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liberal düşünce, hakemli bir dergidir

Takdim

Değerli Özgürlük Dostları,
liberal düşünce’nin Kış 2012 sayısı ile karşınızdayız. Bu sayıda uzun bir takdim yazmayacağım. Zira, bu sayıyı oluşturan yazılar, büyük oranda, akademik veya aktüel değerlendirme yazılarından ziyade Liberal Düşünce Topluluğu çevresinin, Topluluğun 20. Yılı münasebetiyle kaleme aldıkları yazılardan
oluşmakta. Bunun tek istisnası, Prof. Dr. Ergun Özbudun tarafından kaleme
alınan, “Türkiye’de Anayasa Yargısının Doğuşu: 1961 Anayasası Üzerindeki Kurucu Meclis Tartışmaları” başlıklı yazı. Bu yazıda Profesör Özbudun
Türkiye’de kanunların anayasaya uygunluğunun denetimini gerçekleştirecek
bir anayasa mahkemesinin kuruluşu sürecini adeta bir tarihçi titizliği ile ele
almakta ve anayasa hukuku/yargısı tarihimizin çok bilinmeyen bu yönüne
ışık tutmaktadır. Dergimizin geri kalan kısmı 20. Yıl Özel Dosyası olup iki
farklı türde yazılardan oluşmaktadır. Bu yazıların bir kısmı, kuruluşundan
bu yana Liberal Düşünce Topluluğu’nun gelişimi, entelektüel ve siyasi çizgisi, başarılarının yanı sıra yaşadığı başarısızlık ve hayal kırıklıklarını konu
alan makalelerden oluşmakta; bir kısmı da Dergimiz tarafından sorulmuş,
ağırlıklı olarak Topluluk hakkındaki, 8 soruya yazarların verdiği cevaplardan
oluşmaktadır. Yazarlar bu sorulara verdikleri cevaplarda kendilerinin liberal
fikirler ve Liberal Düşünce Topluluğu ile tanışma süreçlerinden başlayıp,
Topluluğun bugünü ve yarını hakkındaki görüşlerini bizlerle paylaşmakta.
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Son olarak, liberal düşünce’nin gelecek sayılarının dosya başlıkları hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Önümüzdeki Kış 2013 sayısının dosya
konuları, “Liberalizm ve İslam ilişkisi” ile “Liberaller ile Muhafazakârlar”
üzerine, Bahar 2013 sayısının dosya konuları da “Liberalizm ve Demokrasi”
ile “Liberalizm ve Cumhuriyetçilik İlişkisi” üzerine olacak. Nihayet Yaz 2013
sayısını “Liberalizm ve Farklılık” konusuna ayırmış bulunmaktayız. Bu sayıda lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) bireyler, kadınlar, engelliler, dini
azınlıklara mensup bireylerin karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık ve diğer sorunları liberal perspektiften değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Kış 2013 sayısının
dosyaları kapatılmış olup, Bahar 2013 ve Yaz 2013 sayıları için yazı kabulü
devam etmektedir.
2013 yılının ülkemize ve tüm dünyaya daha çok özgürlük, hoşgörü ve refah getirmesi dileğiyle…
Keyifli okumalar…
Dr. Bican Şahin
Editör
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Türkiye’de Anayasa Yargısının
Doğuşu: 1961 Anayasası
Üzerindeki Kurucu Meclis
Görüşmeleri
Ergun Özbudun
Prof. Dr. | Anayasa Hukukçusu, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
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Tarihsel Arkaplan
Bilindiği gibi, 1924 Anayasası, katı bir anayasa olduğu ve 103’üncü maddesiyle, “Anayasanın hiçbir maddesi hiçbir sebep ve bahane ile savsanamaz
ve işlerlikten alıkonamaz. Hiçbir kanun Anayasaya aykırı olamaz” hükmünü
taşıdığı halde, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi
sistemine yer vermemişti. Anayasanın kabul edildiği tarihte, kanunların
anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin pek az ülkede kabul edilmiş
olduğu ve kanunu “genel iradenin ifadesi” sayan anlayışın hâkim bulunduğu
düşünülürse, bunu yadırgamamak gerekir. Kaldı ki, böyle bir denetimin, en
azından teorik olarak kuvvetler birliği ilkesini ve mutlak yetkili bir meclis
anlayışını benimsemiş bir anayasa ile bağdaşmayacak olduğu da açıktır.
Bununla birlikte, 1924 Anayasası, döneminde de, kanunların anayasaya
uygunluğunun defi yoluyla genel mahkemeler tarafından incelenebileceği görüşü savunulmuştur. Bu tezin öncülüğünü Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu,
1951’de yayınlanan Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazaî Murakabesi
adlı eseri ile yapmıştır. Feyzioğlu, 1924 Anayasasının katı bir anayasa olduğunu, bu hükmün bir anlam ifade edebilmesi için, kanunların anayasaya
uygunluğunun defi yoluyla mahkemelerce incelenebileceğini savunmuştur.
Feyzioğlu, analizini şu cümleyle bitirmektedir: “Bizce, mahkemelerimiz bakmakta oldukları bir davada Anayasaya aykırı bir kanunla karşılaştıkları takdirde, Anayasayı ihmal edip kanunu tatbik edemezler; kanunu bir tarafa bıra5

6 | Ergun Özbudun

kıp Anayasayı tatbik etmeleri gerekir.” Bilindiği gibi, ABD’de de, Anayasada
açık bir hüküm olmamakla birlikte Yüksek Mahkeme, 1803 tarihli Marbury v.
Madison kararı ile birlikte, yorum yoluyla kendisinde bu yetkiyi görmüştür.
Doktrinde bu görüşe katılan hukukçular olmakla birlikte, başta Sıddık
Sami Onar ve Ragıp Sarıca olmak üzere bazı hukuk otoriteleri de buna karşı çıkmışlardır. Bu kanıda olanlar, görüşlerini daha çok Anayasanın 52 ve
53’üncü maddelerine dayandırmışlardır. 52’nci madde, tüzüklerin kanunlara
aykırılığının ileri sürülmesi halinde bunun çözüm yerinin TBMM olduğunu
belirtmekteydi. Yargısal denetim tezine karşı çıkanlara göre, bu konuda bile
aykırılık iddiasının incelenmesini TBMM’ne bırakmış olan bir Anayasada, kanunların anayasaya uygunluğunun mahkemelerce incelenmesi, “evleviyetle” (a fortiori) söz konusu olamazdı. Anayasanın 53’üncü maddesi de, mahkemelerin kuruluş, görev ve yetkilerinin kanunla belirleneceğini âmirdi. Oysa
mahkemelere, Anayasaya aykırı kanunları uygulamaktan kaçınma yetkisini
veren hiçbir kanun mevcut değildi.
Yargısal alanda da bu konuda ilginç girişimler olmuştur. Yargıtay Hukuk
Genel Kurulunun 4 Şubat 1931 tarihli kararında, bir hâkimin, dâvada uygulanacak kanunun Anayasaya aykırılığından söz ederek, kanunu uygulamaktan
kaçınamayacağı belirtilmiştir. Daha da ilgi uyandırmış bir girişim, 1951 yılında Akşehir Asliye Hukuk Hâkimi Refik Gür’ün, Yargıtay’ın bozma kararına
karşı direnme kararında, dâvada uygulanacak kanunun Anayasaya aykırılığı iddiasını çok güçlü ve sağlam ifadelerle dile getirmiş olmasıdır. Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu ise, 7 Nisan 1952 tarihli kararı ile, Gür’ün görüşlerine
katılmamış ve onun direnme kararını bozmuştur. Benzer şekilde Danıştay
Dâva Daireleri Genel Kurulu da, 28 Ocak 1950 tarihli kararıyla, bir kanun
hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasının incelenmesini, Danıştay’ın görev
alanı dışında bulmuştur.
Yasama alanında da, 1950’li yıllarda bazı milletvekilleri, bu yolun kanunî
bir düzenleme ile açılmasını öngören kanun tekliflerinde bulunmuşlardır.
Ancak, Niğde milletvekili Necip Bilge’nin 4 Temmuz 1953, Hatay milletvekili Ahsen Aral’ın da 16 Nisan 1958 tarihli kanun teklifleri, görüşülme şansı
bile bulamadan kadük olmuşlardır.
1924 Anayasasının tek-partili otoriter bir rejim altında uygulandığı 19251946 döneminde, bir anayasa yargısının var olup olmamasının büyük önem
taşıdığı söylenemez. Rejimin doğası gereği, denetim imkânlarının çok sınırlı
olduğu bu dönemde, böyle bir yargısal denetim sistemi kabul edilmiş olsaydı
dahi, onun etkili şekilde işleyebileceği çok kuşkuluydu. Oysa, 1946 yılından
itibaren çok-partili hayata geçilmesiyle birlikte, Anayasadaki bu eksikliğin
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sakıncaları çok daha açık şekilde ortaya çıktı. 1924 Anayasasının TBMM’nin
yetkileri üzerinde hiçbir etkili sınırlamaya yer vermemiş olması nedeniyle,
Meclise hâkim olan siyasî parti çoğunlukları, zaman zaman Anayasaya aykırı
kanunları kolayca çıkararak, muhalefetin haklarını sınırlandırma imkânına
sahip oldular; bu da iktidar-muhalefet ilişkilerinin giderek kutuplaşmasına
ve sonuçta rejimin 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesiyle çökmesine yol açtı.
1960 öncesinde muhalefet partileri, özellikle anamuhalefet partisi konumundaki CHP, DP çoğunluğunun sınırsız iktidarını sınırlandırabilmek için,
diğer bazı denge ve fren mekanizmaları ile birlikte, bir anayasa mahkemesi
kurulmasını güçlü şekilde savundu. Bu talep, CHP’nin 1957 seçim beyannamesinde ve 14 Ocak 1959 tarihli “İlk Hedefler Beyannamesi”nde yer aldı.
Dolayısıyla, askerî müdahaleyi takiben kurulan Kurucu Meclisin sivil
kanadını oluşturan Temsilciler Meclisinde CHP büyük ağırlığa sahip olduğundan, bu partinin anayasal tezlerinin anayasallaşması kolayca gerçekleşti. Kurucu Meclisin kurulmasından önce Millî Birlik Komitesi (MBK) tarafından yeni anayasanın hazırlanması için görevlendirilen “Yüksek Öğretim
Üyelerinden Kurulu Anayasa Komisyonu”nun hazırladığı taslakta da Anayasa
Mahkemesine yer verilmişti. Bu taslağın Anayasa Mahkemesine ilişkin hükümlerinin ilginç yönlerinden biri, onbeş üyeden kurulacak Anayasa Mahkemesinde yasama meclislerince üye seçimine hiç yer verilmemiş olmasıdır.
Taslağın 171’inci maddesine göre, üyelerden dördü Yüksek Adliye Mahkemesi, üçü Yüksek İdare Mahkemesi, ikisi Yüksek Askerî Mahkeme Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından; dördü de, üniversiteler senatolarının bir
arada toplanmasıyla meydana gelecek Kurulca seçilecektir. Cumhurbaşkanına da iki üye seçme yetkisi tanınmıştır. Taslağın başka ilginç yönleri de,
Anayasa Mahkemesine, kanunlar ve yasama meclisleri içtüzükleri dışında,
“bu Meclislerce verilen her türlü kararların Anayasaya uygunluğunu denetlemek” ve “Yasama Meclisleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarının kanuna aykırılığı iddialarını karara bağlamak” yetkilerinin de verilmiş olmasıdır (m. 173).
1924 Anayasasının kurduğu sistemde, mutlak yetkili TBMM’nin, daha
doğrusu ona hâkim olan siyasal çoğunluğun iktidarı üzerinde hiçbir etkin sınırlama bulunmaması, doğal olarak 1961 Anayasasının yapımındaki temel saikin, çoğunluk iktidarını sınırlandırma düşüncesi olmasına yol
açmıştır. “Çoğunluk yönetimi korkusu” olarak adlandırılabilecek bu olgu,
başka ülkelerde de anayasa yapımı sürecinde rol oynamıştır. Bu amaç, 1961
Anayasası yapımı çalışmalarında sık sık dile getirilmiştir. Meselâ Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunun Anayasa Tasarısı üzerindeki raporunda,

