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LİBERAL DEMOKRASİNİN ZAFERİ VE STRATEJİSİ 

1. Giriş 

 1991 yılının, dünya tarihinde az görülen önemde dönüm noktalarından biri olduğu 

aşikâr. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Soğuk Savaş’ın sona ermesi elbette tüm dünyada 

yaklaşık 45 yıl kadar süren ve tüm devletlerin alıştığı iki kutuplu dünyanın da sonunu 

getirmişti. Sovyetler Birliği’nin çöküşü o dönemde, hatta belki de 80’li yıllara gelinirken bile 

beklenen bir gelişme değildi. Dünyanın iki kutup üzerinden şekillendiği gibi devam edeceği, 

komünist blokun kendi çevrilmiş sınırları içinde kapitalist “hür dünya” ile birlikte varlığını 

uzun süre devam ettireceği düşüncesi hâkimdi. Uluslararası İlişkiler alanında geliştirilen 

yorumlar dahi başta bu sistemin içine doğduklarından ve/veya bu yapının kalıcı olduğunun 

düşünülmesinden dolayı iki kutuplu sistemin etkisinde ortaya çıkıyordu. “Barış içinde bir 

arada yaşamak” gibi formüller Sovyet tarafından Stalin döneminin sert söylemi yerine 

geçmeye başlamışken özellikle Küba krizi gibi büyük tehlikelerden sonra ABD ve SSCB 

arasında kırmızı telefon hattı gibi önlemlerin alınması Amerikan tarafından da Sovyetler 

Birliği’nin sistem içindeki hegemon rolünün kabullenmesinin bir göstergesi olarak görülebilir. 

SSCB’nin sistemdeki rolü öyle kabullenilmişti ki Ekim Devrimi’nin devrimci karakteri bile 

bazı düşünürler tarafından sorgulanmıştı. Immanuel Wallerstein, “Soğuk Savaş ve Üçüncü 

Dünya: Eski Güzel Günler mi?”
1
 başlıklı makalesinde Wilsonculuk ve Leninizm arasında bir 

ilişkiden bahsediyor ve hatta SSCB’nin, ABD hegemonyasının bir “alt-emperyalist ajanı” 

olarak işlediğini iddia ediyordu. 

 Uluslararası sistemde bu derece önemli bir yer tutan ya da önemli bir yeri olduğu 

düşünülen Sovyetler Birliği’nin dağılması elbette büyük tartışmaları da beraberinde 

getirecekti. Esasında belirtildiği gibi sistemde kalıcı olduğu düşüncesi yerleşmiş olmasa ve 

gerçekten sistemde bu kadar merkezi bir yeri olmasa Sovyetler Birliği’nin dağılmasının büyük 

bir etkisi olmayabilirdi. Bu dağılma ile birlikte sistemin geleceği üzerine çok farklı yorumlar 

da ortaya atılmaya başladı. Genel olarak baktığımızda Sovyetler Birliği’nin dağılması ile son 

engelin ortadan kalktığı ve “hür dünyanın” değerlerinin ve Batı Avrupa ile ABD’nin 

modelinin tüm dünyada kabul görmesinin kaçınılmaz olduğu görüşü ile medeniyetlerin, farklı 

kültürlerin etrafında devletlerin bir araya gelip kendilerini ifade edecekleri ve böylece “Batı 

                                                 
1
 Immanuel Wallerstein, “Soğuk Savaş ve Üçüncü Dünya: Eski Güzel Günler mi?”, Liberalizmden Sonra, 

İstanbul: Metis Yayınları, 2012, s.19-33 
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değerlerine” karşı söylem ya da söylemler geliştirecekleri düşüncesi, günümüze kadar gelen 

temel bir tartışmanın taraflarını oluşturdular. Başka bir deyişle Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasından sonra dünyanın tek kutuplu bir sisteme mi yoksa çok kutuplu bir sisteme mi 

yol alacağı konusu temel bir tartışma haline geldi.  

 Bu çalışmanın amacı da tam olarak bu tartışmayı incelemek ve Batı Avrupa ile 

ABD’nin 20. yüzyıl boyunca temsil ettikleri liberal demokrasinin gerçekten nihaî bir zafer 

kazanıp kazanmadığını ve aynı zamanda nasıl bir strateji izlediğini tartışmaktır. Çalışmanın 

ilk bölümünde Francis Fukuyama’nın ünlü tezi üzerinden bir tarih tartışması yapılacak ve 

liberalizm ile liberal anlamda demokrasinin gerçekten nihaî bir zafer kazanıp kazanmadığı 

sorgulanacak; ikinci bölümde ise liberal demokrasinin bu dönemde kendi alanı olarak 

görebileceğimiz Batı Avrupa ile Kuzey Amerika’da ve bu alanlar dışında izlediği stratejiler 

tartışılacaktır.   

 2. Liberal Demokrasinin “Nihaî” Zaferi mi? 

 Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bir grup Amerikalı ve Avrupalı 

akademisyen tarafından büyük bir zafer ilan edildi. Buna göre dünyada tüm rakip ideolojiler 

yenilmiş, liberalizm ve buna bağlı olarak demokrasi tek mümkün yol olarak kalmıştı. Francis 

Fukuyama’nın, siyaset bilimi için bir klasik haline gelmiş olan çalışması bu zafer ilanının en 

bilinen örneklerinden birisi oldu. Fukuyama, liberal demokrasinin zaferini evrensel tarih 

anlayışı üzerinden hareketle ilan ediyordu. Hegel’den yola çıkan ve aslında Marx’ın izlediği 

yolu liberal bir bakış açısıyla yeniden izleyen Fukuyama, Hegel’in yaptığı gibi ilerlemeyi 

tinsel alanın mümkün kıldığı bir gelişme olarak almasa da insanlık tarihinin mükemmel bir 

noktaya doğru ilerlediği görüşünü paylaşıyordu; ancak elbette Marx’ın ortaya koyduğu beş 

aşamalı toplum yapısını kabullenmiyor, bu yapıyı dört aşama ile kısıtlıyordu. Burada evrensel 

tarih anlayışı ile ilgili birkaç sözün söylenmesi gerekiyor. 

