernizm, kurucu rasyonalizm, nihilizme varan mutlak relativizm ve kimilerini dehşete 
düşürebilecek de olsa, geniş anlamda liberal düşünce geleneği bulunmaktadır. Söylemin üslubunun mağrur ve 
insanlığın felsefî birikimine kafa tutar olması, onu zayıflıktan kurtaramamaktadır.  
 
 
Demokrat zihniyetin çelişkileri...  
 
Şimdi, bu zihniyete itibar edersek, her şey özneldir, biz neyin doğru veya yanlış olduğunu bilemeyiz. Bütün 
insanlar ve bütün zamanlar için doğrular yoktur. Doğrular hem zamana ve mekana, hem toplumsal ortama, 
hem de kafamızdaki kategorilere bağlıdır. Bazı şeylerin varlığının kafamızdaki düşünce kategorilerine bağlı 
olduğu doğrudur. Mesela, bana göre artı-değer diye bir şeyin olmamasına karşılık Marksistler için artı-değer 
temel beşeri gerçekliklerden biridir. Hayek, The Sensory Order'da ve başka yerlerde bunun uzun açıklamalarını 
yapar. Bu yüzden, makul bir relativizm savunulabilir bir pozisyondur. Ancak, yukarıda özetlediğim görüş mutlak 
relativizmdir. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemezsek, her şey göreli ise, "demokrat zihniyet"in tek 
tutamağı olan konuşma, birbirini anlamaya çalışma ve müzakereye de ihtiyaç yoktur. Bunlarla uğraşmak, 
boşuna zaman öldürmek olacaktır. Zira, göreliliğin ortadan kalkma ihtimali yoktur.  
 
Bereket versin, insanlar, hiçbir alanda hiçbir zaman doğruyu bulamama ve dolayısıyla değer yaratamama 
durumunda değildir. Hayat ve içinde yaşadığımız toplumlar bunun böyle olmadığını göstermektedir. İnsanlar, 
insan doğasından, insani hayattan, tecrübeden ve akıl ve mantıktan yararlanarak doğrulara ulaşabilirler ve bu 
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Şu anda bu tartışma çerçevesinde yazılmış bütün yazıları topluca yeniden okumaktayım ve böyle bir şey fark etmedim.
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Mahçupyan’ın yaklaşımını doğru ve yanlışa dair her türlü bilgiyi tamamen dışlayan radikal bir relativizmden ziyade, (1) insana mükemmelikten uzak ve dolayısıyla yanılabilir bir özellik atfeden ve (2) sosyal dünyanın bu doğrultuda oluşan subjektif algılarla şekilendiğini varsayan bir ontoloji ile ilişkilendirmek çok daha uygun olur. Ancak, daha önce de belirttiğim gibi, bu şekilde tanımlanan bir ontolojik relativizmi interpretivist epistemoloji ve “sosyal inşacılık” ile de ilişkilendirmek, zihniyet oluşum süreçlerini daha net bir şekilde açıklamaya yardımcı olabilir. Çünkü relativist ontoloji tek başına çok geniş (broad) bir tanımlama.
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Liberaller demokratlığı bir tür Rousseau kollektivizmi olarak algılıyor gibiler.
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İyi ama, amaç da zaten rölatif yaklaşımları ortadan kaldırmak değil, farklı rölativiteler arasında yapıcı bir diyalog tesis etmeye çalışmak.Önemli not:Buna hoşgörü değil, diyalog demek lazım. Çünkü bir başkasını hoşgörme düşüncesi, doğruyu elinde bulunduranın doğrudan mahrum olanı idare etmesi gibi bir ima da içeriyor.
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doğrular bütün zamanlar ve mekanlar ve insanların tamamı veya büyük ekseriyeti için doğru olabilir. Başka 
türlü olsaydı hayat ya gayri mümkün olurdu veya bugünkü gibi olmazdı.  
 
Örnek verelim: "Herkes kendi vücudunun sahibidir" şeklinde bir önerme geliştirsek ve bunun her zaman ve her 
insan için doğru olduğunu söylesek, bu hata mı olur? Herkes kendi vücudunun sahibi değil midir? Yahut, 
gelecekte bir zamanda, insanların, bir şahsın vücudunun o şahsın kendisinin değil başkası olduğunu kabul 
etmeleri mümkün müdür? Büyük liberal filozof Lord Acton, "İktidar yozlaşmaya meyillidir, mutlak iktidar 
mutlaka yozlaşır." demiştir. Bunu genel bir düstur olarak kabul etsek yanlış mı yapmış oluruz? İktidarın mutlaka 
sınırlanması gerektiği her zaman ve dönem için doğru değil midir? Görüldüğü gibi, bazı ilkelerin-değerlerin 
doğru olduğuna inanmak, kendi başına yanlış ve zararlı olmak mecburiyetinde değildir.  
 
"Demokrat zihniyet", her şeyin öznel olduğunu söylerken, farkında olmadan, kendi altını oymaktadır. Bu, kimi 
post-modernistlerin ve daha eskilerde Alman Tarihçi Okulu'nun da düştüğü bir hatadır. Her şey öznelse, o 
zaman, "demokrat zihniyet"in, "her şeyin öznel olduğu, hiçbir şeyin doğru veya yanlış olduğunun 
söylenemeyeceği" önermesi de öznel olmak zorundadır. Bu durumda öznel olup olmamak bir fikir 
tartışmasında fazla bir şey ifade etmez. Yani, "demokrat zihniyet"in temel argümanı çöker.  
 
"Demokrat zihniyet"in sayfalar dolusu spekülasyonunun biraz olsun somut, ele avuca gelir tek unsuru katılıma 
yapılan vurgudur. İnsanlar bilhassa kendilerini ilgilendiren kararların alımına katılma hakkına sahip olmalıdır. 
Eyvallah. Buna hangi aklı başında insanın itirazı olabilir? Ancak, katılımı yeni bir icatmış veya özgül bir felsefî 
pozisyona denk düşüyormuş gibi sununca iş değişir. Siyaset felsefesinde birçok akım, görüş, filozof, yönetimin 
rızaya dayanması, etkinlik vs. gibi gerekçelerle katılımı savunmuştur. Katılım, demokrasi teorisinin de esas 
parçalarındandır. Katılımı reddeden bir demokratik sistem taraftarı görülmemiştir. Yani, katılım ne tek bir 
felsefî pozisyona mahsus bir olgudur, ne de tarihte hiç gerçekleşmemiş, sadece gelecekte aramamız gereken 
bir şeydir.  
 
"Demokrat zihniyet"in şark kurnazlığı, "demokrat zihniyet" denen şeyi savunmayan pek çok kişi ve akımın da 
benimsediği demokrat ve demokratlık kavramlarını adeta mülkiyeti altına almak istemesidir. Ancak, demokrasi, 
2500 yıldır bildiğimiz, çeşitli yönleriyle tartıştığımız, uyguladığımız, övdüğümüz, eleştirdiğimiz bir yönetim 
biçimidir, bir kimsenin veya tek başına bir akımın malı değildir. Çağdaş demokrasiler liberal demokrasiler 
olmasına rağmen liberaller dahi demokrasinin her şeyinin liberalizmin icadı veya ürünü olduğunu ileri 
sürmemektedir.  
 
Ayrıca, bir yöntemi bir öz zannetme hatası kaya gibi yerinde durmaktadır. Katılım bir yöntemdir; tek başına 
bize muhtevanın ne olması gerektiği veya ne olacağı hakkında bir şey söylemez. "Demokrat zihniyet"in katılımı 
-yani bir yöntemi, katılmamanın tersini- önemsediğini anladık ve de takdir ettik, ancak bu zihniyetin temel 
beşerî problemler konusunda nerede durduğunu öğrenme şerefine henüz nail olamadık.  
 
 
Tartışmaya veda etmeli miyiz?  
 
"Demokrat zihniyet"lilere şunu da söylemem lâzım: Sizin, katılım vurgusu yaparak tartışmayı bitirdiğiniz yer, bir 
klasik liberalin tam da tartışmanın başladığını düşüneceği yerdir. Bu katılım meselesi, hele de sizin kastettiğiniz 
anlamda, problemlerle doludur. Katılımın öznesi kimdir; bireyler mi, gruplar mı? Gruplarsa, onlar bireyi temsil 
hakkını nasıl almakta ve ne tür bir temsil yetkisine sahip olmaktadır? Grup katılımına dayanan bir sisteme ne 
kadar demokrasi denebilir? Bireylerse, siyaset ve iktisat teorisinin meşhur Arrow teoreminin işaret ettiği sorun 
nasıl halledilecektir? Arrow, bireysel tercihlerden anlamlı sosyal tercihler çıkmayabileceğini matematiksel 
olarak ispatlamıştır. Katıldık ve bireysel tercihler yaptık ama anlamlı, dolayısıyla operasyonel tercihler çıkmadı, 

Serdar Kaya / derinsular.com
Bu pek de anlamlı bir argüman değil. Aslolan hangi kavramları kullandığımız değil, o kavramlara ne anlam yüklediğimizdir. Dahası, Mahçupyan belli bir ideolojinin savunuculuğunu yapmaktan ziyade, belli zihniyetlerin belli ideolojileri sonuç verdiğini vurgulamaya odaklanıyor. Zaten yaptığı şey de belli “yönetim biçim”lerini sahiplenmekten ziyade, bu yönetim biçimlerini mümkün kılan zihniyetleri ortaya çıkarmak ile ilgili.
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Zaten Mahçupyan da başından beri yöntemin kendisinin sonuçtan daha önemli olduğunu izah etmeye çalışmıyor mu?
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Doğru. Ama Mahçupyan da zaten liberallerin öyle yapma eğiliminde olmalarını eleştiriyor.
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İkisinden birini seçmek zorunda mıyız?
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Bu konuda daha önce söylediklerime ek olarak: O zaman aslında seçim yapıp oyları saymanın da aslında göstermelik bir şey olduğunu kabul etmemiz lazım – ki Mahçupyan da zaten mevcut seçim sistemlerinin yetersizliğini vurguluyor.
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ne olacak? Bu durumda, kararlar, mecburen, çoğunluk kararı olmayacak mı? Çoğunluğun yanlış ve azınlığa-
azınlıklara zarar verici kararlarını ve bunlara dayanan pratikleri nasıl, hangi değerlere, ilkelere ve kurumlara 
dayanarak önleyeceğiz? Hangi kararlar katılımla alınacak? Bireyin hayatını ilgilendiren her şey katılıma konu 
yapılacak mı? Yapılırsa bireyin özel alanı başkalarınca işgal edilmiş olmayacak mı?  
 
"Demokrat zihniyet"i açıklama çabaları yoğunlaştıkça çelişkiler ve çıkmazlar gözden kaçırılamaz hâle 
gelmektedir. "Demokrat zihniyet"in sözüm ona ahlâk ve toplum tasavvurları da, bazı kısmî doğrular taşımakla 
birlikte, ağırlıklı olarak, çelişkiler, yanılgılar ve çıkmazlarla doludur. Bunları da ayrıntılı bir tahlille sergilemek 
mümkündür. Mahçupyan'ın temelsiz eleştirilerinin klasik liberal düşünceyi savunan biri olarak beni cevap 
vermeye sevk etmesinde tuhaf bir taraf göremiyorum. Asıl tuhaflık kendisinin, mücadele edilmesi gereken ve 
her gün canımızı acıtan baskıcı fikirlerle ve bunların yansımalarıyla uğraşmak yerine liberalizmi hedef haline 
getirmesidir. Benim yaptığım, bir çeşit, fikir alanında nefsi müdafaadır. Tartışmada sinirlenmiş filan da değilim, 
sadece, ciddiye aldığım muhatabımın usulüne uygun bir tartışmaya yanaşmamasından üzüntü duymaktayım  
 
Liberal düşüncenin büyük bir çeşitlilik barındırdığı açıktır. Ben klasik liberal geleneğe yakın duran, metodolojik 
bireycilik, İskoç Aydınlanması ve Avusturya İktisat Okulu'ndan etkilenmiş bir liberalim. Başkaları başka 
kaynaklardan etkilenmiş olabilir ve buna bağlı olarak aynı konularda farklı fikirler savunabilir. Mesela, 
Amerikan liberalleri bu konularda çok daha farklı görüşlere sahiptir. Nitekim Mahçupyan'ın Şükrü Hanioğlu'nun 
bir yazısına atıfla yaptığı sekülerizm eleştirileri daha ziyade Amerikan liberallerini ilgilendirmektedir. 
Okuyucuların bu tartışmadan fayda sağladığı kanaatindeyim. Ben de bu vesileyle bazı fikirlerimi gözden 
geçirdim. Bu konuları gazete köşelerinde çözmek mümkün değil. Bu yüzden, belki de, tartışmayı akademik 
platformlara kaydırmalı ve yüz yüze tartışmalıyız. Usulüne uygun olduğu sürece tartışmadan dönenin kaşığı 
kırılsın... 
 
 
Liberallik, demokratlık ve Türkiye - 1, Fuat Keyman / Zaman / 28 Mayıs 2006 
 
Türkiye'de çok-partili parlamenter demokrasiye geçişten bugüne hem siyasal yaşam içinde, hem devlet-
toplum/birey ilişkilerinin düzenlenmesinde, hem de günlük yaşam içinde ciddi bir ikilem yaşıyoruz.   
  
Bir taraftan parlamenter demokrasinin son elli yıl içinde askeri darbelere ve rejim değişikliklerine rağmen 
sürdüğü bir siyasal yaşam var, diğer taraftan da yine bu zaman içinde ve bugün sürekli nitelediğimiz 
bireysel/kültürel hak ve özgürlüklerin korunması ve yaşama geçirilmesi sorunundan, siyasi, ekonomik, kültürel 
ve günlük yaşam alanlarında karşılaştığımız sorunlara kadar geniş bir alanda hissettiğimiz "demokrasi eksiği 
sorunu", gerçek anlamda demokratikleşmeye duyduğumuz gereksinim var. Türkiye'nin 1950'den bu yana 
geçen demokrasi deneyimi, "demokratları olmayan bir parlamenter demokrasi deneyimi" olarak da 
adlandırılabilir. İçerdiği ciddi sorunlara rağmen demokrasinin parlamenter ve siyasi kurumsal anlamda varlığını 
sürdürdüğü, ama sürekli olarak demokratikleşme taleplerinin haklı olarak dillendirildiği bir ülke Türkiye. O 
zaman, eğer bugün tartıştığımız bireysel haklar, sınıfsal haklar, kültürel haklar, dinsel haklar, etnik haklar, ama 
aynı zamanda bu hakların yaşama geçmesinde içselleştirilmesi gereken demokratik sorumluluklarla ilgi 
sorunların çözümü, aynı zamanda da parlamenter demokrasimizin içerdiği yasama-yürütme-yargı arasında ve 
atanmışlarla-seçilmişler arasındaki güçler ayrılığı temelinde yaşadığımız sorunların çözümü için demokrasi ve 
demokratikleşmeyi temel alıyorsak, bu temeli hangi felsefi, kuramsal ve siyasi ilkeler üzerine kuracağımız 
sorusu çok önem kazanıyor. Eğer yaşadığımız toplumsal sorunlara çözüm için "var olan demokrasi 
deneyimimizi demokratikleştirmek" ya da "demokrasiyi derinleştirmek ve toplumsal yaşama yerleşikleştirmek" 
girişiminde bulunacaksak, bu girişimi hangi temelde başlatacağız?  
 