8 | Ergun Özbudun

yeni bir anayasanın yapılmasını zorunlu kılan nedenler arasında, “Meclisteki
ezici çoğunluğuna dayanan siyasî iktidarın memlekette tam bir tahakküm
kurması”, “çoğunluğun her şeye muktedir olabileceği kanaati” ile “azınlığın
hakir görülmesi” zikredilmiştir. 1961 Anayasasının bu amaçla getirmiş olduğu yenilikler, elbette, sadece anayasa yargısının kabul edilmiş olmasından
ibaret değildir. Parlâmentonun iki meclise ayrılması, yargı bağımsızlığını
kuvveden fiile çıkaracak mekanizmaların kabulü, Cumhurbaşkanının tarafsız
statüsünün vurgulanması, üniversiteler ve TRT gibi kamu kuruluşlarına
özerk statü verilmesi, bu Anayasanın aynı amaçla benimsediği diğer “fren ve
denge” mekanizmaları arasındadır. Ancak muhtemelen bunların en önemlisi,
bir Anayasa Mahkemesinin kurulmuş olmasıdır. Aşağıda görüleceği gibi, Kurucu Meclis görüşmelerinde anayasa yargısının kabul edilmesine karşı hiçbir
ciddî itiraz ileri sürülmemiş, tartışmalar daha çok sistemin ayrıntıları üzerinde cereyan etmiştir. Bu da, Kurucu Meclise hâkim olan çoğunluk iktidarı
korkusunun gücünü göstermektedir. Gerçekten, Millî Mücadele günlerinden,
27 Mayıs müdahalesine kadar, mutlak yetkili meclis düşüncesini kararlılıkla
sürdürmüş bir ülkede, bu sistemden radikal bir sapmanın bu kadar kolay gerçekleştirilmiş olmasını başka türlü açıklamak güçtür.

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu
Anayasa Komisyonu Tasarısının 145’inci maddesi, Anayasa Mahkemesinin
kuruluşunu şöyle düzenlemiştir:
Anayasa Mahkemesi, onbeş asıl ve beş yedek üyeden kuruludur. Asıl üyelerden dördü Yargıtay, üçü Danıştay genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleriyle Başsavcı ve Başkanunsözcüsü
arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Bir üye, Sayıştay genel kurulunca kendi Başkan ve üyeleri arasından aynı usulle seçilir. Millet Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. Cumhurbaşkanınca da iki üye seçilir. Cumhurbaşkanı, bu üyelerden birini,
Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla göstereceği
üç aday arasından seçer.

Yasama Meclisleri, bu seçimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından, üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla yaparlar. İlk iki
oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir.
Yasama Meclislerince seçilecek üyelerden birer kişinin, Üniversitelerin
hukuk, iktisat ve siyasal bilimler öğretim üyelerinin birlikte toplanarak, açık
üyeliklerin üç katı tutarında ve gizli oyla gösterecekleri adaylar arasından
olması gereklidir. Anayasa Mahkemesine asıl veya yedek üye olabilmek için,
kırk yaşını doldurmuş bulunmak, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay veya Sayıştayda Başkanlık, üyelik, Başsavcılık, Başkanunsözcülüğü veya üniversite-
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lerde hukuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği veya on yıl avukatlık yapmış olmak şarttır.
Anayasa Mahkemesine, Yargıtay iki, Danıştay ile Yasama Meclislerinin
her biri birer yedek üye seçerler. Yedek üyelerin seçiminde de, asılların seçimindeki usul uygulanır.
Anayasa Mahkemesi üyeleri, resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.

Tasarının Temsilciler Meclisindeki birinci görüşmesinde, en radikal değişiklik tekliflerinden biri, Mahkemenin kuruluşunda yasama meclislerince
seçilecek üyelere yer verilmemesi yolunda olmuştur. Sadettin Tokbey’e göre,
yasama meclislerinin işlemlerini denetleyecek bir kurumda, bu meclislerce
seçilecek üyeler yer almamalıdır: “Türkiye’nin realitesi şudur ki teşriî organın yapmış olduğu tasarruflardan bu millet çok eziyet çekmiştir. Bundan
dolayıdır ki, bu müessese ihdas edilmiş bulunmaktadır” Buna karşılık, Anayasa Komisyonu sözcüleri Nurettin Ardıçoğlu ve Muammer Aksoy, yabancı ülkelerden örnekler vererek, yasama organından en az üye seçecek olan
ülkenin Türkiye olduğunu, bütün üyelerin hâkimlerden seçilmesi suretiyle
“bir hâkimler hâkimiyetinin kurulması”nın caiz olmadığını, hukuk devleti ile hâkimler devletinin farklı şeyler olduğunu ifade etmişlerdir. Sonuçta,
Tokbey’in değişiklik önergesi reddolunmuştur.
Aslında, Anayasa Mahkemesi üyelerinin tümünün veya büyük çoğunluğunun, yasama meclisleri veya Cumhurbaşkanı ya da hükumet gibi diğer siyasal organlarca seçilmesi, bu mahkemelerin demokratik meşruluğunu güçlendirmek ve bu mahkemeleri kamuoyundaki değişimlere karşı daha duyarlı
kılmak amacıyla, anayasa yargısını benimsemiş bütün bellibaşlı ülkeler tarafından kabul edilmiş bir yöntemdir. 1961 Anayasası, onbeş asıl üyeden beşinin yasama meclislerince, ikisinin de Cumhurbaşkanınca seçilmesini öngörmek suretiyle, bu eğilime uygun hareket etmiş, ancak Komisyon sözcülerinin
de ifade ettikleri gibi, bu konuda diğer bazı Batı demokrasileri anayasaları
kadar ileri gitmemiştir. 1982 Anayasası ile bu yöntemden tümüyle vazgeçilmiş olması ve Anayasa Mahkemesine TBMM tarafından hiç üye seçilmemesinin hükme bağlanmış bulunması, ilginç ve ibret vericidir. Bu tercih, 1982
Anayasasının yapımındaki hâkim askerî gücün, siyaset kurumuna karşı güvensizliğinin, 1961 Anayasasının yapıcılarına oranla çok daha güçlü olduğunun pek çok kanıtından biridir. 2010 Anayasa değişikliği, TBMM’ne Anayasa
Mahkemesi üyelerinin seçiminde hayli sınırlı ve mütevazı bir rol vermekle,
bu hatayı ancak kısmen telâfi edebilmiştir.
Görüşmeler sırasında bir üye (Kemal Türkoğlu) Sayıştay’ın malî işlerle
uğraştığını, Anayasa konuları ile ilgilenmediğini ifade ederek, Mahkemeye
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Sayıştay’ca üye seçilmemesini önermişse de, Komisyon bu görüşe katılmamıştır. Komisyon sözcüsü Nurettin Ardıçoğlu’na göre, “malî-iktisadî alana
taalluk eden bir kanun… Anayasa Mahkemesine intikal etti ise, bunu daha geniş ölçüde tetkik için… Anayasa mahkemesinin bünyesi içinde malî ve iktisadî
hususlarda kariyer yapmış kimselerin bulunması faydalı”dır. Sonuçta değişiklik önergesi reddedilmiştir. Aynı şekilde, bir üyenin (Necip San), Cumhurbaşkanının seçeceği iki üyeden birinin “Harb Okulu mezunu” olması yolundaki değişiklik önergesi de kabul görmemiştir. Buna karşılık, üye seçilme
yeterliliği bakımından on yıl avukatlık yapmış olma şartı, onbeş yıl olarak
değiştirilmiştir.
Temsilciler Meclisindeki ikinci görüşmeler sonucunda, Anayasa Mahkemesi Başkanının statüsünü anayasada açıklığa kavuşturmak amacıyla,
145’inci maddenin son fıkrasına, “Anayasa Mahkemesi, kendi üyeleri arasından, gizli oyla ve üçte iki çoğunlukla, dört yıl için, bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer; yeniden seçilmek caizdir” cümlesi eklenmiştir. Anayasa Komisyonu Tasarısının 69’uncu maddesinde “Anayasa Mahkemesine en az yedi
yıl başkanlık yapmış olanlar(ın) ömürleri boyunca” Cumhuriyet Senatosunun
tabiî üyesi olacaklarına dair hüküm, sonuçta Anayasada yer almamıştır.
Madde, MBK’de fazla tartışma olmaksızın aynen kabul edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Üyeliğinin Sona Ermesi
Anayasa Komisyonu Tasarısının konuya ilişkin 146’ncı maddesine göre,
Anayasa Mahkemesi üyeleri yetmiş yaşında emekliye ayrılırlar.
Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan
dolayı hüküm giymesi veya görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak
anlaşılması hallerinde, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile
sona erer.