 Tarihe baktığımızda gelişmelerin çoklukla evrensel tarih savunucularının iddia ettiği 

şekilde düz bir ilerleme çizgisi izlemediğini görürüz. Bunun tersine tarih, farklı iktidar 

tiplerinin ve farklı devletlerin iktidarının yayılması ve geri çekilmesi olarak incelenebilir. Bu 

yayılma ve geri çekilmelerden kasıt tarihin bir döngü içinde var olduğu da değildir. Her iki 

yorum da tarihte aktörlerin seçimlerinin önemini gözden kaçırmaktadır. Yalnızca Avrupa’nın 

tarihini incelediğimizde bile pek çok kırılma noktasının olduğunu görürüz. Modern dönemde 

bu kırılma noktalarının sayısı oldukça artmaktadır. Napolyon ve Hitler gibi tecrübeleri 

yaşayan Avrupa’nın modern dönemi gelecek hakkında hiç de iyimser olamazdı. Fukuyama da 
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bu durumdan yakınmaktadır. Avrupa’nın karamsarlığını ilerlemeye olan inancın 

kaybolmasına bağlayan Fukuyama bu inancın kaybolmasının nedeni olarak da Birinci Dünya 

Savaşı’nı görüyordu. Gerçekten de Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’nın 19. yüzyılda geliştirdiği 

iyimser havayı dağıtmış ve barışa olan inancın sarsılmasına neden olmuştu. Ancak 

Fukuyama’nın düşündüğü şekilde bir olumsuzluk yüklenmemeli bu duruma. Avrupa’nın 

ilerlemeye bağlı barış inancı temelde yanlış bir inançtı ve böyle bir inancın ne halklar ne de 

devletler için gerekli olmadığını iddia ediyorum. Hatta bir ilerleme modeli üzerine barışın 

geleceğini düşünmenin en başta bir çelişkiyi getirdiği de ortadadır; tam tersine, bir model 

üzerinden barış getirme çabası bölgesel ve küresel düzeyde çatışmaların ortaya çıkmasına 

neden olacaktır.  

 Evrensel tarih düşüncesinin ilerlemeci karakteri, savunucularını bir açıdan bakmaya 

mahkum etmektedir. Fukuyama bu konuda “Tarihsel ilerlemeden söz etmek ancak insanlığın 

nereye yöneldiği bilinirse mümkün olabilir.”
2
 diyerek aslında bu durumu itiraf ediyordu. Bu 

formül, insanlığın belirli bir yönünün olduğunu kabul etmeyi gerektiriyor ve asıl problem 

burada ortaya çıkıyor. 20. yüzyılın insanlık tarihinde çok farklı bir yerinin olmasının temel 

nedenlerinden biri de tarih anlayışındaki değişime bağlı olarak ortaya çıkan farklı ideolojilerin 

mücadelesine sahne olmasıydı. Esasında tam olarak tarihin nasıl algılandığı ile modern 

ideolojilerin ortaya çıkışı arasında bir paralellik kurulabilir. Benedict Anderson’ın işaret ettiği 

şekilde ulusçu düşüncenin temellerinin atılmasıyla zamanın nasıl anlaşıldığı arasında bir bağ 

kurulabilir. Walter Benjamin’den aldığı terim ile “homojen ve içi boş” zaman fikrinin bireyler 

arasında birlik duygusu yaratmayı sağladığını iddia eden Anderson, bu iddiasını gazete ve 

kitap örnekleri ile temellendiriyordu.
3
 Yeni zaman anlayışı dün, bugün ve yarın olarak ayrılan 

zamanı ortaya çıkarıyordu ki bu da gelecek algısı ile birlikte geçmişe bakarak ilerleme fikrini 

ortaya atmak için müsait bir yapı demektir. Anderson’ın iddia ettiği şekilde millet bilincinin 

gelişmesi ile zaman anlayışındaki değişim arasında bağlantı olup olmadığı tartışmalıdır. 

Ancak ben bir adım daha ileriye giderek ideolojileri mümkün kılanın bu anlayıştaki değişim 

olduğunu söylüyorum. Aydınlanma düşüncesinin etkisiyle felsefede kendisine sağlam bir yer 

bulan ilerleme fikri Kant’tan Fukuyama’ya gelen süreçte elbette değişim geçirdi. Özellikle 

Marx bu değişimde önemli bir rol oynamıştı; fakat ilerleme fikri özünde büyük değişimler 

yaşamadı. Kant’tan Fukuyama’ya kadar ilerleme fikri daima mükemmeli, ideal olanı 

hedeflemekteydi. Kant hedef olarak dünya yurttaşlığını ortaya koymuştu: “İnsan türünün 

                                                 
2
 Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, İstanbul: Profil Yayıncılık, 2014, s.35 

3
 Benedict Anderson, Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, İstanbul: Metis Yayınları, s.39 
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bütün tarihi doğanın gizli bir planının gerçekleşmesi olarak görülebilir. Bu plan içte –ve aynı 

amaçla dışta– yetkin bir anayasayla insanlığın bütün doğal yeteneklerinin gelişebilmesini 

sağlamaktır.”
4
 Aynı şekilde Hegel de insanlığın daha iyi olana doğru ilerlediğini iddia 

ediyordu. Zaman anlayışındaki değişim ile ideolojilerin bağını en net şekilde anlamamızı 

sağlayacak olan örnek Marksizm olacaktır. Marx, açıkça “tüm insanlık tarihinin sınıf 

savaşımları tarihi”
5
 olduğu şeklindeki ünlü formülünü ortaya atarken nihayetinde kapitalist 