 

Serdar Kaya / derinsular.com
Yayla katılımı işlevsel olabildiği ölçüde anlamlı buluyor. Mahçupyan için ise, katılım/diyalog ‘Öteki’ durumunda olanı anlama ve alınan kararlara kuşatıcılık (ve dolayısıyla da meşruiyet) kazandırma adına bir gereklilik.

Serdar Kaya / derinsular.com
Liberal düşünce geleneği, insanları, her konuyu bireylerin toplum ya da devlet tarafından alınan kararlarla ezilmesi çerçevesinde ele almaya itiyor. Bu kaygı özü itibariyle gayet makul olsa da, liberallerin ilgili ilgisiz her karşı argümanı kaba bir kollektivizm olarak algılamalarına da neden oluyor. Halbuki, Mahçupyan’ın ortaya koyduğu eleştirileri bu çerçeve içinde değerlendirebilmek pek mümkün değil. Çünkü Mahçupyan’ın ‘demokratlık’ şeklinde referansta bulunduğu düşünce, bireylerin başkalarınca alınan kararlara mahkum olup olmamalarına değil, diğer bireylerle bir araya gelerek uzlaşma çabası içinde olmalarına odaklanıyor.

Serdar Kaya / derinsular.com
Otoriterliği zaten aşikar olan bir zihniyeti ya da rejimi eleştirmek  neden büyük bir marifet olsun ki? Dahası, sadece böyle bir işle meşgul olmanın önemli bir yan etkisi de var: İnsan bir süre sonra dünyayı baskıcı rejimler ve özgürlükçü muhaliflerden ibaret bir yer olarak görmeye başlayabiliyor. Bu da bir tür zihinsel tembelliği sonuç veren bir tavır. Yani birileri sürekli belli düşünce ve davranışları baskı altına almaya çalışacaklar, liberaller de bu baskıları eleştirerek kötülerin karşısındaki iyiler olacaklar.
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Türkiye için faydalı bir tartışma  
 
Bu önemli soruya yanıt bağlamında, Zaman Gazetesi'nin son zamanlarda Atilla Yayla ile Etyen Mahçupyan 
arasında liberallik-demokratlık adı altında yapılan tartışmanın çok önemli, ufuk açıcı ve faydalı olduğunu 
düşünüyorum. Bu tartışma bize yukarıda sorduğumuz soruya yanıt bulmada önemli ama farklı felsefi ve siyasi 
başlangıç-noktaları olabileceğini sunuyor. Türkiye'de bugün yaşadığımız demokrasi eksiği sorununa yanıt 
aramada önemli açılımlar yapan bir tartışma bu. Altını çizmek gerekir ki, bu tartışmanın tarafları Türkiye'de 
bazı devlet-merkezci ve milliyetçi söylemler tarafından liberal olarak kodlandıkları için, yapılan tartışmadaki 
kuramsal ve siyasi zenginlik ve farklılaşma, bize insanları, görüşleri, siyasi duruşları ne dediklerine bakmadan 
kodlamanın ne kadar hatalı, ne kadar bilimsel/kuramsal tartışmayı reddeden ideolojik bir sapkınlık olduğunu 
gösteriyor.  
 
Yayla-Mahçupyan tartışması önem verilmesi gereken bir tartışma. Aşağıda, tartışma içinde öne çıkan, üç 
kuramsal alandaki düşüncelerimi tartışmanın tarafları ve okuyucularıyla paylaşmak istiyorum. Bu noktalar, 
demokrasinin öznesini hangi temelde göreceğiz ve tanımlayacağız sorusu, dolayısıyla "birey" sorusuna; 
demokrasinin içinde hareket edeceği "toplum" kavramını nasıl göreceğiz sorusuna; ve bir toplum-devlet/birey 
ilişkilerinin "düzenlenmesi tarzı" olarak demokrasiye nasıl yaklaşmamız gerektiği sorusuna, tarafların verdiği 
yanıtlar üzerine yorumlarımı içeriyor.  
 
Modern toplumlara birey temelinde bakarken unutmamamız gereken nokta, bireyin evrensel ya da tarih dışı 
olmadığı, aksine zamansal ve mekansal olarak tarihsel gelişmenin bir evresinde, belli bir mekanda ortaya 
çıktığıdır. Modern öncesi zamanlarda, köleci toplumlarda, ortaçağda ya da imparatorluklarda kimlik tartışması 
yaparken bireye gönderme de bulunmuyorduk. Kana, aileye ve geleneğe bağlı, örneğin kölelik, aristokratlık, 
köylülük gibi, bir kimlik referansı vardı. Ancak modern zamanlarda, ortaya çıkan tarihsel, kültürel, felsefi 
değişim ve dönüşümlerin sonucunda, birey, kandan, gelenekten ve aileden özgürleşmeyi niteleyen bir kimlik 
kodu olarak ortaya çıktı. O yüzden birey siyaset felsefesi içinde kullandığımız bir kavram değil, tarihsel ve 
söylemsel bir kurgudur. Sınıfsal, dinsel, etnik, cinsel kimlik gibi birey de bir kimlik kodudur, ama hareket tarzı 
olarak daha genel ve kapsayıcı bir kimlik kodudur. Daha da önemlisi, tarihsel ve söylemsel bir kimlik kurgusu 
olarak birey, genel ve kapsayıcı olduğu için, modern zamanlar da her zaman sınıfsal, dinsel, etnik, cinsel ve 
kültürel farklılıkları dışlayıcı bir kod olarak da eleştirilmiştir. Marksizm, dinsel muhafazakar ya da toplulukçu 
siyasi kuramlar, feminizm, birey kavramın taşıdığı dışlayıcı olma olasılığını vurgulamışlar ve eleştirmişlerdir.  
 
 
Yayla'nın tespitlerine eleştiriler  
 
Yayla'nın Mahçupyan'la yaptığı tartışmada kullandığı birey kavramı, kavramın tarihsel, mekansal, söylemsel ve 
diğer kimliklerle ilişkisel özelliğini göz ardı eden bir niteliktedir. Yayla'nın birey kavramı bu anlamda, hem 
siyasal kuram düzeyinde, hem tarihsel olarak, hem de demokrasi sorusu temelinde sorunludur. Buna karşın, 
Mahçupyan ise, kavramın taşıdığı bu niteliği bazen üstü kapalı, ama daha çok üstü açık olarak haklı olarak 
vurgulamaktadır. Mahçupyan'ın, bu anlamda, liberalizmin demokratlıkla ilişkisinde ortaya çıkan sorunun 
kaynaklarından birisi olarak da, birey kavramının taşıdığı bu niteliklerin liberaller tarafından göz ardı edilmesi 
olduğu tespiti de yerinde ve doğru bir tespittir. Mahçupyan, demokratlık zihniyetini birey ile diğer kimlik 
kurguları arasındaki ilişkinin düzenlenmesi sorusu temelinde düşünmesi, hem akademik hem de siyasi olarak, 
Yayla'nın gerisini giden, ve bence açık ve anlaşılır bir tarzda yapılmış bir çözümlemedir. Bu anlamda, Yayla'nın 
Mahçupyan'ın demokratlık referansını muğlak bulması pek anlaşılır değil, aksine kendisinin kullandığı birey 
kavramının taşıdığı yöntemsel sorunlar, kendi liberalliğini muğlak yapıyor.  

Serdar Kaya / derinsular.com
Doğru. Ama Türkiye dışındaki ülkelerde yaşanan sorunlara da tatbik edilebilecek argümanlar içeren bir tartışma bu. Bu nedenle sadece yerel bazda düşünmemek gerekli.

Serdar Kaya / derinsular.com
Neden öyle olsun? Kabil, Habil’i öldürdüğü zaman “tarihsel ve söylemsel bir kurgu”yu mu ortadan kaldırmıştı? Bir gün gelip de insanlar bireyi toplum ve devlet ekseninde kavramsallaştırmaya başladılar diye bireyin kurgu olduğu söylenebilir mi? Sosyal alan gibi bireyin de pek çok yönü itibariyle inşa edilmiş bir gerçeklik olması, bireyin topyekün bir kurgu olduğu ve dolayısıyla da diğer kurgular karşısında nisbeten değersiz addedilebileceği anlamına gelmez.
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Örneğin, Mahçupyan'ın demokratlık referansına karşı güçlü bir liberal duruş, Yayla'nın Hayekgil liberalizminden 
ziyade, bireyi siyasi, ekonomik, sivil ve sosyal haklar temelinde düşünen, dolayısıyla "hak dili içinde birey 
kavramsallaştırması yapan" ve birey ve diğer kimlikler arası ilişkiyi de hukuksal eşitlik ve sosyal adalet 
temelinde düşünen John Rawls ve siyasal liberalizm olabilirdi. Ama Yayla, kendi çalışmalarında ve Mahçupyan 
ile tartışmasında siyasal liberalizm geleneğini kullanmayan bir duruşta ve daha çok serbest pazar ve olumsuz 
özgürlük temelinde hareket eden bir liberal söylem kullanıyor. Bu nedenle de, her ne kadar Yayla toplumsal 
sorunlara çözümde özgürlüklerden konuşsa da, bu özgürlükleri hangi temelde doldurduğu, hangi temelde 
demokrasi işle eklemlediği açık bir biçimde ortaya çıkmıyor. Bence, Mahçupyan'ın da Yayla'nın liberalizmini 
eleştirirken açık ve yalın bir biçimde dile getirmek istediği de, tam da bu nokta: Yayla'nın liberal söylemi ve bu 
söylemin dayandığı birey anlayışı ile demokrasi arasındaki sorunlu ilişki. Yayla, kendi liberal söylemini, siyasal 
liberalizm ve haklar dili temelinde geliştirseydi, Mahçupyan'a karşı daha savunulabilir bir liberal demokrasi 
anlayışına sahip olabilirdi. Bu ayrı bir tartışma konusu ama, Yayla'nın birey ve demokrasi anlayışını liberal 
gelenek içinde haklı olarak eleştirecek güçlü bir siyasal liberalizm anlayışı var. Ve Türkiye'de liberalizmi 
savunanların yaptığı en büyük hatalardan birisi de, Yayla gibi, siyasal liberalizm yerine Hayekgil bir liberal 
söylemi baştan tartışmasız doğru olarak kabul etmeleri.  
 
Yayla ile Mahçupyan arasındaki ikinci temel fark, birincinin birey-temelli toplum anlayışına karşı ikincinin 
ortaya sürdüğü ilişkisel, kimlik-fark ilişkisine dayalı toplum anlayışı. Yayla Mahçupyan'ı görecelilikle, felsefi 
temelleri olmayan, tam ne dediği belli olmayan (demokratlık gibi) kavramları kullanmakla eleştirirken ve 
kendisinin liberal söyleminin belli felsefi, epistemik ve kavramsal temellere dayandığını söylerken, bence 
tartışmada oluşan Yayla'nın bu iddialarının tam tersi oluyor. Belki Mahçupyan'ın demokratlık kavramını 
bugünün akademik dünyası içinde bulamayabiliriz, ama bir sürü düşünür tarafından yapılan "modernite 
eleştirisi"ne bağlı olarak bu kavramın ciddi bir felsefi ve kuramsal temele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunu 
ben, 2001 yılında çıkan (Alfa, İstanbul) Türkiye ve Radikal Demokrasi kitabımda, farklı demokrasi kuramları 
içinde inceledim. Mahçupyan'ın toplum anlayışı ilişkisel, toplumsal düzen arayışları farklı kimliklerin 
ötekileştirilmesi sürecini içeriyor; bu anlamda da toplumsal ilişkiler özünde iktidar ilişkilerini ve farklı kimlikler 
arası ilişkilerin, belli bir devletçi ve milliyetçi zihniyet içinde, devlet-toplum ekseninde düzenlenmesini içeriyor.  
 
 
Sorun 'demokratlık'ta değil...  
 
Bu anlamda, ilişkisel toplum anlayışı bize, toplumsal sorunlara çözüm arama sürecinde demokratik olacaksak, 
demokratlığımızı birey üzerinden değil, farklılıklar arası ilişkinin demokratik temelde düzenlenmesi 
girişiminden çıkarmamız gerektiğini söylüyor. Bugün türban sorunundan Müslüman-olmayan azınlıkların 
kültürel kimlik hakları sorununa kadar geniş bir yelpaze de işleyen toplumsal/kültürel kimlik taleplerine 
demokrat yanıt ne olmalı, sorusuna eğildiğimiz zaman görüyoruz ki, karşımızda birey-temelli değil kimlik-fark 
ilişkisi üzerine inşa edilmiş bir toplumsal yaşam var. Ve bu yaşamın demokratik örgütlenmesi de birey temelli 
değil, ilişkiselliği baştan kabul eden (radikal) demokrat zihniyet yoluyla olabilir. Yayla'nın liberal söylemi, 
yukarıda belirttiğim gibi haklar dili temelinde hareket eden bir siyasal liberalizmi içermeyen ve olumsuz 
özgürlük temelinde hareket eden bir birey anlayışına sahip olduğu için, demokratım derken, çok rahatlıkla 
farklı kimlikler taleplerini bireysel olmadıkları için dışlayıcı bir niteliğe dönüşebilir. Bu nedenle, Mahçupyan'ın 
demokratlılığı Yayla'nın bireyinden çok daha elle tutulur ve savunulabilir bir toplum ve demokrasi anlayışını 
bize veriyor.  
 