Maddenin Temsilciler Meclisindeki birinci görüşmesi sırasında bazı
üyeler (Sırrı Atalay ve Ferit Melen) üyelik süresinin 7 veya 10 yılla sınırlandırılmasını savunmuşlarsa da, Anayasa Komisyonu bu görüşe katılmamıştır. Komisyon sözcüsü Nurettin Ardıçoğlu’nun ifadesiyle, “üyeler yenilenirse,
yeni cereyanlara intibak eder deniyor. Fakat, bir bakıma Anayasa Mahkemesi
bir istikrar unsuru, bir istikrar uzvu olacağına göre, bu hüküm ne kadar iyi
uygulanırsa o kadar iyi olacaktır. Anayasa Mahkemesinde üye bulunan bir
kimsenin bilhassa görevinin son yıllarında bir seçim telâşına düşmesi gibi
vaziyetler doğması Anayasa Mahkemesine seçilecek kimsenin kariyeriyle
kabili telif olmayacak durumlar ihdas edebilir. Biz Anayasa Mahkemesinin ve
onun üyelerinin her türlü kayıt ve endişeden azade olarak vazife görmesinin
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müessesenin ve fonksiyonun selâmeti bakımından lüzumlu olduğuna kaaniyiz”. Sonuçta, üyelik süresinin on yılla sınırlandırılması yolundaki değişiklik önergeleri reddedilmiş, ancak zorunlu emeklilik yaşının 70’ten 65’e indirilmesi yolundaki önergeler, Komisyonun da katılmasıyla kabul edilmiştir.
Gene Komisyonun önerisi ile maddenin ikinci fıkrasında bir değişiklik yapılarak, üyeliğin “hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden” sona ereceği belirtilmiştir. Sağlık sebepleriyle üyeliğin sona ermesine ise, Komisyon Tasarısında olduğu
gibi, Mahkemenin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile karar verilecektir. Temsilciler Meclisindeki ikinci görüşmede de madde aynen kabul edilmiştir. MBK’ndeki görüşmelerde ise, üçte iki çoğunluk, salt çoğunluk olarak
değiştirilmiş, bu değişiklik Temsilciler Meclisi tarafından da benimsenmiştir.

Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri
Komisyon Tasarısının 147’nci maddesinde Anayasa Mahkemesinin görev ve
yetkileri şöyle düzenlenmiştir:
Anayasa Mahkemesi, kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denetler.
Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek
Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini; Cumhuriyet Başsavcısını, Başkanunsözcüsünü ve kendi üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargılar ve Anayasa
ile verilen diğer görevleri yerine getirir.
Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıfatiyle yargılanmasında savcılık görevini Cumhuriyet
Başsavcısı yapar.

Maddenin Temsilciler Meclisindeki görüşülmesi sırasında tartışma konusu olan hususlardan biri, Anayasa Mahkemesine Yüce Divan görevinin
verilip verilmemesidir. Kemal Türkoğlu’na göre, “Yüce Divan vazifesini
Anayasa Mahkemesine vereceksek, hiç olmazsa bu vazifeyi gördüğü zaman
Anayasa Mahkemesinin Yargıtay Ceza Daireleri Başkan ve üyeleri ile takviye edilmesi lâzımdır. Burada muhtemeldir ki, cezacılar ekseriyette olmaz,
ekalliyette kalabilirler”. Komisyon sözcüsü Muammer Aksoy ise, bunu düşündüklerini, fakat “baktığı işe göre Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun
değişmesini uygun görme”diklerini ifade etmiştir.
Maddeye ilişkin başka bir tartışma konusu, Anayasa Mahkemesine, kendisine Anayasada verilen görevler dışında, kanunlarla da bazı görevler verilmesinin mümkün olup olmayacağıdır. Kemal Türkoğlu, bu yolun açık tutulmasını savunmuş, ancak Komisyon sözcüsü Muammer Aksoy, bu görüşe
katılmamıştır. Aksoy’a göre, “bu görüşü kabul etmek, asla doğru olmaz ve
Anayasanın üstünlüğü prensibine de açıkça aykırı düşer. Çünkü Anayasa or-
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ganları, yetkilerini Anayasadan alırlar. Anayasa Mahkemesinin yetkileri de,
Anayasanın bu organa tanıdığı yetkilerdir. Şimdi biz, Anayasa Mahkemesine
kanunla yeni yetkiler tanıyacak olursak, diğer organ veya mercilere Anayasanın tanıdığı yetkileri kanunla sınırlamış oluruz ki, bu hal sureti, Anayasanın
üstünlüğü prensibi ile bağdaşamaz”.
Diğer bir tartışma konusu, anayasaya uygunluk denetiminin kapsamına
ilişkindir. Necip Bilge’ye göre, bu denetimin şekil yönünden denetimi kapsamaması gerekir: “Yasama meclisleri dışında diğer bir organın, her hangi
bir kanunun Anayasaya sırf şekil bakımından uygunluğunu murakabe etmesi
bahis mevzuu olamaz. Sadece esas ve muhteva bakımından Anayasaya aykırı
mı, değil mi bu araştırılır. Kanun meclislerden tüzüklerine göre çıkmış mıdır,
çıkmamış mıdır? Buna dair bir tatbikat ve murakabe bahis mevzuu olmaması
gerektir. Böyle bir denetim hiçbir yerde bahis mevzuu değildir. Anayasaya
uygunluğun kontrolü, kanun hükmünün esas bakımından Anayasaya aykırı
olup olmadığının incelenmesi meselesidir”.
Buna karşı, Komisyon sözcüsü Muammer Aksoy, anayasaya uygunluk
denetiminin, şekil yönünden denetimi de kapsaması gerektiği kanısındadır: “Eğer bir kanun, tekemmül tarzı itibariyle, şekil itibariyle sakat ise; yani
kanunun yapılmasında riayet edilmesi gereken şekiller bakımından gerekli
şartlar mevcut değilse, o kanun bu takdirde dahi Anayasaya aykırıdır. Gerçek
mânasıyla mevcut sayılamayacak bir kanun bahis konusudur. Ölü doğmuş,
hattâ doğmamış bir kanunun…Anayasaya aykırılığı meselesini yine Anayasa
Mahkemesi inceleyecektir”. Hattâ Aksoy, Alp Kuran’ın sorusuna verdiği cevapta, şekil yönünden incelemenin “her mahkeme” tarafından yapılabileceğini, fakat “Anayasa Mahkemesine böyle bir müracaat yapıldığı zaman, bizzat
Anayasa Mahkemesi(nin) karar verme yetkisini haiz” olduğunu belirtmiştir.
Nihayet Aksoy, Kemal Türkoğlu’nun Anayasa Mahkemesinin görevleri
arasında anayasayı yorumlamak hususunun da zikredilmesi önerisine şu gerekçe ile katılmadığını ifade etmiştir: “Kanunu uygulayan merci, karar verirken, zaten bir yorumlama yapar ve yapmak zorundadır. Anayasa Mahkemesi de, Anayasanın koruyucusu olarak, bahis konusu kanun Anayasaya aykırı
mıdır, değil midir diye bir tefsir yapacaktır. Ama bu tefsir, o hale münhasır
bir tefsir olacaktır. Yoksa Anayasa Mahkemesi, ‘Anayasanın bu maddesi şu
mânaya gelir’ diye bir kaide vaz’edecek değildir”. Aksoy’un bu sözleri, günümüzde de devam etmekte olan, Anayasa Mahkemesinin Anayasayı yorumlama tekeline sahip olup olmadığı ve yorumlu red kararı verebilip veremeyeceği hakkındaki tartışmalara ışık tutacak niteliktedir.
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Görüşmeler sonunda madde, Komisyon Tasarısındaki şekli ile kabul edilmiş, ancak görevle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanacaklar arasına Askerî Yargıtay Başsavcısı da ilâve edilmiştir. Madde, Temsilciler Meclisindeki ikinci görüşmede ve MBK’nde herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.

Yargılama ve Çalışma Usûlü
Komisyon Tasarısının 148’inci maddesi, Anayasa Mahkemesinin yargılama
ve çalışma usûlünü şöyle belirlemiştir:
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usûlleri kanunla; Mahkemenin çalışma tarzı ve
üyeleri arasındaki işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatiyle baktığı dâvalar dışındaki işleri dosya üzerinde
inceler. Ancak, gerekli gördüğü hallerde, sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırır.

Madde üzerinde Temsilciler Meclisindeki birinci ve ikinci görüşmelerde
ve MBK’de tartışma cereyan etmemiş ve madde aynen kabul edilmiştir.

İptal Dâvası: Dâva Hakkı
Komisyon Tasarısının 149’uncu maddesine göre,
Cumhurbaşkanı; son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayısının en az yüzde onunu
alan veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsilcisi bulunan siyasî partiler veya bunların Meclis grupları; Yasama Meclislerinden birinin üye tam sayısının en az altıda biri tutarındaki üyeleri; kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Yüksek Hâkimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay,
Askerî Yargıtay ve Üniversiteler, kanunların veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin
veya bunların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal dâvası açabilirler.