üretim yapısının çelişkileri nedeniyle proletaryanın nihaî zafere ulaşacağı bir gelecek 

tasarlamıştı. İşte, evrensel tarih anlayışının ideolojilere zemin hazırlaması bu niteliğinden ileri 

gelir. Evrensel tarih, tarih üzerine yazan kişi ya da grupların tasavvurlarına göre bir yolda 

ilerler ki bu noktada ideoloji ile yakın ilişki içinde olacaktır. İdeolojiler, temelde “geçmiş ve 

bugünün olaylarını açıklama ihtiyacı duyar ve aynı zamanda geleceğe yönelik bir toplum ve 

siyasal düzen modeli sunar.”
6
 Evrensel tarihin ideoloji ile bu benzerliği ya da ilişkisi, yapısı 

gereği evrensel tarih düşüncesinin içinde büyük bir çelişki taşımasına neden olur. Daha önce 

görüldüğü gibi, evrensel tarih yazımı denemeleri, yazarın dünya görüşünden ya da 

tercihlerinden bağımsız olarak bir sonuca varamayacağından birbirinin zıttı evrensel tarihlerin 

yazılması mümkün olmuştur ve evrensel tarih anlayışı üzerinde durulmaya devam edilmesi 

durumunda yeni denemeler ile farklı evrensel tarih anlayışlarının ortaya çıkması da olanaksız 

değildir. Bu durumda Fukuyama’nın iddia ettiği şekilde tarihin sonunun geldiğini ilan 

edebilmek, insanlığın sonuna kadar mümkün olamayacaktır; çünkü tek tek kişilerin 

zihinlerine ya da grupların bilincine ve tercihine göre yeni bir algının ortaya çıkıp 

çıkmayacağı asla bilinemez. Öte yandan hâlihazırda tarihin sonu ile ilgili büyük “sorunlar” 

var elimizde.  

 İlk olarak, evrensel bir tarih yazımı, yapısı gereği tercihlere dayanacağından son 

derece aşikâr bazı durumların bile basit istisnalar sayılması tehlikesini barındırır. Bu noktada 

neyin istisna olduğu ve neyin yazılan evrensel tarih denemesinin temel iddiasını çürüttüğü 

konusu önemli bir tartışma alanı olabilir. Fukuyama, faşizm hakkında yazarken işte bu 

noktaya geliyor. Ancak yeni Hitler örneklerinin gelmeyeceğinin garanti edilemeyeceğini 

söylemesine karşın çalışmasında faşizmi –yalnızca Nazizm örneğine indirgemesi bir yana– 

açıklamaktan kaçınıyor ya da bu konunun öneminin farkına varmadan faşizm deneyimini 

                                                 
4
 Immanuel Kant, “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”, Doğan Özlem ve Güçlü 

Ateşoğlu (haz.), Tarih Felsefesi: Seçme Metinler, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2006, s.41 
5
 Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto ve Komünizmin İlkeleri, Ankara: Sol Yayınları, 2011, 

s.116 
6
 H. Birsen Örs, “İdeoloji: Karmaşık Dünyayı Anlaşılır Kılmak”, H. Birsen Örs (der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla 

Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014, s.12 
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geçiştiriyor: “Evrensel bir tarih, insanlığın gelişmesinde anlamlı bir model ortaya 

çıkarabilmek için her tiranlık rejimini ve her savaşı haklı göstermek zorunda değildir.”
7
 

Ancak faşizm Avrupa için asla geçiştirilebilecek basit bir istisna değildi. Fukuyama sosyalizm 

ile mücadele edebiliyordu ki liberalizm bunu yapabilmektedir. Pek çok kere görüldüğü üzere 

aynı derecede açıklayıcı ya da reddedici argümanları faşizme ya da milliyetçiliğe karşı 

üretmekte ilki kadar başarılı olunamamıştır. Faşizm, Avrupa’da yalnızca Almanya’da değil, 

İtalya, İspanya ve Portekiz’de de iktidarı ele geçirmeyi başarmıştı ve bu ülkelerin hepsinde 

aynı yol izlenerek iktidara gelinmemişti. Almanya’da Hitler başarısız darbe girişiminin 

ardından zor yoluyla iktidara gelmeyi kafasından çıkarmıştı ve nihayetinde Nazi Partisi 

iktidara geldiğinde önemli bir desteği kazanmıştı. Robert Paxton’ın verdiği bilgilere göre 

İtalya’da Po Vadisi ve Almanya’da Schleswig-Holstein bölgesi faşizme büyük desteklerin 

çıktığı bölgelerdi ve bu demek oluyordu ki faşizm halklar tarafından da istenebilmiş ve büyük 

destek gördüğü yerler olmuştur. Avrupa’da faşizm iktidarı ele geçirdiği yerler dışında da belli 

seviyelerde destek görmüştü. Fransa, Macaristan, Romanya, Belçika ve Hollanda’da faşistler 

başarılı olamasalar da önemli oranda desteklendikleri olmuştur.
8
 Öte yandan Anderson, 

Almanya ve İtalya’dan önce, sömürge dönemine bakarak ırkçılığın ilk olarak İngiliz ve 

Fransız İmparatorlukları gibi köklü yapılarda ortaya çıktığını iddia ediyordu.
9
 Bu iddia da 

aslında Avrupa’da faşizmin temellerinin çok daha erken dönemlerde var olduğunu gösteren 

bir kanıt olarak yorumlanabilir. Demek ki, faşizm Avrupa’da gelip geçici bir delilik değildi. 

Bir dönem politik alanda önemli bir seçenek olmayı başarmıştı ve tıpkı ABD, SSCB ve 

İngiltere gibi Almanya ile İtalya’nın modelleri de çevre ülkeleri her şeyleriyle etkilemeye 

başlamışlardı. Bu dönemde Alman ve İtalyan etkileri Türkiye’de CHP içinde de görülmüştü. 

Kısacası dünya tarihinde bir dönem, faşizm, liberalizm ve sosyalizm ne ise o olmayı 

başarmıştı. Fukuyama’nın da kabul ettiği gibi faşizmin “ilerleme mantığı içinde” çoktan 

atlatılmış olması gereken nefret patlamalarıyla ortaya çıkışı şaşırtıcıdır ve aynı mantık içinde 

uygarlığın ilerlemesi sırasında beklenmedik noktalarda beklenmedik gelişmelerin olmayacağı 

garanti edilemez. 

 Fukuyama’nın tezini ortaya atarken diğer düşünürlere göre bir avantajı vardı. Onun 

tezi diğer düşünürlerin tezleri gibi geleceğe yönelik değildi; tam tersine geçmişe dönüp 

bakıyor, onunla hesaplaşıyor ve son noktayı koyuyordu (ya da öyle olduğu iddiasındaydı). 