Bireyi tarihsel ve söylemsel bir kurgu olarak gören ve bu anlamda genel ve kapsayıcı bir kimlik kurgusu olarak 
bireyin sınıfsal, dinsel, etnik ve cinsel olarak farklı olan kültürel kimlikleri dışlayıcı (olan değil ama) olabilme 
riskini ortaya koyan ve bu temelde de ilişkisel bir toplum vizyonuna sahip Mahçupyan'ın demokratlık söylemi, 

Serdar Kaya / derinsular.com
Tam olarak öyle değil. Sistem bazında da olsa aynı doğrultuda olan (consensual democracy gibi) demokrasi anlayışları mevcut.

Serdar Kaya / derinsular.com
Burada söylenen şey her ne kadar makul olsa da, yaklaşım biraz problemli. Zira bu şekilde ifade edildiğinde, demokrat yaklaşım daha çok demokrasi sorunu yaşayan toplumların ihtiyacı olan bir şey durumuna düşüyor. Hem bir zihniyeti idealize edip, hem de “Böyle bir toplumda bu zihniyet daha işlevsel olur” gibi bir yaklaşım sergilemek biraz tuhaf değil mi? Zira bu yaklaşım, daha homojen topluluklarda demokrat bir zihniyete ya da tavra çok fazla ihtiyaç yoktur gibi bir ima da içeriyor. Diğer yandan, bütün uzlaşmazlıklar kimlik eksenli midir? Bana kalırsa, küçük bir şehirde yapılması düşünülen bir parkın yerinden, isminin belirlemesine kadar pek çok konuda karar alma mekanizmasının nasıl işleyeceği, demokrat zihniyet ile ilişkilendirilebilir. Mahçupyan’ın argümanlarını sadece kimlik farklılıklarına indirgemek yerine, kabaca “Oyları sayalım, kiminki çok gelirse parkın yerini ve ismini o belirlesin” şeklinde özetlenebilecek bir demokrasi anlayışının eleştirisi olarak görmek daha makul bir tavır olur.
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Yayla'nın eleştirilerinin aksine, anlaşılır, güçlü ve tutarlı bir söylem. Bana göre, hem akademik hem de siyasi 
temelde de, Yayla'nın birey ve toplum söyleminden çok daha fazla güçlü, savunulabilir ve yaşama geçirilebilir 
bir söylemi Mahçupyan dile getiriyor liberallik-demokratlık tartışmasında. Bu anlamda, Mahçupyan'ın Yayla'nın 
liberal söylemini ve liberalizm-demokrasi sorgulaması, bana göre Türkiye'de yaşadığımız "demokratları 
olmayan parlamenter demokrasi sorununu" ya da demokrasinin varlığı içinde yaşadığımız demokratikleşme 
gereksinimini çözmede başlangıç noktası olarak alınmalı. 
 
 
Liberallik, demokratlık ve Türkiye - 2, Fuat Keyman / Zaman / 29 Mayıs 2006 
  
Eğer demokrasiyi sadece parlamenter demokrasinin işleyişini belirleyen genel ve yerel seçimlerin özgürce 
yapılması, bu seçimlerin belli aralıklar içinde tekrarlanmasını içeren bir süreklilik niteliğine sahip olması, 
iktidarın gücünün anayasal güvence altına alınmış hak ve özgürlüklerin korunması ilkesi temelinde sınırlanması, 
muhalefetin muhalefet yapma hakkını yaşama geçirmesi ve siyasi güçler arası ayrışma ve yargının bağımsızlığı 
temelinde "formel ve kurumsal temelde hareket eden bir siyasi rejim" olarak görmüyorsak ve demokrasiye bir 
toplumda "devlet-toplum/birey ilişkilerinin haklar-özgürlükler-sorumluluklar ekseninde düzenlenmesi" olarak 
da bakıyorsak, o zaman Mahçupyan'ın demokratlık anlayışının, Yayla'nın soyut ve kuramsal birey-temelli 
liberalizminden çok daha güçlü ve savunulabilir olduğunu vurgulamak isterim.  
 
Ama Mahçupyan'ın demokratlık anlayışının da iki noktada güçlendirilmesi gerekmektedir: Birincisi, ilişkisel 
toplum anlayışı üzerine kurulmuş ve kimlik-farklılık ilişkisine yerleştirilmiş demokratlık anlayışının yaşama 
geçirilmesinde "kurumsal ve prosedürel süreç" nasıl kurulacak ve işleyecek sorusuna yanıt Mahçupyan 
tarafından verilmemektedir. Diğer bir deyişle, demokratlık anlayışının yaşama geçirilmesinde kurumsal ve 
hukuksal güvenceler nasıl sağlanacaktır? Demokratlık anlayışını yaşama geçirmede başarılı olsak bile, 
demokrasinin toplumsal yaşamda derinleşmesi ve yerleşikleşmesi için bu başarının kalıcı kılınması 
gerekmektedir. Bir başka ifadeyle haklar-özgürlükler-sorumluluklar alanında demokratikleşmenin yasal ve 
kurumsal güvence altına alınması, şiddet ve baskıcı engellemelere karşı korunması, demokrat anlayışın devlet-
toplum/birey ilişkilerinin düzenlenmesinde kalıcılığının ön-koşullarından birisidir. Bu konuda, Yayla'nın 
liberalizmi değil, ama yine liberal gelenek içinde yer alan anayasal demokrasi, ve bireye haklar ve özgürlükler 
temelinde yaklaşan, bu yazının başında belirttiğim "siyasal liberalizm" önemli açılım sağlayabilecek bir 
referanstır.  
 
Bu bağlamdaki önemli gördüğüm çalışmalarıyla tanınan, Atilla Yayla ile birlikte Liberal Düşünce Topluluğu 
içinde yer alan anayasa hukuku profesörü Mustafa Erdoğan'ın çalışmalarından ya da onun bu tartışmaya 
katılmasından faydalanabiliriz. Siyasal liberalizm, anayasallık, hakkaniyet olarak adalet, hak ve özgürlüklerin 
korunmasına dayalı hukukun üstünlüğü ilkesi ve demokratik müzakere ve yoruma dayalı hukuk anlayışıyla 
Mahçupyan'ın demokratlık anlayışına hukuksal ve kurumsal bir zemin hazırlayabilir. Eğer Mahçupyan için 
"demokratlık anlayışının kurumsal ve hukuksal temeli ne olabilir?" sorusuna siyasal liberalizme alternatif olan 
farklı bir yanıt varsa, o yanıtı okuyucuyla paylaşması liberalizm-demokratlık tartışmasına zenginlik ve derinlik 
kazandıracaktır.  
 
İkincisi, Mahçupyan'ın demokratlık anlayışı, bu tartışma içinde; ama bence kendisinin diğer bu konuyla ilgili 
kitap ve makale çalışmaları içinde de, daha çok zihniyet düzeyinde düşünülmüş bir anlayışı sergilemektedir. 
Fakat modern zamanlar içinde, gerek kimlik-farklılık ilişkisinin, gerek hak ve özgürlük taleplerinin, gerekse de 
sadece bir siyasi rejim olarak değil; ama aynı zamanda devlet-toplum/birey ilişkilerinin bir düzenlenme tarzı 
olarak demokrasinin tarihsel gelişimine baktığımız zaman, tüm bu toplumsal olgu ve süreçlerin sadece zihniyet 
boyutunda düşünülmemesi gerektiğini, aksine "ekonomik, siyasi, kültürel ve uluslararası ilişkiler boyutlarını 
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içeren çok-boyutlu, çok-katmanlı ve tarihsel süreç içinde değişen, dönüşen ve yeniden-yapılanabilen bir nitelik" 
taşıdıklarını görüyoruz.  
 
Bu nedenle, demokratik bir sistemin demokratlık anlayışı temelinde yaşama geçirilmesi sorusuna yanıt 
aradığımız zaman, zihniyet boyutunuda içine alacak bir biçimde toplumsal ilişkilere çok-boyutlu bakan bir 
yönteme gereksinimimiz var.  
 
Bu yöntem, Mahçupyan'ın Yayla ile tartışmasında kendi demokratlık anlayışı içinde çıkmıyor. Bu çok-boyutlu 
tarihsel yöntem içinde, demokratlık anlayışıyla eşitsizlik ve dışlanma ekseninde hareket eden sosyal adalet 
sorunlarına; demokratlık anlayışıyla çok-kültürlü anayasal vatandaşlık alanında çıkan siyasi, sivil, ekonomik ve 
sosyal haklar ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesiyle ilişkili sorunlara; demokratlık anlayışıyla 
ekonomik yaşamda bize meydan okuyan sürdürülebilir ekonomik kalkınma sorunlarına; ve demokratlık 
anlayışıyla uluslararası ilişkiler alanında yaşadığımız güvenlik sorunlarına yaklaşabiliriz diye düşünüyorum.  
 
Bu bağlamda, Mahçupyan'ın kendi demokratlık anlayışının nereye kadar özgürlükçü sol ve sosyal demokrat 
anlayışların gerisine gittiğini de okuyucuya söylemesi, kendi demokratlık anlayışının da daha zengin ve 
kapsamlı bir nitelik kazanmasını sağlar.  
 
 
Tartışma bence sürmeli  
 
Yukarıda saydığım birey, toplum ve demokrasi boyutlarını fazlalaştırabiliriz. Ben Mahçupyan'ın liberalizm-
demokratlık ilişkisini sorgulaması ve eleştirmesinin anlamlı ve tutarlı, Yayla'nın liberal söyleminin ise bu 
bağlamda felsefi ve kuramsal sorunlar taşıyan bir söylem olduğunu düşünüyorum. Yukarıda vurguladığım gibi, 
Yayla'ya yakın bir liberal söylem siyasal liberalizm geleneğinden gelebilir ve Mahçupyan'ın demokratlık 
anlayışının sınırlarını ve içeriğini zorlayabilir. Aynı şekilde, Mahçupyan'ın demokratlığını zorlayacak özgürlükçü 
sol ve sosyal demokrat temelde radikal demokrat bir söylem de geliştirilebilir ve tartışma farklı siyasal-
kuramsal konumlara açılabilir.  
 
Bu nedenle, bu tartışmanın Yayla'nın söylediği gibi akademik alana çekilmesine gerek yoktur; çünkü 
Mahçupyan'ın yazdıkları zaten ciddi bir akademik nitelik taşımaktadır (kendisinin bu niteliğe sahip olması için 
akademisyen olması gerekmiyor), ama Mahçupyan'ın söylediğinin aksine de, tartışmanın bitmemesi 
gerekmektedir; çünkü Türkiye'nin iyi, demokratik ve adaletli yönetimi için bu tartışma çok önemli bir açılım 
sağlama potansiyeline sahiptir. Umarım, tartışma farklı liberal ve demokrat söylemlerin de katılımıyla 
zenginleşerek sürer. 
 
 
Demokratlık tartışmasında yapıcı bir adım, Etyen Mahçupyan / Zaman / 17 Temmuz 2006 
 
Bir süre önce Atilla Yayla ile sürdürdüğümüz liberallik/demokratlık tartışması pek de şaşırtıcı olmayan bir 
biçimde sözünü tüketti.  
 
Çünkü bu iki yaklaşım tamamen farklı epistemolojilere oturdukları için, sadece dış dünyayı değil, birbirlerini de 
aynı düzlemde algılamazlar. Demokratlık liberaller için rejimin uygulamada ortaya çıkan bir niteliğidir. 
Kendilerine liberal-demokrat diyenler gerçekte bir siyasi düzenleme olarak demokratik seçim mekanizmasının 
savunucularıdır... Oysa demokratlar için demokratlık dış gerçekliği algılamada ve anlamada işlevsel olan 
zihniyetlerden biri. Liberallik ise farklı bir zihniyet olan relativizmin uzantısı olarak ortaya çıkmış, ardından 
otoriter zihniyetin etkisiyle törpülenmiş bir ideoloji... Diğer bir deyişle eğer hayali düzlemlere oturtursak, 
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liberaller için demokrasi liberalizmin bir alt kategorisi iken; demokratlar için tam tersine liberallik demokratlığın 
anlamlı olduğu zihniyet düzleminin alt kategorilerinden biri.  
 
Dolayısıyla liberaller ile demokratlar arasında 'yapıcı' tartışmanın da bir sınırı var. Bu tür tartışmaların yararı iki 
tarafın uyuşması ya da anlaşması değil, aradaki farklılığın berraklaşarak izleyicilere daha geniş bir tercih ve 
düşünme şansı üretmesi. Öte yandan her iki bakışın da bir iç konuşmaya yönelerek kendini zenginleştirmesi, 
ileride daha doyurucu bir karşılaşmaya da zemin hazırlayabilir... Fuat Keyman'ın 28-29 Mayıs'ta Yorum 
sayfasında çıkan makalesi demokratlık açısından önemli bir açılımdı. 'Demokrasi' kavramının içini doldurmak 
üzere bir zihni arayışı ima eden ilk yazı, Yayla ile olan tartışmamız açısından iki aydınlatıcı gözlem içermekteydi. 
Birinci olarak Keyman, liberallerin 'birey'i evrensel ve felsefi bir kategori gibi alarak, tüm toplum ve siyasa 
önermelerini bu kavram etrafında meşrulaştırmaya çalıştırdıklarını ima etmekte. Oysa gene Keyman'a göre "... 
Unutmamamız gereken nokta bireyin evrensel ya da tarih dışı olmadığı, aksine zamansal ve mekansal olarak 
tarihsel gelişmenin bir evresinde, belli bir mekanda ortaya çıktığıdır... O yüzden birey siyaset felsefesi içinde 
kullandığımız bir kavram değil, tarihsel ve söylemsel bir kurgudur." Keyman, liberal 'birey' tanımının 
"farklılıkları dışlayıcı bir kod olarak" işlevselleşmesine de dikkatimizi çekmekte...  
 
Gerçekten de liberaller ile demokratlar arasındaki ana farklardan biri, değişimin hangi düzlemde algılandığı ve 
çözümlendiğidir. Liberaller için değişim bireyin isteklerinde ortaya çıkar; ama bu durum bireyin 'özünü' 
değişmez. Buna karşılık demokratlar için asıl değişim zihniyet dünyasında olup toplumları da aşan, kuralsız bir 
'dalgalanmayı' ima eder. Dolayısıyla da birey, toplum, devlet vs. gibi kavramlar geniş anlamıyla 
konjonktüreldirler. Diğer bir deyişle bu kavramlara evrensellik atfederek insanlığın macerasını anlamamız 
mümkün olmadığı gibi, evrensel 'doğru'luğa sahip bir düzen de temellendirilemez.  
 