Tasarının bu hükmüne karşı en radikal itiraz, Şükûfe Ekitler’den gelmiştir. Ekitler, Anayasa Mahkemesinin yetkilerinin, “bir yasama yetkisi mahiyeti almaması”, gerektiğini; bu nedenle Mahkemenin iptale değil, sadece o
kanunun Anayasaya aykırılığına karar vermesini; bu durumda her iki meclisin onbeş gün içinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla o kanunun
yürürlükte kalmasına karar verebilmesini; aksi halde kanunun otomatik olarak
yürürlükten kalkmasını; böylece yasama organının yetkisinin zedelenmemiş
veya devredilmemiş olacağını savunmuştur. Komisyon sözcüleri ise, yabancı
ülkelerden örnekler vererek, bu görüşe karşı çıkmışlardır. Muammer Aksoy’a
göre, Anayasa Mahkemesi kurulmasının “normal neticesi olan iptal dâvasını
da kabul etmek, bilhassa memleketimizin şartları bakımından pek lüzumludur. Anayasa Mahkemesi, Anayasaya aykırı bulduğu kanunları iptal edemeyecekse, ayrıca bir Anayasa Mahkemesi kurmaya hacet yoktur. Yargıtayın bir
Dairesinin, Anayasaya aykırılık def’ini inceleyerek karar vermesi yolunu ter-
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cih etmek gerekir”. Sonuçta, Ekitler’in bu değişiklik önergesi kabul edilmemiştir.
Başka bir değişiklik önergesi, iptal dâvası açma hakkının bütün partilere
ve gerçek kişilere tanınmasını (actio popularis) savunan Sadettin Tokbey tarafından verilmiştir. Komisyon, bu öneriye de, böyle bir yolun, “dâva hastası olan veya reklâm gayesi güden bazı şahıslar”ca kötüye kullanılabileceği,
esasen gerçek kişilere defi yolunun açık olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştır.
Sonuçta bu önerge de reddedilmiş ve madde, Komisyon Tasarısındaki şekli
ile kabul edilmiştir. Madde, Temsilciler Meclisindeki ikinci görüşmede ve
MBK’de bir değişikliğe uğramamıştır.

İptal Dâvası: Dâva Açma Süresi
Komisyon Tasarısının 150’nci maddesine göre,
Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal dâvası açma hakkı, iptali istenen kanunun
veya İçtüzüğün Resmî Gazetede yayınlanmasından başlayarak doksan gün sonra düşer.

Maddenin Temsilciler Meclisindeki birinci görüşmesinde Sadettin Tokbey, maddenin metinden tümüyle çıkarılmasını, Alaettin Ergönenç de dâva
açma süresinin iki yıl olmasını savunmuşlarsa da, Komisyon bu görüşe katılmamıştır. Komisyon sözcüsü Nurettin Ardıçoğlu’nun ifadesiyle, “mütemadiyen iptal tazyiki altında kalmamak için Komisyonumuz bu müddeti tercih
etmiştir. Kanunların istikrarı ve sosyal huzur bakımından her zaman kanunun iptal dâvası açılmaması şıkkını tercih ettik. Fakat defi yoluyla Anayasaya
aykırılık iddiası böyle bir müddete tâbi değildir”. Sonuçta bu değişiklik önergeleri reddedilmiş ve madde, Temsilciler Meclisindeki ikinci görüşmede ve
MBK’nde de herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.
İtiraz Yolu
Komisyon Tasarısının 151’inci maddesi, itiraz yolunu şu şekilde düzenlemiştir:
Bir dâvaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanaatına varırsa,
Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar dâvayı geri bırakır.

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmezse, bu iddia temyiz
merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.
Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere üç ay içinde kararını verir. Bu
süre içinde karar verilmezse, mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını, kendi kanısına göre
çözümleyerek dâvayı yürütür. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkemeler buna uymak zorundadır.
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Madde üzerinde Temsilciler Meclisindeki birinci ve ikinci görüşmelerde
ve MBK’nde herhangi bir tartışma yaşanmamış ve madde Komisyon Tasarısındaki şekliyle aynen kabul edilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin Kararları
Komisyon Tasarısının 152’nci maddesi, bu konuda şu hükmü getirmiştir:
Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir.
Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen kanun veya İçtüzük veya bunların iptal edilen hükümleri, karar tarihinde yürürlükten kalkar. Gereken hallerde,
Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih,
kararın verildiği günden başlayarak altı ayı geçemez.
İptal kararı geriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden gelen Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine verdiği
hükümlerin, olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı olacağına da karar verebilir.
Anayasa Mahkemesi kararları, Resmî Gazetede hemen yayınlanır ve Devletin yasama, yürütme
ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

Temsilciler Meclisindeki görüşmelerde madde ile ilgili olarak birkaç
husus, tartışma konusu olmuştur. Alp Kuran, anayasaya aykırılığı tesbit edilmiş olan bir kanun dolayısıyla, iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin geciktirilebilmesine imkân veren hûkmü eleştirmiş ve bu fıkranın çıkarılmasını
önermiştir. Komisyon sözcüleri Nurettin Ardıçoğlu ve Muammer Aksoy ise,
bazı durumlarda “iptalden dolayı hukukî alanda bir boşluk hâsıl olmasın düşüncesiyle” bu yola gidildiğini, ancak bu süre içinde de kanunun kendisine
uygulandığı vatandaşların defi yoluna başvurabileceklerini ifade etmişler ve
sonuçta değişiklik önergesi reddedilmiştir.
Başka bir itiraz, Anayasa Mahkemesi kararlarının, “karar tarihinde” değil, kararın Resmî Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmesi gerektiği
yolundadır. Buna karşılık Komisyon sözcüsü, kararın yayınlanmasının idare
tarafından geciktirilebileceğini, bu nedenle karar tarihinin esas alınması gerektiğini savunmuştur. Bu değişiklik önergesi de kabul olunmamıştır.
Nihayet, Anayasa Mahkemesinin bazı durumlarda olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı karar verebilmesi bazı üyelerce eleştirilmiştir. Meselâ
Kâmil Başaran’a göre bu durum, kanunların genelliği ilkesiyle çelişmektedir.
Komisyon sözcüsü Muammer Aksoy ise, Tasarıdaki hükmü şu gerekçeyle
savunmuştur: “İptal kararının herkese şâmil olması kaidedir, gayedir. Fakat,
bâzı öyle haller olabiliyor ki, özellikle müktesep haklar ve vatandaşların kanun hükmüne itimad ederek hareket etmiş olması gözönünde tutularak, Anayasa Mahkemesi, bir iptal kararının şümulünü sınırlayabilir veya uygulanma tarihini geciktirebilir…Eğer iptal dâvasının yaratacağı mahzurlar varsa,
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bunu Anayasa Mahkemesi göz önünde bulundurarak, icabında, iptal kararını
hâdiseye hasredebilecektir”. Sonuçta madde, Komisyon Tasarısındaki şekliyle kabul edilmiş, Temsilciler Meclisindeki ikinci görüşmede ve MBK’nde de
değişikliğe uğramamıştır.

Ran Hirschl’ın Hegemonyacı Korunma Tezi ve Türkiye
Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin, kamu hukuku
alanında büyük bir devrim olduğunda kuşku yoktur. Gerçekten, anayasa yargısı, nisbeten yakın zamanlara kadar, ABD’ne özgü bir yöntem olarak algılanmış, “genel irade”nin ifadesi olarak kabul edilen kanunların, halk tarafından
seçilmeyen ve halka karşı hesap verirliği olmayan hâkimler tarafından denetlenmesi, mantıksal bir çelişki gibi görülmüştür. Nitekim, iki Dünya Savaşı
arasındaki dönemde yargısal denetim, üçü de kısa ömürlü olan üç Avrupa
demokrasisi (Avusturya, Çekoslavakya ve İspanya Cumhuriyeti) dışında uygulanmamıştır.
Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, ancak İkinci
Dünya Savaşı sonrasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Savaş-sonrası Batı Almanya ve İtalya anayasaları bu denetimi kabul etmişler, Avusturya da Nazi
ilhakı öncesi denetim sistemine geri dönmüştür. Bu örnekleri, 1958 Beşinci Fransa Cumhuriyeti Anayasası izlemiştir. Ancak belirtmek gerekir ki, bu
Anayasanın kurduğu Anayasa Konseyi, 1974 Anayasa değişikliğinden önce,
gerçek bir anayasa mahkemesi niteliği taşımayıp, daha çok, yasama organının, yürütmenin mahfuz alanına müdahalesini önleyen bir yöntem olarak düşünülmüştür. 1974 Anayasa değişikliği ile, 60 milletvekili veya 60 senatöre
dâva açma hakkının tanınması ile birlikte, Fransız Anayasa Konseyi, gerçek
bir anayasa mahkemesi hüviyetini kazanmıştır. Türkiye de, 1961 Anayasası
ile, anayasa yargısını en erken benimseyen Avrupa ülkeleri arasındadır. Bu
akım, 1974 Portekiz devrimi ile başlayan “demokratikleşmenin üçüncü dalgası” ile birlikte, çok daha büyük yaygınlık kazanmıştır.
Gerçekten, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin kabulü, bir anlamda, yasama yetkisinin, yasama meclisleri ile anayasa mahkemesi arasında paylaşılması demektir. Hans Kelsen’in haklı olarak belirttiği gibi, bir kanunu iptal etmek, o kanunu çıkarmakla eşdeğerli bir yetkidir.
Kelsen, yasama organının kanun yapma yetkisini “pozitif kanun koyuculuk”
olarak adlandırırken, anayasa mahkemesinin iptal yetkisini de “negatif kanun
koyuculuk” olarak vasıflandırmaktadır.
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Nisbeten kısa sayılabilecek bir dönemde yasama organı ile yargı arasında
bu derece radikal bir yetki paylaşımının gerçekleşmesi nasıl açıklanabilir?
Muhtemelen bunun sebeplerinden biri, demokrasinin ikinci ve üçüncü
dalgalarında demokrasiye geçmiş olan ülkelerin, totaliter veya otoriter geçmişlerinden kaynaklanan olumsuz anıları ve çoğulcu demokrasiyi daha sağlam güvencelere kavuşturma arzularıdır. Nitekim, anayasa yargısını hiçbir
zaman benimsememiş olan istikrarlı Kuzey Avrupa ülkeleri, böyle bir ihtiyaç
hissetmemişlerdir. Daha genel düzeyde, Batı demokrasilerinin çoğunda halkın, temel anayasal haklarının bir yargı denetimi yoluyla daha iyi korunabileceği inancına varmış olmalarından söz edilebilir. Alec Stone Sweet, bu inancı
şöyle ifade etmektedir:
Devlet, anayasal haklar olmaksızın daha iyi durumda mı olacaktır? Anayasal haklardan nasıl
yararlanılacağı ve bunların hukuken nasıl korunacağına, yasama organı üyeleri tek başlarına
mı karar vermelidir? Bugün Avrupa’nın çok büyük bölümünde her iki sorunun da cevabı, açık ve
kararlı bir hayırdır…Anayasa hâkimlerinin hakları korurken kanun koyup koymadıkları sorusunun
ötesine geçersek, gerçekte anayasa hâkimlerinin hakları hükümetlerden ve parlâmentolardan
daha iyi koruyup korumadıklarını veya anayasa denetiminin yokluğunda daha iyi koruyup koruyamayacaklarını sorarsak, gerçeğe daha fazla yaklaşmış oluruz. Bu sorunun cevabı, olumlu
olduğu ölçüde, anayasal denetimin meşruluğu da o ölçüde güçlenir.