Fukuyama, Sovyetler Birliği’nin dağılması örneği üzerinden sosyalizmin yenildiğini ve liberal 

                                                 
7
 Francis Fukuyama, age, s.175 

8
 Robert O. Paxton, Faşizmin Anatomisi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014, s.101-151 

9
 Benedict Anderson, age, s.159-174 
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demokrasinin kesin zafer kazandığını ilan ederken, dolaylı olarak tarihin sonunun 

gelmediğinin ispatının ancak liberal demokrasilere karşı çıkabilecek bütünlüğe sahip 

ideolojiler ya da söylemlerin ortaya atılması ve bu söylemler ya da ideolojiler ile liberalizm 

arasında yeni bir mücadele alanının meydana gelmesi ile mümkün olacağı sonucuna varan bir 

savunma mekanizması da geliştirmiş oluyordu. Bu durumda Soğuk Savaş sonrasında farklı 

medeniyet alanları arasında olası mücadeleler ya da yükselme ihtimali olan milliyetçilikler 

karşısında Fukuyama’nın tezinin kendiliğinden bir savunma yarattığı iddia edilebilir gibi 

görünse de aslında bu iddia tezin kendisi nedeniyle baştan çürütülebilir. Her medeniyetin 

kendisini merkeze koyma eğilimi taşıması bir yana bırakılsa dahi Fukuyama’nın ilk evrensel 

tarih yazımı olarak Hıristiyan inancını göstermesi Soğuk Savaş sonrası dönemde dünyanın 

aynı noktaya hızla yöneleceği düşüncesiyle çelişmektedir.
10

 Bu çelişkinin sebebi ise Soğuk 

Savaş sonrasında ortadan kalkan komünist tehdit algısının farklı aktörleri doğrudan liberal 

demokrasilere götürmektense kendi medeniyetleri ve değerleri etrafında hareket etme 

istekliliğini göstermeleriydi. Burada Fukuyama’nın haklı bulduğum kabulünden ilerlersek 

kısa sürede şu sonuca varırız: Hıristiyanlık bir evrensel tarih yazımı olduğu gibi İslam da 

evrensel bir tarih yazımıdır. Medeniyetler ve kültürler arası mücadele ihtimallerini, bir 

medeniyetin ya da bu medeniyet alanında yer alan bir ülkenin diğer medeniyetin değerlerini 

kabullenmek istememesi olasılıklarını bir kenara attığımızda bile Hıristiyanlık ve İslam 

arasında farklı evrensel tarihlerden kaynaklanan bir karşıtlık olacaktır ve bu karşıtlığın tıpkı 

liberalizm ile sosyalizm arasındaki karşıtlık gibi olacağını iddia etmek hiç de mantıksız 

olmayacaktır. Yeni dönemin olası mücadele alanları, Soğuk Savaş döneminin alanları kadar 

geniş olmakla birlikte din ve milli kimlikler üzerinden gelişen muhtemel karşıtlıkların 

sosyalizm ile liberalizm arasındaki mücadele kadar kolay sonuçlanmayacağı da 

varsayılmalıdır.  

 Sayılan bu nedenlerden ötürü evrensel bir tarih yazımının toplumlara sonsuz bir huzur 

getirmesi ya da çatışmasız bir dünya yaratması mümkün olmayacaktır ve hatta her evrensel 

tarih yazımı denemesi, yapısı gereği yeni çatışmalar için ortam hazırlayacaktır. Farklı 

kültürlerin, kimliklerin toplumları birbirlerinden ayırdıkları gerçeğinden hareketle, bugün 

herhangi bir kültürün, medeniyetin ya da ideolojinin nihaî zaferini düşünmek ile önceki 

dönemlerin cihan hâkimiyeti hayalleri arasında büyük bir fark yoktur. Grupların ve bireylerin 

eylem ya da söylem aracılığıyla tepki vermesi ihtimali hiçbir zaman tamamen ortadan 

                                                 
10

 Francis Fukuyama, age, s.90 
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kaldırılamayacağından dünya üzerinde ne Fukuyama’nın yaptığı gibi liberal demokrasilerin 

ne de başka bir ideolojinin nihaî zafere ulaştığı ya da ulaşacağı iddia edilemez.  

 3. Liberal Demokrasinin Stratejisi 

 Liberal demokrasinin nihaî zaferinin ilanının esasında ideolojik temelli olduğu 

sonucuna varılmıştı. O halde bu zafer ilanı stratejik bir hamle olarak da yorumlanabilecektir. 

Özellikle liberal demokrasi ile özdeşleşmiş devletlerin dışında kalan devletler ve diğer 

aktörlerin böyle bir yorum ile kendi konumlarını belirlemeleri şaşırılacak bir durum 

olmayacaktır. Fukuyama’nın tüm tezinin aksine, Wallerstein, Marksizm-Leninizm’in 

ideolojik bir güç olarak çöküşünün aslında daha büyük ölçüde liberalizmin çöküşüne işaret 

ettiğini iddia etmişti.
11

 Wallerstein’ın iddia ettiği şekilde radikal bir çöküş ya da yıkımdan 

bahsetmek hayli zor olsa da Sovyetler Birliği’nin yıkılırken Soğuk Savaşı bitirmekten daha 

fazlasını yaptığını söyleyebiliriz. Soğuk Savaş, daha önce de belirtildiği gibi bir düzenin özel 

adıydı. Dünya bu ismin altında, Bağlantısızlar hariç, ikiye ayrılmıştı: ABD’nin başını çektiği 

“Hür Dünya” ülkeleri ya da liberal demokrasi temelinde örgütlenen devletlerin çekirdeğini 

oluşturduğu Batı Bloku ve SSCB’nin liderliğindeki “Demir Perde” ülkeleri ya da Marksizm 

temelinde şekillenen Doğu Bloku. Ancak dikkat edilmesi gerekir ki demokrasi yalnızca Batı 

Bloku ülkelerinin sahip çıktığı bir yapı değildi. Carl Schmitt’in de bahsettiği gibi 

demokrasinin siyasi bir içeriği olmayıp, onun yalnızca bir örgütlenme biçimi olduğundan söz 

edebiliriz.
12

 Demokrasiyi bu şekilde nitelendirmek, liberalizm ile demokrasi arasında daimî 

bir bağın olduğu düşüncesine de şüpheyle yaklaşılmasına neden olacaktır ve olmalıdır. 