Bu tespit bizi Keyman'ın ikinci gözlemine getiriyor: Demokratlar için çıkış noktası birey veya toplum değil, 
bunlar arasındaki 'ilişkinin' modalitesidir. Çünkü demokratlık tavırda ve yöntemde belirginleşir. Demokratlık 
hangi fikrin doğru olduğunu söylemek değil, farklı fikirlerin olduğu bir ortamda doğruya ancak etkileşimi 
derinleştirerek ve 'samimi' kılarak ulaşılabileceğini kavramak ve bunu bir toplumsal karar mekanizmasına 
dönüştürmektir. Keyman'ın sözleriyle "Toplumsal sorunlara çözüm arama sürecinde demokratik olacaksak, 
demokratlığımızı birey üzerinden değil, farklılıklar arası ilişkinin demokratik temelde düzenlenmesi 
girişiminden çıkarmamız" gerekmektedir...  
 
Liberallerin bu fikirleri anlamayıp dahası çürütmüş olduklarını varsaymaları, bir anlamda niçin demokrat 
olmadıklarını da ortaya koyuyor... 
 
 
Liberalizm homojen toplum ister, Etyen Mahçupyan / Zaman / 25 Aralık 2006 
 
Göçmenlerle iç içe yaşamak zorunda kalan Batı toplumlarının böylesine kolaylıkla ırkçılığa kayması birçok 
liberali şaşırtmakta. Onlara göre son derece hoşgörülü olan, farklılıklara müsaade eden bu ideolojinin bunca 
zamandan sonra ve yaşanan vahim deneyimlerin ardından hâlâ insanların zihninde yerleşememiş olması bir 
hayal kırıklığı... 
 
Medyaya yansıyan araştırmalar Batı'daki beyaz gençlerin farklı din ve ırktan gençlere karşı son derece 
hoşgörüsüz olduğunu ortaya koymakta. Öğrencilerin önemli bir yüzdesi bir ırkın diğerlerinden üstün 
olabileceğine inanmakta, ırk ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese aynı şekilde davranmayı anlamlı 
bulmadıklarını beyan edebilmekte. Bu gençler toplumdan yalıtılmış ırkçı kamplarda yetişmediklerine göre, 
Batı'daki anlam dünyasının söz konusu yaklaşımı meşrulaştırdığını öngörmek yanlış olmaz. Diğer bir deyişle, bu 
toplumlar kendi içlerine girmiş ve farklı kalmış insanları 'yabancı' sayarken, vatandaşlığı anlamsız hale getiren 
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epeyce cemaatçi bir bakış sergilemekteler. Modern bir toplumun kendisine benzemeyen kalıcı göçmenler 
karşısında refleks olarak cemaatçiliğe bu hızla dönebilmesi ise modernliğin daha derinden sorgulanmasını 
anlamlı kılmakta.  
 
Liberaller için mesele nispeten basit: Modern dünya liberalizm ile otoriterliğin mücadelesi olarak görüldüğü 
için, ırkçılığa doğru her kayma da otoriterlik karşısında alınmış geçici bir yenilgiye işaret ederek, liberalizmin 
gerekliliğini daha da güçlü bir şekilde kanıtlamakta... Ne var ki bu naif yaklaşım bizzat liberalizmin söz konusu 
ırkçı 'duyarlılık'tan ne denli sorumlu olduğu sorusuyla yüzleşmiyor. Liberaller modern toplumun tüm 
tahakkümcü özelliklerini otoriterliğe yüklerken, sanki kendi ideolojilerini üzerine toz konmamış bir ideal olarak 
taşımak niyetindeler. Oysa modernliği liberal ideolojiyi dikkate almayarak anlamak mümkün değil...  
 
Böyle bir analiz yapıldığında ise meselenin iki farklı yönünün olduğu ortaya çıkıyor: Liberalizm ile otoriterlik 
arasında gerçekten de bir çatışma var ve bu, esas olarak 'hiyerarşi' kavramı etrafında anlaşılabilir. Otoriter 
zihniyettekiler için bilgide, değer sisteminde ve dolayısıyla toplumsal yapıda içkin bir hiyerarşi bulunmakta. 
Yani bazı bilgi ve değerlerin diğerlerinden daha üstün olmasına koşut olarak, bir toplumdaki bireyler arasında 
da meşru bir hiyerarşi bulunur. Otoriter ideolojiler söz konusu meşruiyeti güçle bağlantılı olarak algılarlar. Buna 
göre eylemde başarılı olan, yani gücü ele geçiren kişi ve grupların toplumun geri kalanını yönetmesi doğal bir 
haktır... Liberalizm bu anlayışa kökünden karşı çıkar, çünkü liberal yaklaşım her türlü bilgi ve değeri göreceli 
kılar. Dolayısıyla toplum içinde de kimsenin bir başkası üzerinde tahakküm kurması düşünülemez. Nitekim 
herkese tek oy hakkı veren liberal demokrasinin 'meşruiyeti' de bu kabulle bağlantılıdır.  
 
Ancak otoriterlik ile liberalizmi karşı karşıya getirdiğimiz bir analiz, bu iki ideolojinin toplum tasavvurunda 
giderek kritik hale gelen bir ortaklık olduğunu göz ardı edemez: Her iki yaklaşım da son kertede homojen bir 
toplum tasavvur ederler. Otoriterliğin güç kullanarak homojenize ettiği toplum, liberalizm altında kendiliğinden 
oluşur. Bireyler arasındaki tüm farklılıkların arka planında, bütün o bireyleri homojen bir 'birey' kategorisi 
altında tekleştirme kaygısı yatar. Liberallik, herkesin modern olduğu, modern algılandığı bir dünyada 
işlevseldir... Ama toplum modernliği de sorgulatan bir çeşitlenmeye gittiği anda liberallik zorlaşır. Kendine 
benzemeyenin de 'birey' olduğunu kabulde zorlanan liberal toplum, böylece can düşmanı saydığı otoriterliğe 
savruluverir... Ancak bu durumun sorumlusu otoriter zihniyettekiler değil, liberalizmin ötekini hazmetme 
kapasitesinin düşüklüğüdür. 
 
 
Demokrasi ve demokratlık, Etyen Mahçupyan / Taraf / 17 Mart 2008 
  
Başörtüsünün kamusal alanlara sokulmamasına yönelik uygulamanın, yasa yoluyla kaldırılmak zorunda 
kalınması, bu ülkedeki rejimin niteliğini gayet iyi ortaya koyuyor. Normal demokrasilerde herhangi bir yasağın 
yürürlüğe girebilmesi bir yasayı, bu da toplumsal kesimler arasında bir uzlaşmayı gerektirir.   
  
Eğer söz konusu kesimlerden biri insan hak ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası normlara sahip çıkmaktaysa, 
varılacak uzlaşmanın evrensel standartlara uyumuna yönelik de adım atılma şansı doğar. Ama bu tür bir 
kaygının hiç olmadığı durumlarda bile 'demokrasi', farklılıkların anlaşmasını ya da güçsüzün güçlüye tabi 
olmasını ima eden bir yasanın yapılmasını ima eder. Mağdur olanlar bu yasaya karşı çıkabilirler, değişmesi için 
uğraşabilirler ama hiç olmazsa ülkenin yasalarla yönetildiğine dair bir önkoşulun var olduğunu bilirler...  
 
Bizdeki başörtüsü yasağı ise herhangi bir yasaya binaen uygulanmıyordu, çünkü bu giysinin yasaklanmasına 
yönelik bir yasa yoktu. Zaten var olan bir özgürlüğün uygulanamaması nedeniyle yüksek mahkemeye müracaat 
edilmiş, o da kendisine biçilen hukuksal sınırı aşarak, sanki doğal durum yasaklamaymış gibi bir içtihat yapmıştı. 
Kısacası başörtüsü yasağı ne meşru, ne hukuki, hatta ne de yasaldı... Bu yasağı yerleştirmek ve sürdürmek 
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isteyenlerin niçin bir yasa çıkarmadıkları sorulabilir. Bunun nedeni evrensel hukuk ve vatandaşlık normlarının 
böyle bir yasaklamaya cevaz vermemesidir. Diğer bir deyişle başörtüsünü yasaklamak gerçekte 'çağdaş' bir 
davranış olmazdı. Böylece 'emrivaki despotizm' denebilecek bir uygulama altında 20 küsur yıl yaşadık. İşin 
özünde temel hakların ihlal edildiği o denli açıktı ki, yasağı savunmak isteyenler başörtüsü takanların 'farklı' bir 
vatandaş ve insan tipolojisi oluşturduğunu iddia etmek zorunda kaldılar. Öyle ki başörtülüler sırf başlarındaki 
örtü nedeniyle 'asıl' vatandaşlardan ayrılmakta, onların altında bir kategori oluşturmaktaydı. Dolayısıyla bu 
mantığa göre başörtülülerin 'asıl' vatandaşlarla aynı hak ve özgürlüklere sahip olmaları düşünülemezdi...  
 
 
Başörtüsü gerçekten bir sembolmüş!  
 
Geçtiğimiz hafta yaşanan bir gelişme meselenin başörtüsü olmadığını, bu giysinin kolaycı bir sembol olarak 
kullanıldığını ve asıl amacın doğrudan sıradan vatandaşın bürokratik elitten ayrımlaşması olduğunu ortaya 
koydu. Yargıtay Başsavcısı'nın 'laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiği' gerekçesiyle AKP'yi kapatma davası 
açması, nüfuzunu kaybeden bir zümrenin siyasi güce tutunma gayretinden ibarettir. Başörtüsü konusunda 
hukuku anlamsızlaştıran ölçüde siyasi tavır alan yargı, şimdi de hukuku bizzat bir siyasi alet olarak kullanma 
girişiminde...  
 
Yapılan şey demokrasinin gereksindiği hukuku taşıyamayan bir rejimin, siyaseti ve oradan giderek de 
vatandaşlığı ideolojik açıdan budamaya yeltenmesidir. Bu ise cemaatçi laikliğin ve Kemalizm'in demokrasiye 
adapte olmakta ne denli zorlandığını ortaya koymakta. Çünkü en basit tanımıyla bile ele alındığında 
'demokrasi', doğruların toplumsal dengelerin içinden üretilmesi gerektiğini söyler. Diğer bir deyişle en kaba 
demokrasi bile, çoğunluğun tercihinin göz ardı edilmesine izin veremez, toplumsal değişimin ve buradan neşet 
eden taleplerin siyasette karşılık bulmasına imkan tanır ve siyasetin sınırlanmasına yönelik herhangi bir 
tasarrufu ancak evrensel normlara dayanarak yapar...  
 
Kemalizm'in demokrasiyi hazmetmekte zorlanması yeni bir bulgu değil. Ancak şimdiye kadar bu eleştiriyi çok 
daha rahat seslendirenler, başörtüsü yasağının kalkması ve AKP konusunda nedense aynı rahatlığı 
gösteremiyorlar. Aynen Sünni muhafazakarların Alevilere ilişkin veya milliyetçilerin gayrimüslimlerin hakları 
konusunda gösterdikleri dirence benzer bir tutumun bu kez laikler arasında da çok güçlü bir biçimde 
bulunduğunu görüyoruz. Laik kesimden kendisine liberal veya sosyalist diyen birçok kişi bir anda Kemalizmin 
'eksik vatandaş' anlayışının destekçiliğine soyunabiliyor. Başörtülülerin haklarını AKP'nin icraatı ile birleştirerek 
İslami kesimi cemaatçi bir gözle algılamakta olduklarını itiraf etmiş oluyorlar. Diğer bir deyişle modernliğin 
savunucusu olan laik kesim, meğerse alttan alta muhafazakârların her zaman modernliğin dışında kalacağını 
sanmaktaymış. Bir bölümü ise artık iyice gülünç hale gelen 'şeriat' ve 'irtica' klişesine kapılanabiliyor. Bu 
görüşün mizahi niteliğini kavrayabilmek için tek bir kanıt bile yeterli... Söz konusu yaklaşımın 'bilge' kişisi olarak 
artık ancak Demirel bulunabilmekte...  
 
Böylece Kemalizm'in ve otoriter zihniyetin tüm laik kesim üzerinde ne denli egemen olduğu da ortaya çıkmış 
oluyor. Kendilerini neredeyse fıtraten özgürlükçü sanan sayısız kişi, başörtüsünün üniversitelerde bile serbest 
olabilmesine karşı bin dereden su getirebildi... Ve böylece son yılların en verimli tartışmalarından birine tanık 
olduk. Belki de ilk kez laik kesimin içinde demokrat olanlarla olmayanlar birbirinden ayrıştı... Kemalizm'e 
siyaseten karşı çıkanlara karşı bir grup insan Kemalizm'den zihniyet olarak uzaklaşma gereğini ortaya koydu... 
Özgürlüğü modernliğin içinden tanımlayanlara karşı, modernliğin ne denli özgürlükten yana olduğu sorusu 
soruldu...  
 
Türkiye'de 'modern' ve 'post modern' diyebileceğimiz bakışların birbirinden ayrışması demokrasi açısından 
hayati önem taşıyor. Çünkü bu ayrışmanın arka planında bir zihniyet farklılaşması var. Modernlik esas olarak 
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demokrasiyi, birbiriyle konuşmaya muhtaç olmayan bireylerin tercihleri arasındaki sayısal dengenin iktidarı 
belirlemesi olarak tanımlıyor. Yani her konuda farklı görüşlerin kamusal alanda kendine yer bulduğu ve 
insanların eşit oy hakkına sahip olarak bunlar arasındaki seçimlerini iktidara yansıttıkları bir rejim... Söz konusu 
ilkenin kötüye kullanılmaması için ise seçimlerin belirli sürelerde yenilenmesi ve iktidarın seçimle gelip gitmesi 
gibi kurallar bulunuyor. Ayrıca seçimle gelenin iktidar süresi içinde yoldan çıkmasına karşı da yasama, yürütme 
ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı anlayışına güveniliyor. Bu nedenle de modern demokrasilerde hukukun 
çok özel bir yeri var. Hukuk anlayışının her türlü siyasi ideolojinin uzağında, nötr bir hakemlik konumunu 
taşıması gerekiyor. Aksi halde yargının kendisi bir ideolojinin uzantısı haline gelebiliyor ve denetim dışı bir 
'yürütme' organı gibi davranabiliyor. Bu durumda seçim kazanmanın da bir anlamı kalmıyor, çünkü çoğunluk da 
olsanız iktidar olamıyorsunuz...  
 