Anayasa yargısının doğuşunu ve yaygınlaşmasını açıklayan teoriler arasında, Ran Hirschl’ın “hegemonyacı korunma” (hegemonic preservation) olarak
adlandırdığı görüşü, Türkiye’deki durumu açıklamak bakımından önem taşımaktadır. Hirschl, Toward Juristocray: The Origins and Consequences of the New
Constitutionalism (Hâkimler Hükûmetine Doğru: Yeni Anayasacılığın Kökenleri ve Sonuçları) adlı eserinde, yakın zamanlara kadar İngiliz hukuk sisteminin güçlü etkisi altında olan, dolayısıyla anayasa yargısına yer vermeyen
dört ülkeyi (Kanada, İsrail, Yeni Zelanda ve Güney Afrika) incelenmiştir. Bu
dört ülkenin hepsinde, 1980’li ve 1990’lı yıllarda anayasalarına temel hak
ve hürriyetleri düzenleyen ayrıntılı hak bildirileri eklenmiş ve buna paralel
olarak, anayasaya uygunluğun yargısal denetimi ortaya çıkmış veya büyük
ölçüde genişlemiştir. Yazara göre bunun nedeni, konumlarını gitgide tehlikede gören hâkim siyasal elitlerin, bu konumu anayasal güvencelerle koruma
istekleridir. Seçmen kütlesindeki desteklerinin zayıflamakta olduğunu gören
ve temel değer ve menfaatlerini çoğunlukçu demokrasi mekanizmalarının
belirsizliklerine terk etmek istemeyen siyasal elitler, bu menfaatlerin korunmasını, daha kolay etkileyebileceklerini umdukları anayasa yargısına bırakmayı tercih etmişlerdir. Onlara bu çabalarında, ekonomik ve yargısal elitler
de destek olmuşlardır. Gerçekten, bu ülkelerin hepsinde anayasa yargısı, kendisini yaratan elitlerin beklentileri doğrultusunda hareket etmiştir.
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Türkiye’de de, Tanzimat reformlarından bu yana, siyasal hayata hâkim
olmuş bulunan askerî-bürokratik elitler ve onların siyasal temsilcileri konumundaki İttihat ve Terakki ve CHP gibi partiler, bu üstünlüklerini 1950
seçimleriyle birlikte kaybetmişlerdir. Çevre güçlerinin temsilcisi olarak nitelendirilebilecek olan DP’nin 1950-1960 yıllarında, 1924 Anayasasının fren ve
denge mekanizmalarına yer vermeyen yapısının da yardımıyla, sürdürdüğü
sınırsız çoğunluk yönetimi, eski hâkim elitlerin siyasal ve sosyal konumunu
büyük ölçüde zayıflatmıştır. Nitekim CHP, yukarıda değinildiği gibi, bu dönemde anayasa yargısının kurulmasını ısrarla talep etmiştir. Dolayısıyla, bu
partinin hâkimiyetinde hazırlanmış olan 1961 Anayasasının bu sistemi iştiyakla benimsemiş olması kolayca açıklanabilmektedir. Gene, 1961 Anayasası
üzerindeki Temsilciler Meclisi görüşmelerinin açıkça gösterdiği gibi, anayasa yargısının kurulmasına karşı hiçbir ilkesel itiraz ileri sürülmemiş, tartışmalar ayrıntı denebilecek hususlara inhisar etmiştir. Nihayet, Hirschl’ın
örneklerinde olduğu gibi, Türkiye’de de Anayasa Mahkemesi, kurulduğu günden bu yana, birey haklarından çok, resmî ideolojinin ve onun iki temel direği
olan katı bir milliyetçilik ve lâikçilik anlayışının koruyucusu olmuş, diğer
bir deyimle kendisini kuran eski hâkim elitlerin beklentilerine uygun şekilde
hareket etmiştir.