Burada liberalizmin siyasî ve iktisadî anlamda kullanıldığını belirtmek gerekir; zira 

liberalizmin temellerinde yer alan argümanlardan biri de “iktisadî özgürlük” adıyla özel 

mülkiyet hakkına sahip olunmasıdır. Bu konuda Robert Dahl’ın ifadeleri meseleyi daha 

anlaşılır kılacaktır. Dahl, demokrasilerin piyasa ekonomisini de yanlarında getirdiğini ifade 

ederek demokrasinin niteliği ya da karakteri üzerine iktisadî alanda bir iddia ortaya koyuyor.
13

 

Ancak tıpkı politik liberalizm gibi iktisadî liberalizm de demokrasiden ayrılmaz değildir ve 

farklı demokrasi yorumlarında bu ayrım yapılmıştır. Bu ayrımı yapan en bilindik örnek elbette 

Marksizm’dir. Toktamış Ateş bu örneğin üzerinde duruyor: “Marx demokrasiyi reddeden 

değil, liberal düşüncenin dışında yorumlayan bir düşünürdür. Marx’a göre özgürlük, 

ekonomik özgürlüğü içermedikçe anlamsız ve eksiktir. Marx’a göre “gerçek demokrasi” 
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bireylerin toplum dışında sayılmadıkları bir devlet biçimidir. Marx demokrasiyi ayrıca biçim 

ve özün aynı olduğu tüm yönetim biçimlerine örnek olarak nitelendirmiştir.”
14

 Schmitt de 

Marksizm’in demokrasi ile ilgili tutumunu reddedici değil, ama dönüştürücü ve sahip çıkan 

bir tutum olarak değerlendirir. Bolşevik hükümetin söyleminin şu şekilde işlediğini ifade 

etmektedir: “Bugün Batı Avrupa kültür çevresine dahil devletlerde hüküm süren demokrasi, 

onlara göre yalnızca sermayenin basın ve partiler üzerindeki ekonomik hakimiyetinin bir 

aldatmacası, yani yanlış yönlendirilmiş halk iradesinin aldatmacasıdır… Komünizm önce 

gerçek demokrasiyi getirmelidir.” Schmitt bu tezin, ekonomik temeli dışarıda tutulmak 

şartıyla, yapısı itibariyle Jakoben tez olduğunu savunur.
15

 

 Böylece demokrasinin liberalizmin bir sonucu ya da ürünü olmadığını, tam tersine, 

demokrasinin neredeyse reddedilemez bir yapı olarak, uygulamada, liberalizmin ve hatta 

sosyalizmin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Soğuk Savaş dönemi boyunca dünya, gerçek 

demokrasiyi temsil ettiğini iddia eden iki kutba ayrılmıştı. Sovyetler Birliği’nin yıkılması işte 

bu anlamda da Batı Blokunu harekete geçirdi. Liberalizm hızla demokrasiyi sahiplenmeli ve 

demokrasinin karakterini liberal değerler doğrultusunda değiştirmeliydi; çünkü görüldüğü 

üzere demokrasi Batılı liberal değerlerin dışındaki değerler çerçevesinde de algılanabilir ve bu 

algı temelinde geliştirilen söylem ya da kuramlar “gerçek demokrasi” olarak görülüp liberal 

demokrasinin karşısına çıkabilirlerdi. Liberal demokrasinin ya da Soğuk Savaş sonrası en 

büyük temsilcisi olması nedeniyle ABD’nin uluslararası alanda yaptığı bir hatadır bu. 

Demokrasiyi, liberal değerler ile çevreleyip onun üzerinde hâkimiyet ilan etmek, Batı 

Medeniyetinin diğer tüm medeniyetlerle arasındaki barış ve işbirliği olanaklarına darbe 

vuracaktır.  

 Soğuk Savaş sonrasında liberallerin hayal ettiği şekilde demokrasinin ve liberal 

değerlerin hızla tüm dünyaya yayılmamasının altında yatan nedenlerden biri liberalizmin 

demokrasi ile birleştirilmesi ve demokrasinin “fazla Batılı” bir hal almasıdır. Bununla birlikte 

Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB’nin rekabeti altında kendi politikalarını geliştiren 

devletlerin (Batı Bloku içinde olan ya da bu bloka yakın olan devletlerin) liberal değerleri 

kabullendiği ya da liberalleşme yolunda hareket ettikleri söylenemez. Türkiye gibi 

örneklerden hareketle yorumlanabileceği gibi pratik kaygılar oldukça önemli bir neden 

oluyordu. Öyleyse, “komünizm tehdidine karşı” Batı Blokuna dahil olan ya da bu blokla 

yakın ilişkiler kuran devletler, kendilerini bu blok ülkeleri ile birlikte hareket etmeye zorlayan 
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koşullar ya da tehditler ortadan kalktığında tekrar kendi yollarına gitmek isteyeceklerdi. Daha 

önce komünizm tehlikesine karşı Amerika, Batı Avrupa, Ortadoğu ya da Asya birlikte hareket 

edebilirdi ancak bir kere bu tehlike ortadan kalkınca Amerikalı yine Amerikalı, Asyalı ise 

yine Asyalı olacaktı. Aslında siyasal kavramının yapısı itibariyle bu sonucun ortaya çıkışı 

şaşırtıcı sayılmamalıdır. Siyasal kavramı kimlikle birlikte ortaya çıkar. Kimliğin “öteki” 

olandan beslenmesi, siyasalın temelidir ve bu noktada kimliklerin birbirleri içinde yok olması 

mümkün olamayacağından farklılık daima siyasalı besleyecektir. Schmitt’e göre siyasalın bu 

temeli, onu daimî bir dost-düşman ayrımına götürür.
16

 Bu ayrımın antagonistik karakterini 

demokrasinin önündeki büyük engel olarak gören Chantal Mouffe’un ifadesiyle kimlik 

ilişkiseldir ve kimliklerin oluşumunun önkoşulu, farklılıkların olumlanmasıdır.
17

  

 Kimlik konusuna yapılan bu vurgu yalnızca Mouffe’a ait değildi. Fukuyama ile aynı 

dönemde çalışmış olan ve bu dönemde alanda klasikleşmiş bir başka çalışmanın sahibi olan 

Samuel Huntington, Fukuyama’nın iddiasının aksine Soğuk Savaş sonrası dünyanın hiç de 

istikrarlı olmayacağını savunuyordu. Yeni dünyada insanlar ve toplumlar kendilerini eskiden 

olduğundan farklı şekilde tanımlayacaklardı: “1980’lerin sonunda komünist dünya çökünce, 

Soğuk Savaş’ın yarattığı uluslararası sistem tarihe karıştı. Artık Soğuk Savaş sonrası dünyada 

halklar arasındaki en önemli farklılıklar ideolojik, politik veya ekonomik değil kültüreldir. 