Türkiye'deki laik aydınların yargı sistemini bu açıdan eleştirmek konusunda bir zaafları olduğu söylenemez. 
Askerin darbe yapmaya yatkın kurumsal kültürünü de eklediğinizde, birçok laik aydının bu ülkedeki rejime 
'modern bir demokrasi' denmekte zorlanacağı açıktır. Ancak son tartışma epeyce garip bir durum yarattı: Aynı 
laik entelektüeller başörtüsü yasağı konusunda eleştirdikleri Kemalistlerin pozisyonunu sahipleniverdiler. 
Meseleyi hak ve özgürlükler üzerinden değil, cemaatsal siyaset üzerinden okudular; yargının ve hukukun nötr 
bir tavır almasını talep etmektense, hak sahibinin muhtemel ideolojisi ve niyetini bahane ettiler. Sonuçta 
hukuku göz ardı etmek pahasına, ideolojik bir içtihada yaslanmak durumunda kaldılar.  
 
Bu ikircikli halin söz konusu aydınlara çok rahatsız edici geldiği de söylenemez... Ancak aynı kesimin içinde 
demokrat bir duruşun ortaya çıkması bir anda fazlasıyla hararetli bir tartışma ve hesaplaşma ortamı üretti. 
Çünkü demokrat bir pozisyonun ayrımlaşmasının tek bir anlamı vardı: Laik aydınların çok önemli bir bölümü 
gerçekte demokrat değildi... Oysa bu insanlar yıllardan beri kendilerine sırf laik, modern ve 'çağdaş' oldukları 
için demokrat deme alışkanlığına sahiptiler. Demokratlık bir zihniyet değil, neredeyse laiklerin kimliksel bir 
niteliği olarak sunulmaktaydı...  
 
Çünkü modernizm açısından demokratlık, modern demokrasiyi benimseyen kişiye verilen bir sıfattan ibaret. 
Buna karşılık modernliğin ötesine geçildiğinde, demokratlık bir zihniyet ve üstelik de modernliğin sahip olduğu 
zihniyetten epeyce farklı bir anlayışı ima etmekte. Demokratlığın temelinde dışımızdaki gerçekliği aynen var 
olduğu gibi algılamadığımız, çünkü 'insan' olduğumuz tespiti yatıyor. İnsan zihni olası sonsuz zihinden sadece 
biri ve dışımızdaki gerçekliği kesin bir güvenilirlik içinde algılama şansımız yok. Dolayısıyla insan kendi 
öznelliğine mahkum bir varlık ve bunun nicelikle de ilgisi bulunmuyor. Diğer bir deyişle herhangi bir konuda 
hepimiz aynı kanaate sahip olsak bile, söz konusu kanaatin 'doğru' olduğunu iddia edemeyiz. Çünkü yanlışlarda 
hemfikir olmanın doğrularda hemfikir olmaktan hiçbir farklı yanı yoktur. Bu durumda herkesin hemfikir olduğu 
durumlarda bile olası aykırı fikirlere alan açmak, onların tartışılmasını teşvik etmek gerekir. Dahası bugün 
hemfikir olmamız, yarın da olacağımızı garanti etmez. Ayrıca bizden sonraki nesillerin neyi doğru bulacaklarını 
ise hiçbir şekilde bilemeyiz. Bütün bunların anlamı, azınlık fikirlerinin - bize çok aykırı gelseler bile - korunması 
ve tartışmaya davet edilmesi gerektiğidir. Demokratlık bu nedenle azınlık görüşlerin ve tabii ki kimliklerin hak 
ve özgürlükleri üzerinde duyarlıdır. Aynı nedenle de bireyleri konuşmaya teşvik eden katılımcı ve iknaya dayalı 
karar süreçlerine dayanır. Kısacası herkesin sandığa giderek oy vermekle yetindiği, tartışmanın bir zorunluluk 
olarak görülmediği ve çok oy alanın tercihlerinin kendiliğinden 'doğru' sayıldığı rejimler demokrat zihniyet 
açısından 'demokrasi' değildir. 
 
Burada modernist bakışla demokratlık arasındaki çizginin belirlenmesi açısından önemli bir nüans ortaya 
çıkmakta. Modernist biri de yukarıdaki önermeden hareketle "çok oy alanın tercihi kendiliğinden doğru 
olamadığına göre AKP'nin istediği başörtüsü özgürlüğü de kendiliğinden doğru olamaz" diyebilir. Böylece soru 
doğrunun ne olduğuna gelir... Demokratlar açısından böyle bir doğru bulunmadığı gibi, herhangi birinin yaşam 
biçimi tercihini engellemenin hiçbir meşru tarafı da olamaz. İstisna ise ancak diğer insanlara açık bir zarar 
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verme durumunda ortaya çıkabilir. Yani başörtüsü ancak ve ancak başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar 
vermekteyse yasaklanabilir. Oysa açıktır ki birilerinin başörtüsü takması, başkalarının nasıl giyineceğini veya 
nasıl düşüneceğini belirlemez. Eğer bazı insanların diğerlerine başörtüsü takması için baskı yapacağı 
düşünülüyorsa, bunun için baskıyı uygulayanın başörtülü olması gerekmediği gibi; söz konusu baskının 
cezalandırılması keyfiyeti, böyle bir baskıyı uygulamayan diğer başörtülülerin haklarının gasp edilmesini meşru 
kılamaz. Kısacası demokratlar için mesele basittir: Başörtüsü özgürlüğü bireysel bir haktır ve bireyi aşan hiçbir 
mülahaza ile kısıtlanamaz.  
 
 
Davanın olumlu etkileri olsa keşke...  
 
Buna karşılık modernist aydınlar için insanların tercihlerini aşan bir 'doğru' bulunmakta... Onlara göre -ne kadar 
liberal veya özgürlükçü olsalar da- daha doğru olan fikirler, daha doğru olan tutumlar, daha doğru olan yaşam 
biçimleri bulunmakta. Üstelik de bu daha doğru olan tutumları savunmak uğruna baskı uygulamak, özgürlükleri 
kısıtlamak, insan haklarını ihlal etmek bile mümkün olabilmekte... Çünkü modernizm, insanlığın bilimsel 
olduğuna inanılan bir 'gelişme' çizgisine sahip olduğu inancıdır. Bu gelişme çizgisinin daha 'ileri' aşamalarında 
olduğuna inanan kimseler, kendilerinden daha 'geri' olanları kendileriyle eşit görmeyecekleri gibi, onları baskı 
altına almayı da yadırgamayacaklardır. Kısaca söylemek gerekirse, modernizm kendi ideolojik kimliğini 'olması 
gereken' bir tutum olarak diğerlerine empoze eden, yani tahakkümcü bir zihniyeti ima eder. Bu tahakkümü 
uygularken kendilerini nasıl 'demokrat' sayabildiklerini soracak olursanız, onun da yanıtı sihirli kelimede, yani 
'laiklikte' aranmak durumunda. Çünkü bu anlayışa göre laiklik insan zihnini aydınlatarak özgürleştiren bir tür 
ideoloji gibi algılanmakta. Dolayısıyla da laik olanların laik olmayanlar üzerinde baskı uygulaması demokratlığı 
veya demokrasiyi rencide etmiyor. Hatta böylece laik olmak demokrat olmanın önkoşulu haline geliyor... Bu 
patolojik durumun asıl sonucu ise demokratlığın buharlaşmasıdır. Çünkü artık 'demokrat' kelimesi, laiklerin 
doğal hali olarak kullanılan içi boş bir sıfattan ibarettir.  
 
İşte son tartışma bu nedenle böylesine tepkiye neden oldu. Demokrat zihniyete sahip aydınların pozisyonu, 
modernist aydınların her an totalitarizme kayma istidadı gösteren laiklik ve demokrasi anlayışını deşifre etti... 
Modernist aydınlar kendi pozitivist demokrasi anlayışlarından hareketle 'demokratlığın' ne olduğunu 
tanımlayıp, üstelik bunun bir kültürel kimlik olduğunu sanıyorlar. Modernizmin ötesinden bakanlar ise, 
demokratlığı davranış ve tutumlarımıza yansıyan bir zihniyet olarak ele alıp, demokrasiyi bu zihniyetin içinden 
yeniden kurmak gerektiğini savunuyorlar. Belki Yargıtay Başsavcısı'nın rejimin 'değişmez' niteliğini sergileyen 
bu son girişimi laik kesim üzerinde zihin açıcı bir etki yapar da, asıl meselenin ne olduğu konusunda bir anlam 
kayması içinde kalmaktan kurtulurlar... Ne de olsa kendini deşifre eden her olumsuzluk, nihayette olumluya 
gidişi besler... 
 
 
Tarafsızlık mitosu, Etyen Mahçupyan / Taraf / 28 Kasım 2008  
 
Liberal demokrasilerin kuvvetler ayrılığına dayandığı sıkça öne sürülen bir husus... Bu sayede kendiliğinden bir 
denetleme mekanizmasının işleyeceği, kuvvetlerin her birinin, diğerlerinin sınırlarını çizmesiyle tüm sistemin 
meşruiyet sınırları dahilinde kalacağı umulur. Ancak liberal ideoloji genellikle naif bir bakışın ifadesidir... Bireyin 
ve özgürlüğün temel alınmış olması, neredeyse fikriyat ve gelenek tahakkümünden tümüyle azade olmuş bir 
toplum tasavvuruna yol açmıştır. Oysa özellikle kurumsal yapılar her toplumda kendi gelenekleri içinde bir 
‘kültür’ oluştururlar ve her kültür de bir ideolojiye, onun da ardında bir zihniyete dayanır. 
 
Dolayısıyla liberal demokrasilerin ‘gerçekleştiği’ her durumda, kuramın kabullendiği bireysel özgürlük alanı ile, 
tarihin getirdiği kurumsal ideolojik tasarım karşı karşıya gelir ve çelişkili bir bütün oluşturur. Liberalizm 
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kurumların da geçmişten özgürleşmiş olmalarını bekler ama hayat hiçbir zaman öyle tecelli etmez... Türkiye’de 
de devleti taşıdığı ve temsil ettiği düşünülen bürokratik kurumların liberalizme uymayan bir ideolojisi ve 
zihniyeti bulunmakta... Özellikle yargıda ve yürütmenin parçası olan orduda gözüken bu ‘sapma’, yüceltilmiş ve 
tabulaştırılmış bir ideoloji olan kemalizme dayanıyor. Kemalizm adına yapılan her tasarruf kendiliğinden doğru 
sayılırken, yargı ve ordu da ‘daha az’ kemalist oldukları varsayılan sivil siyaset karşısında daha ‘üst’ bir konum 
elde ediyorlar.  
 
Bu durum liberal ideolojinin kuvvetler ayrılığı ilkesinin temeline dinamit koymak gibi bir şey... Çünkü şimdi 
yargının diğer kuvvetlerden bağımsızlığı, doğrudan bir yargı tahakkümüne neden olmakta. Üstelik ortada 
zihniyet açısından da temel bir uyumsuzluk var, çünkü liberal ideoloji relativist bir dünya algılamasına 
dayanırken, yargının ideolojisi olan kemalizm otoriter zihniyetten beslenmekte. Böylece liberal demokrasi 
mekanizması kendi eliyle kendisini yok edebilecek bir ‘ilke’ geliştirmiş oluyor. Yargı bağımsızlığı yasama ve 
yürütmeyi neredeyse anlamsız kılacak kadar belirleyici bir işlevi ifade edebiliyor ve ortaya bir kuvvetler 
hiyerarşisi çıkıyor.  
 
Liberallerin bu sıkıntılı duruma karşı önerdikleri çözüm, yargının önce ‘tarafsız’ olması gerektiği. Yani yargının 
hiçbir ideolojinin sözcüsü veya takipçisi olmaması... Ne var ki bu, diyerek olacak bir şey değil. Tüm yargı 
mensuplarını bitmeyen bir eğitim sürecinden geçirseniz de, kurumsal kültürün değişmesi hem zaman alır, hem 
de direnç üretir. O nedenle yargının liberal ideolojinin hayal ettiği tarafsızlığa gelmesi belki de yüzyıllar 
gerektirecek ve bu arada başka melez ideolojilerin egemenliği ortaya çıkacaktır.  
 
Diğer taraftan meseleyi biraz daha genişletirsek, ‘tarafsızlık’ beklentisinin kategorik olarak pek gerçekçi 
olmadığını söylemek zorundayız. Eğer tarafsızlık ‘ideolojisizlik’ anlamını taşıyorsa bunun son derece güç, hele 
herhangi bir zihniyeti taşımama haline tekabül ediyorsa, bunun da imkânsız olduğunu biliyoruz. Çünkü her 
insan ve kurum düşünce sistematiğini bir algılar ve kabuller çerçevesine oturtur. Söz konusu ‘çerçeve’ ise 
tutarlı olmak, bir temel bakışı yansıtmak zorundadır.  
 
Ancak her temel bakış aslında bir tercihtir... Diğer bir deyişle biz farkında olmasak da düşünmeye başladığımız 
andan itibaren tarafsızlığımızı yitiririz. Tabii namuslu davranmak, ele alınan konuya mesafe almak, nesnel 
olmaya çalışmak her zaman mümkün... Ama bunlar tarafsızlığımızın değil, tarafsız olmamamıza rağmen 
sergilediğimiz ahlaki bir tutumun ifadesidir. Ayrıca tarafsızlığı işlevsel kılmaya çalıştığımız andan itibaren de 
karşımıza sayısız engel çıkar. Çünkü tarafsızlığın her alanda geçerli olması meşruiyet açısından bir önkoşuldur. 
Yani ekonomiden kültüre, sosyal tercihlerden siyasete her konuda aynı tarafsızlık ilkesinin geçerli olması, bu 
alanlar arasında bir öncelik yaratılmaması gerekir. Ne var ki tarafsızlığı bu noktaya çektiğimizde somut 
yönetimleri ütopik bir konuma zorlamış oluruz. Ne de olsa yönetimler kendi ‘tercihlerini’ yani önceliklerini 
hayata geçirmek üzere iktidara talip olurlar. Diğer bir deyişle hiçbir iktidar alanı tarafsızlığa tahammül 
edemez...  
 
Kimsenin tarafsız olmadığı bir dünyada yargının ve yargı mensuplarının tarafsız olmalarını beklemek ise pek 
gerçekçi olmaz. Eğer uluslararası hukuka uygun davranmayı ‘tarafsızlık’ olarak tanımlıyorsak, söz konusu 
hukukun da bir ideolojisi ve zihniyeti olduğunu hatırlamak bu naif beklentimizi sona erdirecektir.  
 