Liberal Düşünce’nin
20 Yılı Üzerine
Adnan Küçük

21

Ahmet Hamdi Ayan

27

Bilal Sambur

35

Hasan Kaya

47

Kazım Berzeg

51

Mehmet Ali İlkaya

69

Melih Yürüşen

75

Tanel Demirel

83

Yusuf Şahin

109

19

Türkiye’de Liberal Düşünce
Tarafından Doldurulan Boşluk

Adnan Küçük
Yrd. Doç. Dr. | Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

liberal düşünce, Yıl 17, Sayı 68, Güz 2012, s. 21-25

Türkiye’de liberal düşünce enteresan bir seyir izlemiştir. Her halde bu liberal düşünce kadar “ne sevildiği ne de sevilmediği belli olmayan” ikinci bir
düşünce tarzı mevcut değildir. Çoğu kereler kişiler düşünce ve kanaatlerine
meşruiyet sağlamak istedikleri zaman, bu düşünceye müracaat etmekte; liberalizme, ileri sürdüğü düşünceyi meşrulaştırıcı yönde işlev yüklemektedir.
Esasen düşünceleri bütünlük içerisinde değerlendirildiği zaman çoğu yönlerden liberal düşüncenin temel ilkeleri ile çelişmekte ise de, bu kişi, gerek
bilinçli, gerekse bilinç dışı olsun, bu düşünceye referans yaptığı görülmektedir. Bu tür insanlar, sağ ve muhafazakâr kesimde yer aldıkları gibi, bazı sol
düşünürlerin, siyasetçilerin, yazarların da bu yola başvurduğu görülmektedir. Bazen de, çoğu düşünceleri liberal düşünce ile esaslı bir şekilde çeliştiği
halde, bu kişilere liberal yaftası yakıştırılmakta; bu kişiler de bu yaftadan hiç
de şikâyetçi görünmemektedir. Belki de iç çelişki pahasına bu yaftalardan haz
almaktadır.
Bu durum bir yandan liberal düşüncenin ne derece cazip bir dünya görüşü
olduğunu gösterirken, diğer yandan da karmaşaya sebep olmakta; bu telakki,
geniş kesimlerde bulanıklaşmaktadır. Çoğu kereler liberal denilen iki üç kişi
yan yana getirildiği zaman taban tabana zıt karakterler ortaya çıkabilmektedir. Bu vesileyle, Türkiye’de genişçe bir kesimde liberal düşünce konusunda
bir zihnî bulanıklık söz konusudur.
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Aslında liberal düşüncenin arz ettiği bu görünüm onun gücünü göstermektedir. İnsanlar, iç dünyalarında sahip oldukları düşünce tarzlarındaki
zayıflıkları, gedikleri, liberal düşüncenin bazı ilkeleri ile doldurmaya çalışmaktadırlar. Kısaca burada liberal düşünce bir “boşluk doldurma” işlevi görmektedir. Bir diğer ifadeyle, bazı kişi ya da kesimler, fikrî iç dünyalarındaki
zafiyet ve boşlukları, liberal düşünceye referansla doldurmak istemektedirler.
Türkiye’de yakın geçmişe kadar liberal düşünce, çoğu kesimler tarafından
“liboş”, “entel-dantel”, “ayağı yere basmayan uçuk kaçık fikirler” olarak değerlendirildiği, bu yolla aşağılanmaya çalışıldığı gibi, devlet de büyük ölçüde yasaklama, itibarsızlaştırma ve ötekileştirme yoluna gitmiştir. Ben yakın
geçmişte müteaddit defalar, yarı şaka yarı ciddi “liboş” takılmalarına muhatap oldum. Bunlar bana çok yabancı kişiler de değildi. Ama bir şekilde tepkilerini bu şekilde dile getirmekte idiler. Bu ortamda çoğu kişi alenî olarak “ben
liberalim”, “liberal düşüncelerin savunucusuyum” diyememiş, hatta liberallerle yan yana gelmek bile istememiştir. Çünkü bu ortamda liberal olmak,
liberal görünmek, liberallerle birlikte görüntü sergilemek bir korku vesilesi
olarak telakki edilmekteydi.
Bu nahoşluklara, olumsuzluklara, hatta dışlama ve yasaklamalara rağmen,
Türkiye’de liberal düşünce gerilemedi, bilakis ilerleme kaydetti. Bu ilerlemede elbette ki liberal düşüncenin öz gücü kadar, bu düşüncenin ülkemizde yayılmasına, yayınlarla, sempozyum ve kongrelerle, eğitici faaliyetlerle
katkı sağlayan Liberal Düşünce Topluluğu’nun (LDT) katkılarını inkâr etmek
mümkün değildir. LDT, Türkiye’de bir şemsiye teşekkül olarak işlev gördü;
sağ kesimden sol kesime, muhafazakâr değerlere sahip kişilerden seküler kesime kadar geniş yelpazede insanlar, bu teşekkül bünyesinde yer aldılar. Topluluğun çeşitli faaliyetleri olmasa muhtemeldir ki liberal düşünce Türkiye’de
bu kadar rağbet göremezdi. Çünkü özellikle çeşitli yayınların Türkçeye kazandırılması, liberal düşüncenin ifade edilmesine imkân sağlayan yayın kuruluşlarının olması, bu düşüncenin kök salmasında önemli paya sahiptir.
Liberal düşünce, Türkiye’de aslında birçok düşüncenin aşırılıklarının törpülenmesi yönünde olumlu işlevler de görmüştür. Özellikle aşırı, ütopik ve
hayalî olduğu anlaşılan düşünce ve hayat tarzına sahip pek çok kişi, ayakları
yere basmaya, hayalden ve ütopyadan gerçekler zeminine konuşlanmaya başladıkça, liberal değerlere referans yapmaya başlamıştır. Belki bu şekilde bir
etkileşim içerisinde yer alan kişiler, bazen çelişik pozisyonlar sergileseler de,
bu etkileşim liberal düşüncenin etkileme gücünü göstermektedir.
Elbette ki barışçı düşünceler, genellikle barışçı ortamda çok daha etkili
olabilirler ve yaygınlık kazanırlar. Şiddet ve karmaşa ortamı, bu düşüncelerin
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yayılmasına mani teşkil eder. Kavga ve dövüş ortamında, düşüncelerden ziyade silâhlar, taşlar, sopalar, tarafgirlikler, inatlaşmalar çatışması ortaya çıkar.
Bu ortamda, barışçı hiçbir düşünce, muhakeme ve serbest tartışma ortamında
olduğu kadar etkili olamaz, yayılma istidadı gösteremez. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğu günden bu yana, çoğu dönemlerde
sıkıyönetim, olağanüstü hal, askerî darbe, örfî idare yönetimleri geçerli olduğu için, bu dönemlerdeki hadiselerden olumsuz yönde en çok etkilenenlerin
başında liberal düşünce gelmektedir. Otoriter ve devletçi yöneticiler ve güç
sahibi kurumlar, liberal düşünceye ve liberal telakkiye uygun çözüm önerilerine, hep “güvenlikçi” reflekslerle karşı çıkmışlar, liberal düşünürleri ütopik
olarak görmüşlerdir. Ne zaman ki, ülkemizde şiddet azalmış, barış ve sükûn
ortamı yayılmaya başlamış, devlet içerisinde yer alan bazı zevatlar da liberal
ilkelere sıcak bakmaya başlamışlardır.
Bugün yeni Anayasa yapım çalışmaları kapsamında önceki yıllara nazaran
çok daha hak ve hürriyet eksenli bir tutum sergilenmesinde liberal değerlerin
kısmî de olsa belli bir tabana sahip olmasının katkısı inkâr edilemez. Esasen
program ve fiilî icraatları itibariyle liberal değerlerle esaslı bir şekilde çelişme arz eden, devletçi otoriter ruhun genlerine kadar işlediği bazı siyasiler
bile, “devlet öncelikli değil, birey öncelikli” bir anayasadan söz etmektedirler.
Gerçi bu durumda anarşik ve kaotik bir manzara ortaya çıkıyor ise de, yine de
bu durumun, liberal düşüncenin artı hanesinde yer aldığı söylenebilir. Çünkü
görüntüde de olsa, bazı kişiler, liberal düşüncenin üstünlüğünü ve etkileyiciliğini kabul etmiş olmaktadırlar.
Esasen, Türkiye’de yaklaşık asırlara yayılan çok sayıda temel sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için genellikle benimsenen yöntem,
güvenlik ve baskı eksenli olmuş, bunlardan insan hakları, muhalif kesimler,
öteki diye ifade edilen kesimler hep zarar görmüştür. Diğer yandan bu politikalar sebebiyle inkâr olunan, ötekileştirilen, dışlanan, örselenen bütün
kesimler, hep mutsuz ve mustarip olmuşlardır. İnkârcı katı sert politikalar,
toplumsal barıştan ve bir arada yaşama hissinden ziyade hep yabancılaşmayı, düşmanlıkları ve çatışmaları körüklemiştir. Bir yandan devlet belli kesimleri ötekileştirirken, diğer yandan da devletin bu politikası ile uyumlu olarak
toplumdaki hâkim kesim diğer bazı kesimleri ötekileştirme yoluna gitmiştir.
Tabir-i caiz ise toplum muhtelif kamplara ayrılmıştır. Devletin ve hâkim toplumsal kesimin, diğerini ötekileştirmesi, belli kesimlerin otoriter Cumhuriyetçi devletin resmî ideolojisi ile düşünce ve inanç temelinde çatışma içerisinde olması, devletin seküler düşünce ile bu düşünceyle uyumlu resmî dinî
inanç telakkisinin yanında yer alıp, diğerlerini dışlaması, onları “iç düşman”
ilan etmesi, Türkiye’de bir arada yaşama imkânına ve ortamının oluşmasına
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büyük ölçüde mani teşkil etmiştir. Alevisinden Kürt kesime, Sünni dindar
kesimden, diğer dinî kesimlere varıncaya kadar, resmî ideoloji ile barışık olmayan çok geniş bir toplumsal kesim, bu otoriter tek-tipleştirici devlet politikasından zarar görmüştür. Bu ortamda farklı kesimlerin barış içinde bir arada
yaşaması pek mümkün ve muhtemel görünmemektedir.
İşte tam da burada, çoğulcu temele yaslanan, insanları, farklılıkları ile birlikte birarada yaşamalarını lüzumlu gören, devletin bireyler üzerinde müdahaleci politikalar geliştirmesini reddederek, bireysel-self determinasyonu
savunan, devlete sadece birarada yaşamayı mümkün kılan işlevleri yükleyen liberal felsefeye ihtiyaç olduğu görülmüştür. Türkiye’de, devlet katında ve toplumda yer alan birçok kişinin, liberal fikirlerin birarada yaşamayı
mümkün kılan formülasyonlarına yaklaştığı, bunları benimsediği, bu yönde
çözümler ve politikalar geliştirmeye yöneldiği ölçüde, sorunlar zaman içerisinde azalacak, çözülmez görülen bir çok zor sorunlar çözülme sürecine girecektir.
Ben liberal eğilimlerin yakın gelecekte çok daha rağbet göreceği konusunda ümitli olduğumu söyleyebilirim. Artık eskisi gibi kişiler liberal oldukları
için aşağılanmıyorlar. Birçok muhafazakâr kişi çok kolaylıkla liberal ilkelere
referans yapabiliyor. Veya sol cenahta olduğu halde, liberal düşünceye uygun
politikalar geliştirebiliyorlar. Elbette ki, bu konuda arzu edilen bir konuma
gelinmiş değildir. Ama hiçbir sosyal değişme birden olmaz. Ani ve köklü değişiklikler ancak devrimler vasıtasıyla gerçekleşir. Oysa hiçbir devrim, toplumda esaslı bir şekilde kök salabilmiş değildir. Çünkü devrimler, yöntemi
itibariyle toplum üzerinde tahakkümvari bir şekilde gerçekleştiği için, beraberinde karşı cepheleri oluşturmuş, sürekli çatışmalar yaşanmıştır. Bir süre
sonra da ya devrimlerle kurulmak istenen sistemlerden tavizler verilmeye
başlanmış ya da bir müddet sonra bu sistemler yıkılmaya maruz kalmıştır.
Bu vesileyle liberal düşünce ve ilkelerin toplumda kök salmasının, devrim
yerine evrim yoluyla tedricî bir şekilde gerçekleşmesi çok daha sağlıklı bir
yöntemdir. Diğer yandan çoğu otoriter devrimler, aslında demokratik usullerle kendini topluma kabul ettirebilecek istidat ve güce, kabul edilebilirliğe sahip olmadıkları için şiddete başvurulmaktadır. Oysa liberal düşünce, özünde
sahip olduğu güç sebebiyle, barışçı ortamda yayılma istidadına sahip olduğu
için, kökleşmesi devrimci yönelimlere ihtiyaç duymaz. Liberal düşünce barışçı ortamda çok kolaylıkla yayılabilme istidadına sahip olduğu gibi, en büyük
düşmanı şiddet temelli çatışmadır. Çünkü dövüşen, şiddet temelli kavga eden
insanlar, liberal düşünce ile uyumlu düşünceleri dinlemezler, sadece attıkları
ya da yedikleri dayakları sayarlar, ya da atmayı düşündüğü dayakları hesap
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ederler. Bu ortamda, hiçbir barışçı düşünce ve inanç, etkili ve kapsamlı bir
şekilde yayılamaz.
Liberal düşünce, tabiî ki sadece kolay meseleler hakkında çözüm ve politikalar geliştirmez, ayrılıkçılık, terör, şiddet, çatışma vb. zor ve girift meseleler hakkında da barışçıl politikalar geliştirme imkânlarına sahiptir. Bugün Türkiye’de otoriter Cumhuriyet döneminde, Kürt vatandaşlardan Alevi
kesime, dindar Sünni kesimden diğer ötekileştirilmiş kesimlere varıncaya
kadar, sistemin tokmağını yemiş birçok kesimlerin, devletin tasallutundan
kurtulması için de liberal politikalara ihtiyaç vardır. Öyle zannediyorum ki,