Halklar ve uluslar insanoğlunun karşı karşıya kaldığı en temel soruyu yanıtlamaya 

çalışıyorlar. Kimiz biz? Bu soruyu da, geleneksel bir biçimde, insanların kendileri için en 

anlamlı gelen şeye veya şeylere atıfta bulunarak yanıtlıyorlar. Halklar kendilerini ecdatlarıyla, 

dinle, dille, tarihle, kültürel değerlerle, geleneklerle ve kurumlarla tanımlıyorlar. Kendilerini 

kültürel gruplarla özdeşleştiriyorlar: Kabileler, etnik gruplar, dinsel topluluklar, uluslar ve en 

geniş düzeyde de medeniyetler. Halklar politikayı sadece çıkarlarını geliştirmek için değil, 

aynı zamanda kimliklerini tanımlamak için de kullanıyorlar. Bizler kim olduğumuzu bir tek 

kim olmadığımızı bildiğimizde ve çoğunlukla da kime karşı olduğumuzu bildiğimizde 

biliriz.”
18

  

 Böylece Sovyetler Birliği sonrası dünyada farklı medeniyetlere ait halklar ve bu 

halkların devletlerinin dinleri, dilleri, tarihleri ve medeniyetlerini oluşturan her şeyleri ile Batı 

Medeniyetinin karşısında varlıklarını ilan etme ya da hatırlatma şansları ortaya çıkıyordu. 

İdeolojiler, Batı Medeniyetinin ürünleri olsalar da medeniyet sınırlarının dışında iddiaları 
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vardı. İdeolojiler arası savaşın bittiğini ilan etmek demek, bu nedenle, liberalizmin tüm 

halklar ve medeniyetler için kabul edilecek tek yol olduğunu ilan etmek demek değil, tersine 

medeniyetlerin kendilerini ifade etmelerinin önündeki ideolojik engellerin ortadan kalktığının 

ortaya konulması demek olmuştu.  

 Ancak medeniyet ya da kimlik üzerinden yapılan bu tartışmanın kesin sonuçları 

yoktur. Huntington, kültürler arasındaki ekonomik ve siyasi gelişmedeki farklılıkların, 

temelde kültürler arasındaki farklılıklar ile açıklanabileceğini düşünüyor. Örneğin Doğu 

Asya’nın ekonomik başarısı ile istikrarlı siyasal sistemler kurmaktaki başarısızlığının 

nedenleri, Huntington’a göre Doğu Asya kültüründe yatmaktadır. Aynı şekilde İslam kültürü, 

bu ülkelerdeki demokrasi başarısızlıklarını açıklayacaktır. Bununla birlikte Batı Hıristiyan 

mirasına sahip ülkeler demokraside daha başarılı olmaktaydılar. Huntington buradan hareketle 

Müslüman cumhuriyetlerin geleceklerini karanlık görmektedir.
19

 Ancak kültüre yüklenen bu 

anlam, toplumlara hareket imkanı bırakmadığından Huntington’ın tezine oldukça dikkatli 

yaklaşmak zorunludur. Gelişmeleri ya da geri kalmışlıkları kültür üzerinden açıklamak, 

öncelikle söz konusu bölgenin kültürünü açmayı gerektirir. Örneğin Doğu Asya’da farklı 

devletlerin aynı şekilde başarılı olduklarını söylemek zordur. Bu farklılığın sebeplerini 

görebilmek için “Doğu Asya kültürü” olarak adlandırılan yapının ne olduğunu tartışmak 

gerekir. Kültürün ortaya çıkışı birden bire olmayacağından, tarihsel gelişim bu noktada çok 

önemlidir. Batı Avrupa’da demokrasinin ve “ekonomik gelişmenin” temeli bu bölgenin 

tarihinden ayrı düşünülemez. Eğer bir bölgenin ya da alanın ekonomik ve siyasî yapısı, tarihi 

gelişimden ayrı düşünülemezse, bölge dendiğinde o bölgede yaşayan halklardan 

bahsedildiğine ve bu halkların kendi kültürlerine sahip oldukları bilindiğine göre, siyasî ya da 

ekonomik gelişim ve örgütlenmenin önüne kültürü engel olarak koyulamayacağı gibi 

kültürlere kesin ekonomik ve siyasî gelişme ya da örgütlenme yolları da çizilemez. Bir başka 

deyişle farklı kültürlerin ya da medeniyetlerin hangi gelişmelere kesinlikle kapalı olduğu ya 

da hangi yollara girmesinin kaçınılmaz olduğu kimse tarafından bilinemez. İslam örneğinden 

gidecek olursak, Huntington’ın iddia ettiği gibi İslam ile demokrasi arasında kesin bir 

uzlaşmazlığın var olduğunu düşünemeyiz. Hıristiyan mirasına sahip olan ülkeler ile İslam 

mirasına sahip ülkeler arasında demokrasiye yatkınlık açısından bir ayrım yapılamaz; çünkü 

tarihsel gelişim çizgisi içinde bakıldığında Batı Hıristiyan mirasının demokrasiyi ortaya 

çıkarmasının sebebi Hıristiyan öğretisinde değil, kurumlarında ve örgütlenmesindedir. Bu 

açıdan yapılan bir karşılaştırmada karşımıza derhal Kilise çıkmaktadır. Kilise, Avrupa’da, dinî 
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otoritenin aracı olmasının yanı sıra siyasî alanda da bir iktidar merkeziydi. İslam dünyasında 

ise Kilise’nin yerini tutacak bir kurum yoktu. Hilafet gibi kurumlar ise devlet içi kurumlar 

olarak varlığını sürdürüyordu ve Osmanlı örneğinde görülebileceği gibi diplomaside etkin bir 

araç olarak kullanılabilse de Avrupa’da Kilise’nin ulaştığı devletler üstü bir konuma 