Kısacası tarafsızlık sadece bir mitostur... Türkiye’deki yargı da hiçbir zaman tarafsız olmayacak. Bugünkü 
sorunlu durum, yargının zihniyetinin evrensel hukuk normlarına uymamasından, yani bir zihniyet 
çatışmasından kaynaklanıyor. Çözüm de zihniyeti temel alan bir mücadeleden, yargının bağımsızlığının 
sınırlanmasından geçiyor. 
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Bu her ne kadar üzerinde düşünülmeyi hak eden bir argüman olsa da, bu yaklaşım, yargının kime karşı ve ne şekilde sorumlu olacağı sorusunu da beraberinde getiriyor.
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İfade özgürlüğü olmadan millet olunamaz, Etyen Mahçupyan / Zaman / 10 Aralık 2008 
 
Hayatı kolaylaştıran şey kanıksamadır... İyisiyle kötüsüyle kendi koşullarımızı iç dünyamızda 
sıradanlaştırdığımızda, hayatı da daha tahammül edilebilir ve yaşanabilir kılarız. 
  
Bu arada hayallerimiz, ideallerimiz, normlarımız da yeknesaklaşır, bir kalıba dökülür ve giderek kişiliğimizin 
parçası haline gelir. Kişi olarak yaşadığımız bu adaptasyon sürecinin bir benzeri toplumlar açısından da 
geçerlidir. İçine doğduğumuz kültürel ve zihni dünyanın kanıksanması sayesinde, toplum olarak daha 'normal' 
algılanmaya başlarız. Kurduğumuz siyasi rejimler ise bu yönde zorunlu bir çabanın yansımasıdır. Her ülke genel 
geçer kabul gören ilkeler doğrultusunda bir yapılanma süreci içine girer ve böylece 'doğrular' pek de fazla 
irdelenmeden hızla yaygınlaşır.  
 
Çağımızı bir bütün olarak aldığımızda, bugünün dünyasının normlarını belirleyen arka planın 'modern tasavvur' 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Modernliğe ideolojik açıdan karşı olan toplumların bile modernleşmek için 
ellerinden geleni yaptıkları bir tarihsel dönemin içinden geliyoruz. Bu süreç ister istemez modernliğin fikri 
önermelerinin de standartlaşmasına neden olmakta. Öyle ki modernlik tasavvurunun uzantısı olarak ortaya 
çıkan birçok 'doğru', bugün hemen herkes tarafından kanıksanmış, ilkesel tercihler olarak savunulur hale 
gelmiş durumda.  
 
Günümüzde doğal bir 'iyi' olarak kabul edilen ifade özgürlüğü de böyle... Oysa ifade özgürlüğünün olumlu bir 
değer olarak kabulü, Batı modernliğinin arka planında duran relativist zihniyetin olumlanmasını ifade eder. 
Açıktır ki örneğin otoriter zihniyette biri için ifade özgürlüğü hiç de istenilir bir toplumsal duruma denk düşmez. 
Çünkü bu anlayışa sahip olanlar açısından ifade özgürlüğü karar almayı zorlaştıran, kontrol imkanını daraltan, 
giderek anarşi yaratabilecek olan bir ortamı ima eder.  
 
Dolayısıyla bugün düşünmeden kabullendiğimiz değerlerden biri olan ifade özgürlüğünün, Batı'da yeşeren 
relativist zihniyet ve liberal ideoloji sayesinde bir 'iyi' değer haline geldiğini kavramakta yarar var. Bu durum 
söz konusu zihniyet ve ideolojinin etik anlayışıyla bağlantılı gözüküyor olsa da, aslında işlevsel bir anlam taşır. 
Diğer bir deyişle ifade özgürlüğü liberal dünyanın var olabilmesi için bir önkoşuldur. Çünkü liberalizm kendini 
farklılaştırabilen 'birey' üzerinde inşa edilmiştir. Kendini kamusal alanda farklılaştırabilmek ise tercihlerin açıkça 
ifade edilebildiği bir düzende yaşanabilir ancak... Nitekim serbest piyasa ekonomisinin de, liberal demokrasi 
pratiğinin de temelinde, bireylerin kendi tercihlerini açıkça ve serbestçe dile getirebilme özgürlüğü yatar.  
 
 
İfade özgürlüğü, işleri zorlaştırıyor mu?  
 
Ne var ki modern dünya, sadece liberal tasavvur üzerinde yükselmez. 'Modern' adı altında yaşamakta 
olduğumuz medeniyet sistemini sadece bireyler üzerinden kurmak mümkün değildir. Çünkü bireyler kamusal 
alana girmek ve onu kullanmak üzere hazır olsalar da, kamusal alanı kendiliğinden üretemezler. Eşdüzeyli 
bireylerin tercih yelpazesinden, toplumsal kuralları ima eden bir kamusal alan çıkmaz... Oysa bireyin 'vatandaş' 
haline gelmesi ancak bir kamusal alanın varlığında mümkündür ve tam da bu nedenle liberal ideoloji her 
zaman bir üst otoriteye muhtaçtır. Nitekim 'devlet' kamusal alanı kurar, işletir ve garanti eder... Yani 
vatandaşlığı mümkün kılar.  
 
Devletin böyle bir öncelik alması, farklı bir zihniyet ve ideolojiden kaynaklanan bir meşruiyeti gerektirir. Söz 
konusu meşruiyetin kaynağı ise hayali bir cemaat olduğu konusunda artık pek de tereddüdümüzün kalmadığı 
'millet'tir. Millet bugün yaşamakta olan vatandaşlar topluluğundan çok daha büyük ve 'gerçek' bir varlık olarak 
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Buradan, Yayla’nın Arrow Teoremi’ne referans vererek dile getirdiği problemi Mahçupyan’ın yadsımadığını da görmek mümkün.
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kabul görürken, devletin de milleti doğrudan temsil ettiği ve 'taşıdığı' varsayılmıştır. Bu anlayışın sonucu olarak, 
devletin vatandaştan 'önce' geldiğini öne süren bir manevi hiyerarşi hemen her ülkede kabul görmüş, milletin 
çıkarlarının ne olacağının da devlet tarafından bilinebileceği fikri kolayca yerleşik hale gelmiştir. Bu yaklaşımın 
ifade özgürlüğü açısından neyi ima ettiği ise açıktır... Millet vatandaştan ve bireyden daha 'gerçek' kabul 
edildiği andan itibaren, devlet de vatandaşlığın sınırlarını çizme imtiyazını eline geçirir. Böylece ifade 
özgürlüğünün sınırının da devlet tarafından saptanması gerektiği fikrine gelinir ve ortaya devlet tarafından 
tanımlanan ve tasarımlanan bir vatandaş çıkar...  
 
Milleti merkeze alarak devletle birey arasında hiyerarşi yaratan bu ideoloji, bilindiği üzere milliyetçiliktir ve 
otoriter zihniyetin uzantısıdır. Dolayısıyla ifade özgürlüğü konusunda kısıtlayıcı bir bakışı temsil eder. Böylece 
'modern tasavvura' dayanan günümüz medeniyetinin ifade özgürlüğü açısından çelişkili bir öze sahip olduğunu 
söyleme noktasına geliriz. Bir yanda ifade özgürlüğünün tam anlamıyla yaşanabilmesini önkoşul olarak almak, 
ama aynı ifade özgürlüğünün devlet tarafından sınırlanmasını da meşru görmek gerekmektedir.  
 
Batı dünyası bu çelişik uçları kendi içinde dengeleyen siyasi rejimler üretmiş; ne bireysel özgürlüklerden ne de 
devletin 'üst akıl'ından feragat etmek istememiştir. Ancak Türkiye gibi ülkeler aynı geleneğin üzerine 
oturmadıkları ve otoriter zihniyeti zaten taşıdıkları için, özgürlükler açısından dengeli rejimler 
geliştirememişlerdir.  
 
Türkiye'de halen ifade özgürlüğü, yönetimin işini zorlaştıran bir toplumsal kapris gibi ele alınabilmekte. 
Doğruların devlet tarafından bilindiği ve yapıldığı bir rejimde, bireylerin bu doğrulara katkılarının olabileceğine 
inanılmadığı gibi, farklı düşüncelerin ima ettiği eleştirilerin bir tür münafıklık olduğu görüşü de devlete hakim. 
Devletin vatandaş tasavvuru, fikirleri olsa bile kendisine saklayan, kamusal alanı 'kamusal fikirlere' terk eden 
bireyleri ima ediyor. Gerçekte istenen şey sessiz bir toplum ve nitekim 'milletin' de bu sessizlik sayesinde 
oluştuğu varsayılmakta. Sözün devlete düştüğü yerde, devlet sözüyle 'millet' olduğunu sanmanın kolaylığı 
yaşanıyor...  
 
Söz konusu durumun sayısız örnekleri yakın tarihimizde mevcut. Ancak son günlerde yaşanmış olan Aktütün 
Karakolu baskınından sonraki Genelkurmay tavrı yeterli olacaktır... Aktütün'e yapılan PKK baskınına ait istihbari 
bilgilerin çok önceden yetkililerin elinde olduğunu ortaya çıkaran Taraf Gazetesi devletçe kınanırken, bu 
haberin medyada kullanılması da yasaklandı. Böylece devlet çıkarını esas alan bir ifade özgürlüğü kısıtlaması 
yaşandı. Genelkurmay, medyadaki haberin yanlışlığını kanıtlayamazken, bu bilginin kamuoyu tarafından 
bilinmesinin zararlı olduğunu söylemiş oldu. Diğer bir deyişle devlet kamusal alanda dolaşması caiz olan 
bilginin sınırlarını çizerken, ifade özgürlüğünün de ancak bu sınırlama çerçevesinde geçerli olabileceğini ima 
etmekteydi.  
 
Kurumsal tepkiyi dile getiren Genelkurmay Başkanı ise bu noktada da durmadı ve PKK'yı başarılı göstermenin 
hainlik olduğunu öne sürdü. Bunun anlamı, gazetecilerin ve basının söz konusu silahlı çatışma sürecinde yanlı 
olmalarının beklendiğidir. Çünkü açıktır ki 25 yıl süren bir savaş durumu varsa, her iki tarafın da başarısı veya 
başarısızlığından söz etmek mümkündür ve bu değerlendirmede çok farklı fikirlerle karşılaşmaktan daha doğal 
bir durum olamaz. Hele konu basın olunca, gazeteciliğin sahip olması gereken nesnel bakışın, bazen devletin 
hoşlanmadığı tespitlerle sonuçlanabileceği de açıktır... Ne var ki Türkiye'de devlet otoritesini temsil eden 
kurumlar, kendilerinin bir aktör olduğu durumlarda basının nesnel olmasına tahammül edememekte ve 
medyanın doğal olarak kendi yanlarında yer almasını istemekteler. Diğer bir deyişle gazeteciliğin devlet 
hizmetinde olması gerektiğine dair bir algı halen geçerliliğini sürdürmekte... Bu ise ifade özgürlüğünün 
tamamen işlevsel ve manipülatif hale gelmesini ifade eder. Dolayısıyla da gerçekte ifade özgürlüğünü ortadan 
kaldırır ve devletçe seçilmiş ifadenin tahakkümüne yol açar.  
 

Serdar Kaya / derinsular.com
Tabii başlangıçtaki planda bu yoktur. Hatta sonradan liberal söylem seviyesinde de bu durum dile getirilmez. Ancak ABD örneğinde dahi bu politik sosyalizasyon süreci fazlasıyla ön plandadır.
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Otoriter zihniyet lehine olan dengesizliğin ürettiği vesayet rejiminden, Batı'da örneklerini gördüğümüz modern 
bir cumhuriyete dönüşmenin en önemli aracı olan medya ise ne yazık ki Türkiye'de henüz kişiliğini kanıtlamış 
değil. Devletin basını bir kurumsal 'literati' olarak kullanma isteği devam ediyor ve medyanın bir bölümünde 
olumlu yanıt alıyor. Buna göre basın dünyasının bir resmî 'öğretmen' işlevine sahip olması, toplumu devletin 
istediği yönde eğitip yönlendirmesi bekleniyor. Ancak medyanın kendi yapısından gelen handikapları da var... 
Devletle çıkar ve nüfuz ilişkisi içinde olan patronlarca yönetilen bazı medya organlarında, yönetimler de 
korunmuş cemaatler halinde kendilerini toplumdan yalıtmış durumdalar. Ayrıca basın dünyasındaki kişilerin 
zihniyet açısından da devletten çok uzak düşmedikleri, aynı otoriter zihniyeti paylaştıkları da söylenebilir.  
 
 
Özgürlükleri yeniden anlamlandırmak  
 
Bu durum, Türkiye'deki ifade özgürlüğünün önündeki en kritik engeldir. Çünkü bireylerin ifade özgürlüğünü 
sürekli ve sistematik hale getirecek mecra basındır. Medya, fikirlerin oluşturduğu muhayyel kamusal alanın 
tabanını sağlar. Medyanın ifade özgürlüğü açısından handikaplı ve yanlı olduğu, kolaylıkla manipülasyona 
kaydığı bir ülkede ifadenin özgürleşme ortamı da büyük ölçüde sakatlanacaktır.  
 
Böyle bir medyayı ve medya/devlet ilişkisini otoriter zihniyetin daha revaçta ve işlevsel olduğu soğuk savaş 
türü atmosferlerde sürdürmek nispeten kolay. Ancak bugün modernlik de daha demokratik bir tahayyüle 
doğru dönüşüm geçiriyor. Dolayısıyla her ülke bu yeni duruma adapte olmak, özgürlükleri öne çıkaran ilkesel 
bakışı içselleştirmek durumunda. Bu yeni algılama, ifade özgürlüğünü başlı başına bir etik değer haline 
getiriyor, çünkü toplum olmak için asıl önemli olanın bireysel ifade imkanı olmaktan öte, başkalarını 'duymak' 
olduğunu nihayet kavrıyoruz. İfade özgürlüğü aynı zamanda bir 'bilme hakkı' olmakla birlikte, farklılıkların 
birlikte yaşayabilmesinin de zeminini oluşturmakta.  
 