Türkiye’de Güney Doğu merkezli yaşanan terör sorununda, terörden nemalananların en çok korktukları ya da devletin inkârcı politikalarından pay alanların en çok korktukları, liberal çözümlerdir. Çünkü bu sorun çözücü politikalar, terörden siyasî ya da ticarî rant sağlayanların işine gelmeyecektir.
Türkiye’de birarada yaşama iradesi ve arzusu baskın gelmeye başladıkça, bu yöndeki eğilimler etkili bir şekilde belirginleştikçe, liberal düşünce
işte o zaman çok daha belirgin bir şekilde kökleşecek, Türkiye’de barış içinde
birarada yaşama zemini ortaya çıkacaktır. Her bir çıkmaz sokaktan kurtulma ihtiyacının giderilmesi yönündeki arayışlar, liberal düşüncenin önünü
aralayacaktır. Hiçbir demokraside devletler ilânihaye “çıkmaz sokak” siyaseti yürütemezler. Demokrasi bilinci, kültürü, refleksleri yerleştikçe, siyasî ve
toplumsal ortam liberal düşünceye çok daha müsait hale gelecektir. Bütün
bunlar ütopya değildir, eşyanın tabiatı gereğidir. İnsanlar, aldıkları eğitim,
karşılıklı etkileşim vb. sebeplerle benlik ve şahsiyetleri öne çıktığı ölçüde,
kendi dünyalarını kendileri kurmak isteyecekler, bir başkasının kendi dünyalarının teşkilinde otoriter yöntemlerle etkili olmasına izin vermeyeceklerdir.
Liberal düşüncenin bireylerin dünyasında hâkim konuma gelebilmesi için en
önemli evre bu evredir. Ben bu evreye ulaşmanın çok uzaklarda olmadığı kanaatindeyim. Çünkü bütün dünyayı kapsayan küreselleşme, etkileşim söz konusu. Kimse kapalı kapılar ardında, dört duvar arasında yaşamıyor. Türkiye’de
de insanların bu gelişmelerden olumlu yönde etkilenecekleri kanaatindeyim.
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Liberalizmi duymuştum ama nasıl bir ideoloji olduğunu bilmiyordum. Liberalizmi bilmemek benim için bir eksiklik değildi. Neticede Batının dünyayı
sömürmek için kullandığı basit bir araçtan başka bir şey miydi? Adı kötüye
çıkmış bir ideolojinin neyini öğrenecektim. Nerdeyse bütün gençliğini Batı
karşıtlığına feda etmiş birinden başka bir şey beklemek mümkün müydü?
Devletçi ve milliyetçi bir dünya görüşüm vardı, ancak milliyetçiliğim devletçiliğimden öndeydi. 28 Şubat sürecinde yaşananları görüyor ve üzülüyordum. Milletin seçtiği bir başbakan devlet tarafından yaka paça iktidardan indiriliyordu. Devlet, milletin seçtiğini nasıl alaşağı ederdi? Yoksa devlet millet
birbirlerinden farklı şeyler miydi?
Olayları izlerken içinde yetiştiğim milliyetçi kadrolardan darbeye karşı
çıkmalarını bekledim. 27 Mayıs’ta yapılan yanlışın 28 Şubat’ta yapılmayacağını ümit ediyordum. Yanılmışım, darbeyi ‘’bizimkiler’’ de destekliyordu.
İçim cız etti.
Babamın Menderes’in idamına sessiz kalmasının üzüntüsünü bir ömür
boyu yaşaması ve pişmanlık duymasından ders çıkararak tepkimi gösterdim.
O zamanlar milliyetçi bir sendikaya üyeydim. Kurucusu olduğum bahsi geçen
sendikanın üyeliğinden ayrılarak, Milli Görüşçülerin kurduğu bir sendikaya
üye oldum. Üyeliğim onlar için önemliydi ve beni temsilci yaptılar.
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Birileri darbe provaları yaparken bizler çok az sayıda insanla beraber darbecileri desteklemediğimizi ilan ediyorduk. Korkuyorduk da… Nasıl korkmazdık? Koca koca adamlar bile sinmişti. Biz hem korkuyor hem de darbeyi desteklemediğimizi her fırsatta dillendiriyorduk.
Bu süreçte toplum üçe ayrılmıştı; darbeciler, darbeye karşı çıkanlar ve
olayları karışmadan izleyenler. Biz ikinci gruptaydık ve yol yöntem bilmiyorduk.
Büyük çoğunluk, Atatürk’ü ne kadar çok sevdiğini ve dinle hiç alâkalarının
olmadığını ispata uğraşıyordu. Subay tıraşı ve Atatürk rozeti o günlerde çok
modaydı.
İnsanlar mürteci olmadıklarını ispat için ibadetlerini bile gizlemeye başlamışlardı. Birilerinin bu gidişe dur demesi gerekiyordu ama kimse dur demiyordu. Bilim, sanat, hukuk, medya, ticaret ve siyaset dünyası darbeye dünden
razıydı.
Bu utanç verici duruma karşı çıkanlar elbette vardı. Sayıları azdı ama etkili oldular. Bu az sayıdaki adama günümüzü borçlu olduğumuzu söylemek
asla abartı değildir.
Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Gazeteci Nazlı Ilıcak ve Prof. Dr.
Mustafa Erdoğan darbeye karşı çıkanlar arasında dikkatimi çeken ve hayranlık duyduğum isimlerdi. Onları dinlerken rahatladığımı ve yalnız olmadığımı
hissediyordum. Üçüyle de tanıştım. Hatay’da iki konferans tertipledim. Birinde konuşmacı Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, diğerinde Prof. Dr.
Mustafa Erdoğan’dı.
Bu insanlar, düşüncelerimin eskidiğini ve değişmesi gerektiğini bana hissettirdiler.
**
Liberal Düşünce Topluluğu’na katılmama vesile olan bir tanışmayı özetlemeden geçemeyeceğim.
Prof. Mustafa Erdoğan’ı 28 Şubat sürecinde bir televizyon yayınında gördüm. Mustafa Erdoğan darbeyi açıkça eleştiriyordu. Önce şaka programı
zannettim. Kim bu zamanda böyle şeyler söyleyebilirdi? Mustafa Erdoğan’a,
Liberal Düşünce Topluluğu 2. Başkanı deniyordu. Neyse, programın şaka
programı olmadığını anladım. Ona müthiş bir saygı ve hayranlık duydum.
Mustafa Erdoğan kimdi? Sordum soruşturdum. Trabzonlu olduğunu öğrenince gururlandım. Merhum Bahattin Seçilmişoğlu’nun arkadaşı olması işimi
kolaylaştırdı.
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Mustafa Erdoğan, cep telefonu kullanmayan bir adam… Ev ve iş telefonundan ulaşıp Hatay’a davet ettim. 2005 yılıydı ve eşiyle Hatay’a geldiler.
Üç dört gün Hatay’da kaldı. Kafamdaki bütün soruları sordum. Cevapları çok
netti. Özgürlük, devlet, tarih, demokrasi, sivil toplum, ekonomi, eğitim ve
hukuk adına bildiklerimin eksik ya da yanlış olduğunu Mustafa Erdoğan
konuşurken anladım. Mustafa Erdoğan’a: “Hocam, devrimleri eleştiriyoruz,
eksik ve yanlışları çok ama harf devrimi gerekli değil miydi?” Hoca bu soruya
bakın nasıl cevap verdi: “Japonların alfabesi mi var?”
Bu beklemediğim cevabın içerisindeki büyük sistem eleştirisini anlamam
uzun sürmedi. Çünkü Japonlar, alfabe ve kılık- kıyafet devrimi yapmadan
dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki yerlerini çoktan almışlardı. Üstelik
hâlâ saltanatla yönetiliyorlar. Demek ki, gelişme için alfabe ve kılık – kıyafet
gibi değişiklikler gerekmiyordu.
Mustafa Erdoğan’dan çok etkilenmiştim. Bilmediği olay, okumadığı kitap
yoktu sanki. İrtibatımızı kesmedik. Yaş farkımızın çok az olmasına rağmen
ilişkimiz, bir arkadaşlık ilişkisinden ziyade bir öğretmen öğrenci ilişkisi gibiydi.
Liberal Düşünce Topluluğu tarafından Mersin’de düzenlenen bir etkinliğe
katıldım. Orada Nazlı Ilıcak ve Atila Yayla’yla tanıştım.
Topluluğun etkinliklerine 2005’ten beri katılıyorum. Katıldıklarım kaçırdıklarımdan çok fazladır.
Topluluğu kısa sürede benimsememe neden olan şey sadece liberal fikirlerden derinlemesine etkilenmem değildir. Topluluk üyeleri her şeyden önce
nezaket ve saygı kurallarını içselleştirmişler. Hitap ve davranışlarındaki özen
dikkat çekici. Genel Koordinatör Özlem Çağlar Yılmaz’dan orada çalışan gençlere kadar herkes saygı ve nezaket konusunda tavizsiz insanlar…
Toplulukta bir hiyerarşinin olmaması ayrı bir güzellik. Telefonu açan topluluğun başkanı bile görevini ve akademik kariyerini belirtmeksizin “buyrun
ben Bican” der. Bir seferinde telefonuma Atila Yayla çıkmış, “buyurun ben
Atila” demiş ve ben çok şaşırmıştım. Topluluk üyelerinin çoğu akademisyendirler. Ancak akademik unvanlarını kitaplarında ve konuşmalarında belirtmezler.
Bir keresinde topluluğa uğrayan bir arkadaşla Genel Koordinatör Özlem
Hanıma selam göndermiş ve Atila Hocaya da hatırlarsa selamımı söyle demiştim. Atila Hocayla bir sefer karşılaşmıştık. Arkadaşım telefonla beni aradı: “Atila Hoca, hatırlamak bir yana seni çok seviyor bizlerle çok ilgilendi”
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dedi. Şaşırmıştım. Hafızası kuvvetli ve kibar bir insanmış. Bir sefer karşılaşmış sadece tokalaşmıştık çünkü. İnsanlara değer vermek her babayiğidin
becerebildiği bir şey değil.
Ömer Çaha, Murat Yılmaz, Berat Özipek, Bilal Sambur arkadaşlık kurup
fikirlerinden istifade ettiğim insanlar oldular. Şu an başkanlığımızı yürüten
Bican Şahin’den bahsetmeden geçmek haksızlık olur. Topluluğu, fikir, nezaket ve kibarlık konusunda mükemmel bir şekilde temsil ettiğini belirtmem
lazım. Adana’da ikamet eden efsane ağabeyimiz Faruk Özgür’ün toplulukla
çok kısa sürede bütünleşmemizi sağlamada çok büyük katkısı var. Faruk Abiyi geç tanımak benim için büyük eksiklik.
2007 yılı temmuz ayının ilk günlerinde Atila Yayla Hocamızın İzmir’de
bir duruşması vardı. Hani ‘’bu adam’’ davası. Hocamızın, ‘’bu adam’’ ifadelerini kullandığı iddia edilen konferans ertesinde İzmir’de dolaşırken tedirgin edildiğini duyunca üzülmüş ve bir şeyler yapmaya karar vermiştim. Dört
arkadaş İzmir’e duruşmaya gidiyorduk. Amacımız Hocamıza destek vermek
ve mahkeme öncesi veya sonrası olası olumsuzluklara anında misillemede
bulunmaktı. Mahkemeye girişte bir olumsuzluk yaşanmadı. Hocamız mahkemede delikanlıca savunmasını yaptı. Gözümüzde daha da büyüdü. Mahkeme
sonrasında da herhangi bir şey yaşanmadı ve Hatay’dan beraberce geldiğimiz
arkadaşlarım Bülent Balcı, Mehmet Salmanoğlu ve Fatih Candan’la birlikte
döndük.
Bu olayı anlatmamın nedeni, düşünce bu ülkede hâlâ suç, insanlar düşüncelerini ifade ederken korkuyorlar. İnsanların başlarına düşüncelerini ifade
ederken gelmeyen kalmayabiliyor.
Liberal aydınların başta beni en çok etkileyen bu korkusuz tutumlarıydı.
Mustafa Erdoğan büyük bir para cezası almış ama konuşmaya devam ediyordu. Atila Yayla mahkemeye çıkıp delikanlıca kendini savunuyordu. Geri adım
yok, yanlış anlaşıldım falan gibi şeylere sığınmıyordu. Böyle adamlar başka
yerlerde yok.
Bunlar zor zamanların adamları. Bunların kıymetlerini bilmezsek, geleceğe ümitle nasıl bakarız? Bunlar 28 Şubat sürecinde demokrasinin deniz fenerleri değil miydi? Bu ve benzeri insanları baş tacı etmek, onlarla bir arada
bulunmak ve onlara destek olmak her şeyden önce özgürlükçüler için ahlâkî
bir vecibedir. Siyaset her zaman nankördür. Bundan dolayı kimseyi eleştirmiyorum ama demokratik siyaset özgürlükçüler olmadan mümkün mü?
Anlatılacak o kadar şey var ki…
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Özetlemeye çalıştım ama beceremedim. Zira önemli gördüğüm şeyleri
atlamak istemiyorum.
Genel Koordinatörümüz Özlem Çağlar’ın Ankara’da bir demokrasi yıl
dönümü kutlamasında yaptığı konuşmanın açış cümlesi beni çok etkiledi ve
benim yerim burası dememe sebep oldu. Hemen herkesin resmî ideolojiye şirin görünmeye çalıştığı zor günlerde bakın Özlem Hanım bahsi geçen konuşmada nasıl bir cümle kuruyor: “1923 ile 1950 yılları arası demokrasi ve insan
hakları açısından kapkara yıllardı…” Kaç kişi bunu dillendirebilir?
Düşündüklerini delikanlıca söyleyebilmek topluluğu topluluk yapan bir
özellik, bence.
Doğru her sözün evrende bir karşılığı var ve asla unutulmuyor. Atila Hocamızın, internette dolaşan o meşhur televizyon programının adı: “Demokrasi Dersi”.
Liberal bir aydının o meşhur yasakçı aydınlara yaşattığı zor anlar, tarihe
geçti. Bir etkinlik için Eskişehir’deyiz ve yemek yiyecek bir yer arıyorduk.
Sonra bir lokantada karar kılıp ellerimizde servis tabaklarıyla sıraya girdik.
Yanıma bir garson yaklaşıp bu beyaz saçlı adam kim dedi? Atila Yayla dedim.
Garson yanımdan ayrıldı. Biraz sonra genç bir adam hızla yanımıza yaklaştı. “Siz ne yapıyorsunuz?” diye garsonlara çıkıştı, “ülkenin en büyük adamı
gelmiş siz onu sıraya sokuyorsunuz. Hocam, buyurun,” dedi. Gösterilen yere
oturduk. Meğer, lokantanın sahibi Hocamızın hayranıymış. Kafası bozulduğunda Demokrasi Dersi’ni izlermiş. Demiştim ya, doğru söz kaybolmuyor.