çıkmayacaktır. Gellner de farklı bir amaç için de olsa bu farklılığı vurgulamaktadır. Gellner’e 

göre “Büyük tek tanrılı dinlerin en protestanı olan İslam dini her an Reformasyona yatkındır 

(hatta sürekli reformasyon olarak tanımlanabilir).”
20

 Bu açıdan bakıldığında belki de İslam’ın 

örgütlenme biçiminden dolayı demokrasiye daha yatkın olduğu bile iddia edilebilir. Toktamış 

Ateş’in belirttiği gibi “Bir toplum hem büyük çoğunluğu Müslüman hem sosyo-ekonomik 

bakımdan çok gelişmiş hem de demokratik bir yönetime sahip olabilir. İslamiyet buna hiçbir 

zaman engel olamaz ve böyle bir devletin günümüz dünyasında yaşamıyor olmasının nedeni 

İslamiyet değil, birtakım başka tarihi, ekonomik ve teknik nedenlerdir.”
21

  

 Kültürün oluşumunun gelişmeye ve değişmeye bağlı olduğu unutulmazsa 

Huntington’ın ortaya attığı şekilde bir kesinliğin iddia edilemeyeceği görülecektir. Aslında ne 

İslam’ın ne de Hıristiyanlığın demokrasiye yatkın olduğu ya da olmadığı üzerine kesin 

konuşulamaz. Bugün Batı’nın demokrasi üzerinden hareketle geliştirdiği politikalar ve söylem 

Doğu’nun “tarihsel ötekiliğinin” devamıdır. Edward Said’in belirttiği gibi “Garp ile Şark 

arasındaki ilişki, bir iktidar, egemenlik ilişkisidir, derecesi değişen karmaşık bir hakimiyet 

ilişkisidir”
22

 Bir defa bu ilişki kurulduktan sonra uluslararası alanda kimliklerin hakim 

rolünün önüne geçilmesi mümkün olamayacağından salt rasyonalizme dayalı liberal 

değerlerle donanmış demokrasi anlayışının tüm dünyada aynı şekilde kabul görmesi mümkün 

olamayacaktır. Kolektif bilinç bu anlamda asla gözden kaçırılmamalıyken liberalizm en 

büyük hatasını bu noktada yapmaktadır. Mouffe’un haklı olarak işaret ettiği gibi “liberal 

düşüncenin, bireyciliğe ve rasyonalizme bağlı kalmasından ötürü, antagonistik boyutuyla 

siyasala karşı körleşmesi, salt görgül değil, asli bir ihmalin sonucudur.”
23

 Doğu’nun yeniden 

öteki kimliği ile ortaya çıkması Soğuk Savaş sonrasının uluslararası hegemonya sorunu ile 

birlikte gerçekleştiğinden, Tartışma boyu ortaya konulan meselelerin hepsi bu noktada 

bağlanabilir.  

 Sovyetler Birliği’nin dağılması, ortak düşmanın ortadan kalkması anlamına geliyordu 

ve Soğuk Savaş boyunca ABD ve SSCB’nin merkez olduğu iki ayrı hegemonya alanı vardı. 
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“Hür Dünya” blokunda yer alan çevre ülkeler, Sovyetler Birliği’nin tehdidi ile oluşan özel 

durum karşısında diğer bloka girmekle bu hegemonyayı kabul ediyorlardı; ancak artık blok içi 

ve dışı herhangi bir ülkenin bu durumu sürdürmesini gerektirecek tehditlerin olmadığı algısı 

elbette iki kutuplu dünyanın tüm hegemonyasını ortadan kaldıracaktı. Bir başka deyişle 

Wallerstein’ın iddiasına yakın bir durum en başında kendi kendine oluşuyordu. Soğuk Savaş, 

ideolojiler arası bir rekabetti ve tüm söylemler, hamleler ideoloji üzerinden ya da ideoloji 

eksenli oluşturuluyordu. Soğuk Savaş’ın bitmesi ideolojinin merkezî konumunu da sarsacaktı. 

Dünya bu dönemde ideolojilerin üzerinden şekillenirken kimlikler ya da kültürler ortadan 

kalkmış değildi; yalnızca ideolojilerin ağırlığı daha fazlaydı ve esasında Sovyetler Birliği’nin 

kendisini ideoloji üzerinden tanımlayıp örgütlenmesini bu tanım üzerinden gerçekleştirmesi 

rakibi olan ABD ve Batı Avrupa’nın da aynı yolu kendi kimlikleri için izlemeleri sonucunu 

doğurmuştu. İşte bu nedenle liberal demokrasi bugün Batı Avrupa ve ABD için bir kimlik 

olarak bile kullanılabilecek konumdayken diğer bölgeler için yalnızca bir seçenek olarak 

kalmaktadır. Sosyalizmin yenildiği noktada liberalizmin tüm dünya tarafından 

kucaklanmamasının sebebi de budur. Sosyalizm üzerinden kimliğini şekillendiren Sovyetler 

Birliği’nin etki alanından kaçmak için liberal demokrasilerin ortakları olan devletler, 

“savaşın” bitmesiyle birlikte demokrasinin liberal yorumu tarafından aynı şekilde etki altında 

bırakılma tehlikesi ile karşılaştılar. Türkiye gibi temellerini Batıcı ve rasyonalist temellere 

oturtan devletlerde bile Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte NATO gibi kurumların 

gerekliliğinin sorgulanması yeni düzenin yapısı hakkında ipuçları barındırmaktaydı aslında. 