Bu yeni kavrayış, millet kavramını da yeniden masaya yatırıyor ve devletin millet üzerinden vatandaş üzerinde 
tahakküm kurmasını gayri meşru hale getiriyor. Toplumu sessizleştirerek millet üretmenin sanal bir çözüm 
olduğunu anlıyoruz... Sözün, bu sanal milleti yeniden toplum olmaya zorladığını ve gerçek milletlerin de ancak 
sesli toplumlardan çıkabileceğini hissediyoruz. İfade özgürlüğü bireyi kamusal alana taşıyan bir unsur olmanın 
ötesinde, her türlü farklılıklarına rağmen bir bireyler ve kimlikler yığınını toplum haline getirmenin aracı. Söz 
konusu toplumun 'millet' oluşturma şansı ise tamamen zihniyetine bağlı... Ötekini duymayı ve dinlemeyi, 
ötekinin kulağıyla kendi sesinizi duymayı teşvik eden bir zihniyetiniz varsa, söz konusu milleti bugünden 
itibaren oluşturmaya başlayabilirsiniz. Aksi halde devletin tasavvurundaki milletin korunmasına yönelik her 
adım, gerçek bir toplum olma şansını budamaya devam edecek. 
 
 
Aydın olma halleri, Etyen Mahçupyan / Taraf / 16 Ocak 2009 
 
Liberal demokrasinin hayatımıza girmesi aslında her ülkede aydınlar için gerçek bir travma yarattı. Çünkü bu 
kendine özgü demokrasi anlayışı, her yurttaşın oyunu eşitleyerek o zamana dek aydınların kendilerine 
vehmettikleri üstünlüğü işlevsiz bırakmaktaydı. Üstelik söz konusu eşitliği savunanların da içine sinen bir siyasi 
sistem yaratılmış değildi... Liberal demokrasi çoğunluğun ürettiği sonucu kendiliğinden ‘doğru’ saymaktaydı, 
çünkü dayandığı relativist zihniyet zaten ‘doğru’ diye bir şeyin olmadığını ve farklı görüşlerin de nesnel bir 
biçimde tartılamayacağını söylüyordu. Oysa bazı aydınlar eşitlikçiliğe halel gelmeden farklı bir karar 
sistematiğinin yaratılabileceğini söyleyerek ‘konuşmaya’ ve ‘iknaya’ vurgu yaptılar. Bu anlayışa göre bireysel ve 
grupsal doğruların öznelliğinin açık olması, hiçbir zaman nesnel doğrular üretemeyeceğimizin de göstergesiydi. 
Dolayısıyla amaç ne güç kullanarak kendi doğrunu kabul ettirmek, ne de oylama yaparak çoğunluk tercihinin 
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kolaycılığına kapılmak olmalıydı. Yapılması gereken ‘konuşma’ yoluyla fikirleri derinleştirip karşılıklı sınamak, 
böylece daha geniş bir toplumsal öznelliği kuşatabilmekti.  
 
Başka şekilde söylemek istersek, liberal demokrasinin otoriter ve demokrat zihniyetler arasında sıkışmış 
olduğunu ve aydınların modern dünyadaki ikilemlerinin bu sıkışmışlıkla doğrudan bağlantısını tespit etmek 
durumundayız. Çünkü modern aydın hem sözüne itibar edilen, gazetelerde yazan, kamuoyuna seslenen biri; 
hem de son kertede toplumsal kararlarda hiçbir etkisi olmayan biri... Otoriter kanadın bu duruma tepkisi, 
doğada var olduğuna ve kendisinin temsil ettiğine inandığı doğruları zorla topluma kabul ettirmektir. Örneğin 
Türkiye’deki askerî vesayet rejiminin anlamı bu. Eğer toplum rejimin doğrularını benimseyip uyguluyorsa ne 
ala... Aksi halde iktidara el konulacak, yani darbe yoluyla rejim konsolide edilecektir. Bu zihniyet doğruları 
nesnelleştirip, uhdesine almakla kalmaz; onları zamana dirençli dogmalara dönüştürür. Bu bir anlamda 
kaçınılmaz bir durumdur, çünkü rejimin sürekliliği doğruların hiçbir zaman değişemeyecek olan niteliğiyle 
ilişkilidir. İşte Anayasa’daki ‘değiştirilemezlik’ ilkesinin gerçek anlamı da burada yatar. Söylenen şey, toplum ne 
denli değişirse değişsin, rejimin değişmeyeceğidir. Dolayısıyla böyle bir anayasası olan bir ülke liberal anlamıyla 
bile demokrasi değildir. Çünkü insanların kararları üzerine ipotek koymaya kalkan bir rejimin hak ettiği sözcük 
ancak ‘tahakkümcü’ olabilir. Eğer söz konusu tahakküm ideolojik korunma altındaysa, bu sıfatı ‘faşizan’ 
düzeyine doğru taltif edebilirsiniz.  
 
Öte yandan liberal demokrasinin diğer yanından da sıkıştırıldığını söyleyebiliriz. Demokrat kanadın tepkisi, 
liberal demokrasinin formel kanallarının tümüyle anlamsızlığını ima edecek kadar sert olabilmektedir. Çünkü 
bu yaklaşıma göre katılımın öyle bir noktaya taşınabilmesi gerekir ki, herkes eğer isterse kendisini 
etkileyebilecek olan her karara müdahil olabilmeli, sesini duyurabilmelidir. Toplumsal kararların meşruiyeti 
yeterli konuşmanın yapılmasıyla doğru orantılıdır ve yeterlilik kriteri de ayrıca katılımcı bir mekanizma içinde 
belirlenmek durumundadır. Bugünü ilgilendiren kararlarda bile gösterilen bu ‘titizlik’ haliyle geleceğe ilişkin 
kararlarda bir sınırlamaya dönüşecektir. Nitekim demokrat zihniyet açısından gelecek nesilleri tasallut altına 
alma ihtimali olan, onların tercih imkânlarını sınırlayan hiçbir karar ahlaken meşru olmayacaktır. Toplumsal 
değişim neredeyse kutsal bir hak gibidir ve her toplum bilinemez/öngörülemez bir çizgi üzerinde yürüme 
hakkına sahiptir.  
 
Bülent Somay’ın Hertaraf’ta yayınlanan 7 ocak tarihli yazısında bu tartışmanın en önemli mihenk taşlarından 
biri olan Kant’tan bir alıntı vardı: “Hiçbir çağ bir yemine dayanarak kendisinden sonra gelen dönemlerin... 
bilgilerini genişletmemesi ve yanılgılarını düzeltmemesi ya da aydınlanmada ileri gitmemesi için herhangi bir 
anlaşmaya yönelemez.” Kant bir aydınlanmacıydı... Dolayısıyla giderek daha bilgili, aydınlanmış bir dünyanın 
oluşacağını düşünürdü. Bu açıdan otoriter zihniyetteki aydınlanmacıların bazı kabullerine uzak değildi. Ama en 
azından gayet haklı olarak gelecekteki aydınlanmışlığın ne olduğunun bugünden bilinemez olduğunu da teslim 
etmişti.  
 
Liberalizm geçmişin bugün üzerindeki tasallutunun kırılmasını ifade etti. Demokratlık ise bugünün yarın 
üzerindeki tasallutunun engellenmesini siyasetin konusu haline getiriyor. Dolayısıyla günümüzde ‘aydın’ olmak, 
toplumsal değişimi içerden etkilemeye çalışırken aynı zamanda mütevazı de olmayı gerektiriyor. 
 
 
Bir vesile ile..., Etyen Mahçupyan / Taraf / 24 Şubat 2009 
 
Liberallik, üzerinde dengede durmanın epeyce zor olduğu sallantılı bir ipin üzerinde yürümeye benzer. Diğer 
ideolojileri benimsemek bir anlamda daha kolaydır, çünkü onlar ‘olması gerekeni’ belirgin bir biçimde bugünün 
ötesinde tanımlarlar. İnsanların kafasında ulaşılması gereken ve belki de hiçbir zaman ulaşılamayacak olan bir 

Serdar Kaya / derinsular.com
Liberalizm yerine modernizm demek daha doğru olmaz mı?

Serdar Kaya / derinsular.com
Böyle bir durum daha önceki yazılarda zımni olarak bulunsa da, şu ana dek açıkça söylenmemişti (ve ben de işin bu yönünü görmemiştim). Zihin açıcı bir yaklaşım.
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hedef, dolayısıyla da bir mukayese cetveli yaratırlar. Olması gerekenle yaşanan arasındaki mesafe bir kafa ve 
vicdan berraklığı yaratır. Neyi savunmanız veya reddetmeniz gerektiği nispeten açıktır.  
 
Oysa liberallerin durumu biraz daha karmaşık... Bu ideoloji için de tabii ki olması gerekenler var. Ama aynı 
zamanda kendiliğinden ortaya çıkmış olanın yüceltilmesine yönelik dürtüler de mevcut. Örneğin liberal iktisat 
anlayışının en eleştirilen yönü, modelin başlangıç noktasını, yani söz konusu pazarı oluşturan güç dağılımını 
sorgulamadan veri alması, böylece ‘doğru’ kabul etmesidir. Bu durumda olması gereken ile var olan arasında 
ayırım yapmak zorlaşır. Bir sürü insan açlıktan ölürken bölüşümün doğru olduğunu savunmak zorunda kalabilir, 
dahası devletin bu açlara yardım etmesine de ‘doğal’ durumu bozduğu için karşı çıkarsınız.  
 
Liberal siyasetin dünyanın her tarafında daha ‘pragmatik’ olarak algılanmasının nedenlerinden biri de 
muhtemelen budur. Söz konusu pragmatizm, farklı tercihler arasında ilkesiz bir biçimde gidip gelmekten ötürü 
değil, var olan durumu kabullenmeyi ima eden bir felsefi zeminden neşet eder. Dolayısıyla adalet meselesi 
liberalliğin yumuşak karnıdır. Çünkü hem diğer ideolojiler gibi adaleti sağlamakla yükümlüdür, hem de 
yaşanmakta olan adaletsizliklere fazla müdahale edilmesine razı değildir...  
 
Bu sıkışma liberal anlayışın hukuka çok özel bir önem vermesiyle sonuçlanmıştır. Öyle bir hukuk tasavvur 
edilmiştir ki hem var olan güç dengesini veri alsın, hem de doğal dengeyi bozmaya yeltenen her adımı 
engelleyebilsin. Öyle bir hukuk ki, içinde olunan düzeni doğallaştırırken, aynı zamanda bunu kabul edilebilir de 
kılsın... Kimseye ait olmayan, ama herkesin paylaştığı bir hukuk... Kısacası ‘evrensel’ bir hukuk... Sanki her şeyin 
ideolojik olarak tanımlandığı ve belirlendiği bu dünyada, görecelilik taşımayan, insanlığın birikimini taşıyan, 
güvenilir bir adalet geleneği varmış gibi.  
 
Bu anlayış demokrasi tanımının da içsel bir parçasıdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ve dolayısıyla yargının 
bağımsızlığı, söz konusu evrensel hukukun yürütme ve yasamanın etkisinde kalmadan işlevsel olacağı 
varsayımına dayanır. Liberaller için hukuk, demokrasinin yaşayabilmesi için tek olası dayanaktır. Demokrasinin 
nereye gideceği bilinmeyen yönünü dizginlemek de hukuka düşer. Dayandığı epistemoloji itibariyle her şeyi 
göreceli kılan liberalizm, iş hukuka geldiğinde bir anda ihtiyacı olan sabiteye kavuşur...  
 
Ama bu durum ipin üzerinde durmayı iyice zorlaştırmaktadır. Evrensel bir hukukun varlığını savunmak, aslında 
elinizdeki hukukun ‘evrenselliğini’ savunmaktır. Ne var ki o hukuk belirli bir güç dengesinden ve ideolojiden 
bağımsız değildir. Diğer bir deyişle yasama ve yürütmeden bağımsız olma, hukuku siyaset üstü kılmaya yeterli 
olmaz. Hukuk da diğer her kurum gibi, belirli bir zihniyeti yansıtır ve dolayısıyla da ‘yanlıdır’. Çünkü herkesin 
aynı zihniyette olduğunu varsayamayacağımıza göre, hiçbir hukuk sisteminin ‘tarafsız’ olmayacağı da açıktır. 
Ne var ki liberalizm bu gerçekliğe gözlerini kapamayı tercih eder. Var olan hukukun içinde kalmak gerektiğini 
söylerken, o hukuku yaratan sistemin kemikleşmesine yönelik siyasi girişimlere karşı çaresiz kalır. Tam da bu 
nedenle liberalizm bir ‘değişim’ değil ‘adaptasyon’ ideolojisidir...  
 
Son günlerde bu gazetenin belirli köşe yazılarına konu olan mesele biraz da liberalizmin niteliği ile ilgili 
gözüküyor. Tartışmayı başlatan örnek, darbe yapmak üzere komplo kuran birilerinin telefonun yasal olmayan 
bir biçimde dinlenip yayımlanmasının ne derece ‘doğru’ olduğu sorusuydu. Demokratlar için hukuk, ‘benim’ ve 
‘herkesin’ katıldığı, ikna olduğu ve sahiplendiği hukuktur. Evrensellikle kategorik anlamda ilgisi olmayan, ‘bize 
ait’ olan ve bizlerin taşıyıp anlamlandırdığı insani birikimin niteliğine bağlı olarak evrensellik atfedilecek bir 
hukuk... Hasbelkader var olan hukuk değil...  
 
Tartışılan örneğe dönersek, demokrat bir hukuk sistemi örnek olarak alınan ikilemin tartışılmasını ve kararın 
içselleşmesini gerektirir. Çıkacak sonuç ise özneldir... Bazı toplumlar darbecileri afişe eden eylemleri suç olarak 
tanımlarken, bazıları da –örneğin özel hayat gibi - belirli sınırlamalar altında afişe olmayı suç saymayabilirler. 
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Hatta şeffaflığı öne alacakları için demokrat bir toplumda ikinci eğilimin baskın çıkma ihtimali muhtemelen 
daha çoktur.  
 
Oysa liberal bakış iki düzlemi ayırt etmekte zorlanır. Yani hukukun niteliği ve nasıl saptanması gerektiği sorusu 
ile hukukun işlevselliği ve saygınlığı birbirine karışır. Böylece aslında toplumsal açıdan gayrımeşru olan bir 
hukuk sistemi bile, ‘hukuk’ olarak korunmak zorunda kalınabilir. Çünkü hukuk liberaller için kerteriz 
alınabilecek tek referanstır ve ona zarar vermek istenmez. Bunun da nedeni liberal ideolojinin zihniyeti yok 
sayan, onu aşan bir ‘doğal duruma’ yaslanması ve evrenselliği de buradan türetmesidir. 
 
 
Demokratlık ve diğerleri, Etyen Mahçupyan / Taraf / 17 Mart 2009 
 
İnsan olmak gerçekten de kolay bir iş değil... Niye var olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiniz bir dünyada 
hayatınızı ve çevrenizi anlamlı kılmak üzere epeyce kafa yormanızı gerektiriyor. Üstelik bütün bu zihinsel 
çabanın tümüyle yanlış çıkabileceğini bile bile... Bu güvensiz ruh halini aşmak açısından ideolojiler son derece 
işlevsel. Dinlerin gücü de zaten buradan geliyor. Çünkü dinler ‘öteki’ dünyayı da içine alan bir biçimde, var 
olana ilişkin rahatlatıcı açıklamalar getirebiliyorlar. Ancak sosyal dönüşümlerin dinamiğini anlamak gibi bir 
dürtünüz varsa, yolunuz mutlaka seküler bir ideoloji ile çakışmak zorunda...  
 
Bu ideolojiler herhangi birinin aklına gelip formüle ettiği bir önermeler dizisi değil. Genellikle birçok kişinin az 
veya çok katkısıyla ortaya çıkan ve zaman içinde iç tutarlılık saikiyle törpülenip cilalanan paradigmalar. 
Dolayısıyla zaman içinde yeni gerçeklik halleri ile karşılaştıkça yeniden şekilleniyorlar. Bu durumda herhangi bir 
ideolojinin savunuculuğu, hem o ideolojiyi bizzat ‘kendin’ olarak sahiplenmeyi, ama aynı anda da kişilerden 
bağımsız olarak algılamayı gerektiriyor.  
 
Bu bir tür bireyselleşmeyi şart koşan bir durum... Belki de bu nedenle Türkiye’de ideolojiler ya dinselleşiyor, ya 
da fazlasıyla birtakım ‘özel’ kişilere mal ediliyor. Bu iki yaklaşımın birleşmesiyle de ideolojileri taşıyan 
rehberlerin, bir tür ‘peygamberlerin’ doğmasına tanık oluyorsunuz. Örneğin Türkiye’deki solcular Marx ile 
Marksizm arasındaki mesafeyi algılamakta uzun süre zorlandılar. Marksizmi Marx’ın kurduğu bir öğreti 
sandılar... Oysa bütün büyük düşünürler gibi Marx da fazlasıyla çelişkili biriydi, çünkü ömrü boyunca yaratıcı 
düşünce sürecini sürdürdü ve üstelik de siyaset yaptı. Dolayısıyla Marx’ın yazdıklarından hareketle Marksizmi 
anladığını sanmak kendini aldatmaktır. Bu ideoloji zaman içinde tutarlılık kaygısının ve değişen gerçekliğin 
baskısıyla bugünkü haline gelmiş durumda...  
 
Aynı şey liberalizm için de geçerli... Bu ideolojiyi de herhangi bir düşünüre gönderme yaparak tanımlamak 
mümkün değil. Çünkü hem bu düşünürler o ideolojinin sınırlarını aşar, hem de ideoloji herhangi bir düşünürün 
katkısından çok daha fazlasını ima eder. Ne var ki Türkiye’deki liberaller henüz bu rehber cazibesinden 
kendilerini kurtarabilmiş gözükmüyorlar. Bizim ideologlarımız, hangi kanattan olursa olsunlar, sanki zihniyet 
yüzleşmesi açısından rüştünü ispat etmemiş gibiler...  
 
Bu durumun demokratlar tarafından aşıldığını iddia edecek değilim, ama demokratların bariz bir şansı olduğu 
açık: Onları önceleyen ve hegemonyasını oluşturmuş olan büyük düşünürler yok. Demokratlık bir zihniyet ve 
davranış kalıbı olarak insanlık kadar eski olsa da, ‘ideoloji’ düzeyinde henüz bebek sayılır. Diğer bir deyişle içsel 
tutarlılık kriterini tatmin eden, aynı zamanda dışımızdaki gerçekliği anlamamızı sağlayan ve kişilere siyaseten 
kullanılabilecek bir yol haritası ima eden bir bütünlüğe sahip değil.  
 
Bu süreç şu anda yaşanıyor ve doğal olarak demokratlar önce kendilerini diğer ideoloji sahiplerinden ayırmaya 
çalışıyorlar. Çünkü ‘demokrat’ kelimesi gündelik anlamda yüzyıllardan bu yana kullanımda ve hemen her 



 46

ideoloji tarafından kendince içselleştirilmiş. Bugün bütün sol ideolojiler ‘aslında’ kendilerinin demokrat 
olduğunu söylüyor. Liberaller ise son yıllarda liberal-demokrat adını verdikleri melez bir ideolojik kimlik üretmiş 
durumdalar. Oysa sosyalist ve liberal ideolojilerin epistemolojik temeli ile demokratlığın epistemolojik temeli 
arasında apaçık bir farklılık var. Her iki modern ideolojide de, zihnimizle dışımızdaki gerçeklik arasında bir tür 
geçişlilik söz konusu. Dolayısıyla tekil ve parçalı bilgimizin eksik olsa da ‘doğru’ olduğunu söylüyor. Buna karşılık 
demokratlık bütün bilginin zihnimizin süzgecinden geçerek ‘bize uygun’ kılındığını varsayıyor. Yani demokratlar 
için ellerindeki bilginin ‘doğruluğunu’ önermek olanaksız, çünkü bu ‘insani’ bir bilgi...  
 
Tam da bu farklılık nedeniyle her üç yaklaşımın yaşama ve siyaset yapma ‘stratejileri’ birbirinden radikal 
biçimde ayrışıyor. Sosyalistler herkesi kendi ‘doğrularına’ davet ediyor, liberaller herkesin kendi ‘doğrusunun’ 
peşinden gitmesini vazediyor, demokratlar ise biraraya gelip geçici ve öznel bir ‘ortak doğru’ aramak 
gereğinden söz ediyorlar.  
 
Kendi ideolojilerine zihniyet düzleminde bakmayanların demokratlığı da anlamaları çok zor oluyor. Sosyalist ve 
liberaller ‘demokrat’ kelimesini kullandıkları için onu ‘tanıdıklarını’ da varsayıyorlar ama aslında bu kavramı 
kendi ideolojileri içinde yoğurdukları için, demokratlığı sadece gündelik anlamıyla tanımlıyorlar. Buna karşılık 
demokrat zihniyet içinden bakıldığında ne sosyalistlerin ne de liberallerin demokrat oldukları çok açık... Burada 
mesele belirli bir kelimenin kimin tekelinde olduğu değil. Ama şu önemli: Demokratlarla modern dönem ürünü 
ideolojilerin takipçilerinin arasında bir benzemezlik var ve bu benzemezlik geçici bir duruma tekabül etmiyor.  
 
Bu bağlamda sosyal-demokrat veya liberal-demokrat terimlerinin de ancak modern paradigma içinde oluşan 
siyasete ilişkin olduğunu görmekte yarar var. Bu tanımlamalardaki ‘demokrat’ kelimesinin, günümüzün 
demokratlarının kendilerine atfettikleri kimlikle pek bir benzerliği yok. Hele işin felsefi düzeyine doğru 
gidildiğinde, arada kapanması mümkün olmayan bir mesafe var... 
 
 
Liberallik ve demokratlık, Etyen Mahçupyan / Taraf / 18 Mart 2009 
 
Liberallik ile demokratlığın niye temelden farklı olduğunu anlamak için bilgi kuramına müracaat etmek 
gerekiyor. Ancak bu farklılık sadece kuramsal boyutla sınırlı değil. Diğer bir deyişle karşımızda bazı 
entelektüellerin anlamlı bulduğu bir tartışmadan ziyade, doğrudan siyasa oluşturmada etkili olan bir ayrışma 
var.  
 
Bunu somut olarak görebilmek üzere Sezin Öney’in bu gazetede dikkatimize sunmuş olduğu bir olaydan 
hareket edelim... Kasım 2007’de İtalya’da yüksek rütbeli bir askerin karısının tecavüz edilip öldürülmesi üzerine 
Çingeneler aleyhine bir kampanya başlamış. Oysa cinayet Çingenelikle ilişkisi olmayan bir Romanyalının 
işiymiş... Ancak gene de medyada Romanya’dan göçen Çingeneleri hedef alan bir dizi sansasyonel yayın 
başlamış. Bazı politikacıların da durumu suistimal etmeleri tüm Çingeneleri hedef alan bir nefret ortamı 
üretmiş ve sol siyasetin “yıldız ismi Veltroni” bile İtalya’da işlenmekte olan suçların yüzde 75’inin Romanyalılar 
tarafından gerçekleştirildiğini söyleyebilmiş.  
 
Kısacası Öney bizlere İtalya’daki sanki hazırda bekleyen ırkçılığı gösteriyor ve bir tehlikeye işaret ediyor. 
Konumuz açısından kritik katkı söz konusu yazının bu noktasında söylenen şu cümlede gizli: “Oysa Avrupa 
genelinde etnik köken temel alınarak devletlerin istatistik veri toplamasının önünde ciddi engeller var.” Bu tür 
engeller ‘ileri’ düzey bir demokrasinin de önkoşulu sayılmakta. Çünkü devletleri vatandaş karşısında eşit 
mesafede tutuyor ve ayrımcılığı önlüyor. Diğer bir deyişle eğer devleti bu tür kurallarla engellemezsek, 
yetkilerin kötüye kullanılacağını ve toplum içindeki bazı grupların haksız yere ezileceklerini tahmin ediyoruz. 
Tabii ki bu boş bir tahmin değil... Avrupa tarihi bu tahminin gerçekçiliğini gösteren olaylarla dolu. Devlet eliyle 
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yönlendirilen ırkçılığın geçmişi epeyce eski olmakla birlikte modern dünyadaki hortlamasına razı gelmek 
durumunda değiliz.  
 
Dolayısıyla Öney’in sözünü ettiği ilkesel engellerin işlevini ve meşruiyetini anlıyoruz. Ancak bunun altında bir 
korkunun yattığının ve bunun bizzat kendinden korkma olduğunu görmekte yarar var. Modernlik sadece bir tür 
eşitlik ve özgürlük değil, aynı zamanda yine bir tür ayrımcılık ve ırkçılık da getirdi. Modern ideolojiler içinde 
şekillenmiş olan devletler halen ellerine fırsat geçtiğinde linç kültürünü beslemekten çekinmiyorlar. Diğer bir 
deyişle liberalizm aslında otoriter zihniyeti hiçbir zaman yenemedi ve onunla birlikte yaşamaya, bu koalisyona 
razı oldu. Hatta liberal ideologların ve siyasetçilerin savunduklarına ve yaptıklarına bakarsanız, bizzat 
liberalizmin de ne denli otoriterliğe meyilli olduğunu görebilirsiniz.  
 
Böylece ortaya kendi ‘ruhundan’ korkan, her an belirmesi beklenen Mr. Hyde’ın tedirginliği içinde yaşayan bir 
Dr. Jekyll çıktı. Modernlik aslında Jekyll/Hyde dikotomisinde çok iyi resmedilmiştir. O hikâye sadece modern 
bireyin değil, bizzat modernliğin çelişkisini gösterir...  
 
Günümüzün liberalizmi bu nedenle sürekli savunmada. Doğruyu yapmak yerine yanlışı engellemek peşinde... 
Dolayısıyla devletlerin etnik köken temelinde istatistik toplaması istenmiyor. Ama bu durum devletlerin o etnik 
kökenlileri ‘görmemeleri’ de demek. Eğer kimlikleri nedeniyle yaşadıkları bir sorunları varsa, bunu 
‘duymamaları’ demek. Liberaller korkuyor, çünkü kurdukları sistem demokratik değil. Liberal devletin ‘ne mal’ 
olduğunu gayet iyi biliyorlar ama o devleti nasıl demokrat kılacaklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla da ‘küçük’ 
devlet, ‘garson’ devlet istiyorlar... Ama bu durum daha demokrat bir rejimden ziyade, soğuk bir hukuk nizamını 
ifade ediyor.  
 
Buna karşılık demokrat bir sistem demokratlığı içselleştiren bir karar mekanizmasını ima eder. Burada devletin 
toplumu tanıması, bu bilgiyi karar ağına aktarması toplumsal yaşamın asgari zeminidir. Demokratlar toplumun 
bütün yönleriyle şeffaf bir biçimde tanınmasını ve sahiplenilmesini isterler. Bu nedenle de bilgiyi 
engellemektense çoğaltmayı, karar hiyerarşisini ise yaymayı hedeflerler.  
 
Liberallik ile demokratlığın farkını görmek açısından bazı popüler söylemleri de örnek vermek mümkün. 
Örneğin ‘sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma’ mealinde bir söz var. Bu önermenin altında o 
başkalarının da sana benzediği gerçeği vurgulanıyor. Ama ya benzemiyorlarsa? Ya o başkaları hiç de senin 
sandığın gibi değilse ve senin hoşlanmadığın şeylerden hoşlanıyorlarsa? Doğru davranış böyle bir varsayımsal 
önerme yapmaktansa, doğrudan söz konusu kişilere ne istediklerini sormak değil mi?  
 
Oysa bu önerme sormayı değil, muhtemel yanlışı yapmamayı tavsiye ediyor... Bu liberal bir önerme... 
Arkasında korku var. Duygularımıza kapılacağımızı, bencilce davranacağımızı, başkalarını ezeceğimizi 
varsayıyor. Aslında bu liberalin kendisinden ve yarattığı düzenden korkmasından başka bir şey değil.  
 
Empati kavramını da aynı bağlamda ele alabiliriz. Kendimizi başkalarının yerine koymak, koymamaya kıyasla 
tabii ki olumlu bir haslet. Ama konuşmak varken niye empati ile yetinelim? Ötekinin isteklerini doğru bir 
biçimde öğrenmek için sadece sormak yeterliyken, niçin mesafeli bir ‘duyarlılık’ duruşuna sığınalım?  
 
Anlaşılan liberallik ilişkiden tedirgin olan bir ruh haline tekabül ediyor. Başkalarına yaklaşamamak bir yana, 
otorite sahibinin ona yaklaşmasından da rahatsız oluyor. Demokratlık ise ilişki kurmak, konuşmak ve iktidarı bu 
konuşmanın içine yedirmektir. Demokratlar bilginin önündeki engelleri açmak, başkalarına ulaşmak, onlara 
dokunmak isterler. Demokrat siyaset ve ahlak da buradan türer ve tahmin edileceği üzere liberallikle pek ilişkisi 
de yoktur. 