Buna karşın yeni düzende Batı’nın demokrasinin liberal yorumunun tek yol olduğu 

şeklindeki vaazları ya da bu yoldaki baskıları şaşırtıcı değildir. Kendisini Sovyetler Birliği 

karşıtı olmakla kuran Batı Avrupa ve ABD için liberal değerler ve demokrasiye bağlılık 

birbirlerinden ayrılamaz iki unsur olarak kimliklerinin bir parçası haline gelmiş 

görünmektedir; her ne kadar bunun kesinliğinden bahsedilemezse de. İktisadî nedenlere de 

bağlı olmakla birlikte bu bölgede radikal solun merkeze doğru çekilmesi ve sosyal demokrasi 

ekseninde hareket etmesi de Batı’nın kimliğinde yer alan liberal demokrasi etkisini 

göstermektedir. Uluslararası alanda düşündüğümüzde ise devletlerin ya da güç merkezlerinin 

işleyişinin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Askerî ve iktisadî açıdan daha üstün olan 

devletlerin tarih boyunca çevrelerini etkiledikleri ve bir etki merkezi olmanın yanında belki de 

baskı merkezi halini aldıkları görülür. Sistemi oluşturan her parça, ne kadar küçük ya da 

büyük olduğu önemli olmaksızın, birbirlerini etkilerken parçaların küçük ya da büyük olması 

bu etkinin boyutları ve başarısı noktasında etkili olacaktır. Büyük parçalar merkezde toplanıp 
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merkezi oluştururken küçük parçalar çevreye dağılacaklarından merkezin etkisi ilk başta 

gelecektir. Politik alanda bırakacakları izin zayıflığı nedeniyle merkez devletlerin arkasında 

kalacak olan devletler bu nedenle “süper güçlerin” ya da “büyük güçlerin” etkisini görecekler 

ve kendilerini bu etkiye verdikleri tepkiyle şekillendireceklerdir. 20. yüzyıla baktığımızda 

İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde liberal demokrasiler, faşizmler ve sosyalizm üç büyük 

merkezin kimliklerinin ifadesi olmakla etki alanları yaratmışlardı ve diğer devletler bu üç 

merkezin de etkisi altında kalmaktaydı. Daha önce faşizm konusunda Türkiye örneği 

verilmişti. Savaş sonrası şekillenen dünyada liberalizm ile sosyalizm temelinde iki merkezin 

ortaya çıkması bu iki merkezin etki alanlarını oluştururken sistemin daha küçük parçaları bu 

merkezlerin etkilerine göre kendilerini şekillendirmeye başladılar. Sosyalizmin de 

yenilmesiyle birlikte liberalizm bu alanda tek başına kaldı ve sorun da burada başladı. 

Liberalizm, faşizm ve sosyalizmi yenmeyi başardı ancak diğer parçalar bu noktadan itibaren 

daha önce sırasıyla üç ve iki kutuplu ya da merkezli kabul ettiği dünyayı şimdi “tek kutuplu” 

olarak nitelendirmeye yanaşmıyordu. Yeni dünya çok kutuplu bir sistemi getiriyordu ve bu 

sistemde kültürler, tarihler, medeniyetler temeldeydi. Liberal demokrasiler ise (bu noktadan 

sonra ABD) dünyayı tam tersine kendi etki alanı olarak görme eğilimindeydi ve bu durum 

tarihsel gelişim açısından doğaldı. Batı’nın demokrasiyi liberal anlamda kabul edip merkeze 

alma girişiminin çevre tarafından reddi ve çevrenin kendi kimliğini milletler, dinler, kültürler 

üzerinden ortaya koyması merkez olma iddiasındaki Batı’yı da etkileyecekti. Nitekim bugün 

böyle bir şekillenme sürecinin içindeyiz ve bu sürecin oldukça uzun olacağını söyleyebiliriz.  

 4. Sonuç 

 Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından liberal demokrasinin izlediği yola bakacak 

olursak, bu yolun stratejik bir yol olduğunu görebiliriz. Liberal demokrasinin nihaî zaferinin, 

evrensel tarih düşüncesinin sorunları nedeniyle, ilanı ancak stratejik olabilirdi. Nitekim 

liberalizm ile demokrasinin “liberal demokrasi” şeklinde bütünleşmesi de bu stratejinin bir 

parçasıdır. Batı Avrupa ve ABD’nin Sovyetler Birliği’ne karşı yürüttükleri Soğuk Savaş 

onların kimliğini üretmek bakımından etkili olduğundan, Sovyetler Birliği sonrası dünyada 

toplumu liberal değerlerle düzenlenen demokrasi temelinde örgütleyebilmeleri mümkün 

olmuştur ya da en azından böyle bir ihtimalin varlığından söz edilebilir. Yine de milliyetçi 

söylemlerin ne zaman yükseleceği bilinemez; milliyetçi düşüncelerin ya da söylemlerin 

yükselmesi için oldukça farklı gerekçelerin birbirlerinden bağımsız olarak yeterli olabileceği 

düşünüldüğünde bu söylemin asla tekrar merkezi kontrol edemeyeceğini söylemek 

imkansızdır. Buna rağmen liberal demokrasinin bugün karşı karşıya olduğu temel sorun kendi 
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içinde olmaktan çok “öteki” ile olan sorunudur. Bugün siyasal İslam’ın terör ile bağlantılı 

olduğu görüşü, radikal hareketleri bir kenara bırakacak olursak liberal demokrasinin de 

küresel politikada yaşadığı temel sorun olarak görülebileceğinden Ortadoğu merkezli İslam 

coğrafyasına baktığımızda kimliğin oluşumunda liberalizm ya da demokrasinin merkezde yer 

almadığını ve hatta etkisinin neredeyse hiç olmadığını iddia edebiliriz. Şu durumda liberal 

demokrasinin tüm dünyada hızla kabul edilmesi gerektiği düşüncesinin hatasını en başta 

Ortadoğu’nun bugününde bile görmek mümkündür. Farklı coğrafyaların, farklı 

medeniyetlerin ve milletlerin farklı kabulleri ve gelenekleri olduğu ya da “icat edildiği” 

düşünülürse bu grupların ortak bir tehdit görülmesi durumu dışında ortak bir şemsiye altına 

kendi rızalarıyla girmelerini beklemek hata olacaktır. Bugün tek kutuplu, hiyerarşik bir dünya 

düzeni beklentisinin çöküşü açıktır. Çok kutuplu bu yeni yapıda “liberal demokrat” Batı’nın 

yapması gereken, müdahaleci ve ideolojik anlamda yayılmacı olmaktan çok farklı değerlerin 

temellerini oluşturduğu farklı kültürlerin yoğurulduğu farklı tarihlere sahip coğrafyaların 

kendilerine ait kimliklerin de eşit şekilde tanınması ev bu kimliklerle eşitliğin kabulü 

çerçevesinde iletişim kurulmasıdır. 
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