Liberal Olmanın Anlamı
Bizde ideolojiler kuşaktan kuşağa aktarılır. Çoğu zaman baba neyse çocuk da
odur. Bu durumun elbette birçok istisnası var ama genellikle babanın yolu
çocuk için belirleyici olmaktadır. Futbol fanatizmini andıran bu durum, ülke
fikir dünyasının önemli sorunlarından biridir. Çünkü böylelikle ideolojiler
din muamelesi gören şeyler konumuna yükseltilmektedirler.
Liberalizm kuşaktan kuşağa geçen bir ideoloji değil. Yani kişi liberal olmuşsa, bunda aile katkısı yok veya yok denecek kadar az. Tanıdığım bütün
liberaller, ‘mahalle baskısı’yla değil, okuyup araştırarak liberalizmi seçmiş
kişiler. Kişinin kendi iradesiyle seçtiği ve öğrendiği bir ideolojiyi savunması,
ona tartışmalarda bariz bir üstünlük sağlamakta.
Bir ideolojiye sahip olmanın önemsendiği ülkemizde, okuma kültürünün
çok zayıf olması ve tek yönlü okumalar, bir liberal için bulunmaz fırsat. Or-

32 | Ahmet Hamdi Ayan

talama bir liberal başka bir ideoloji mensubuna göre ‘kitap kurdu’ gibi görülmekte. Kendi içimizde farkında olamadığımız bir durum başkalarıyla konuştuğumuzda açıkça görülmektedir.
Hafta sonu mektepleri vb. etkinlikler liberalizmin tanınmasında çok etkili
olmaktadır. İmkânlar ölçüsünde bunların daha sık tekrar edilmelerinin faydaları sayılamayacak kadar çok.
Topluluk üyesi arkadaşlar herhangi bir okulda, tevhid-i tedrisat, zorunlu
eğitim, insan hakları, demokrasi, resmi ideoloji, resmî tarih vb. konularda
konuştuklarında kendilerine cevap verecek kimselerin bulunmadığını göreceklerdir. Etkinlikler katılımcılara çok büyük katkı sağlıyor. Bu katkıyı görebilmek için sadece bir tartışmaya katılmak yeterli.
Liberalizmle ilgili birçok iftira üretilmesine rağmen bu böyledir. Bu iftiraların başında, liberalizmin emperyalizm olduğu iftirası gelmektedir. Konuşma fırsatı verildiğinde topluluk üyesi bir arkadaşımızın bahsi geçen iftirayı
cevaplaması hiç de zor değildir. Liberalizmin kurgusal değil tecrübî oluşu,
diğer ideolojilerle girilen tartışmalarda önemli bir üstünlük sağlamaya vesile
olmaktadır. Emperyalizmle liberalizm arasında kurulan paralellik, genellikle
işin zor tarafı. Hemen büyük çoğunluğun buna inandırılması işimizi zorlaştırırken, düzeyli tartışmalar bu zorluğun ortadan kaldırılmasında çok önemli
olabilir.
Devletçi ideolojilerin egemen olduğu ülkemizde liberal fikirlerin diğer
ideolojiler gibi hızlı yayılmasını beklememeliyiz. Bir kişinin devletçi ideolojilerden kopabilmesi çoğu zaman birkaç yılı bulabilmektedir. Bu zorluk, sadece düzeyli tartışmalarla aşılamıyor. İnsanlar fikirleri sadece doğru oldukları
için seçmiyorlar. Çoğu defa söylenenden ziyade, kimin söylediğine bakılıyor.
Çevresiyle uyumlu ve çevresine duyarlı arkadaşların liberalizmi yaymada
çok daha başarılı olma şansları var.
Bir başka husus, Çoğulculuğun Meydan Okuması: Beş Demokraside Kilise
ve Devlet, Görünmez Kalp, Bir İktisat Romanı vb. eserlerin daha fazla insana
ulaştırılmaları çok faydalı olabilir. Özellikle Beş Kilise Beş Devlet adlı eser
tavsiye ettiğim insanlar tarafından çok beğenildi ve liberalizmin tanınmasında çok işe yaradı. Adı geçen eserin bazı bölümlerinin kısaltılarak tekrar
yayınlanmasının yararlı olabileceğini düşünüyorum.
Dergi temsilcilikleri hayli yararlı oluyor. Ancak, temsilciliklerin küçük de
olsa birer mekâna kavuşturulması ve yayınların birer ikişer suretlerinin bulundurulması veya satışlarının temsilcilikte mümkün olmasının fikirlerimi-
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zin yaygınlaşmasında çok daha yararlı olacağını zannediyorum. Sonuçta bu
da bir imkân meselesi. Antakya’da bu mümkün.
En etkili ifade biçimlerinden bir olan mizahın artık ihmal edilmemesi gerekir. Sistem eleştirisini mizahla yapmayı başarırsak, çok daha geniş bir kesime sesimizi duyururuz gibime geliyor. Atila Hocamız bir ara bahsetmiş ama
sonra bir daha gündeme gelmemişti. Bunun gündeme tekrar alınması, hiç
olmazsa ayda bir mizah dergisi çıkarmamız iyi olabilir.
2005’ten beri faaliyetlerine katıldığım ve üyesi olmaktan onur duyduğum
Liberal Düşünce Topluğunun her gün daha da geliştiğini sevinerek görüyorum. Gelecek için iyimserim. Ülkenin hatta dünyanın en saygın düşünce kuruluşu olmaya adayız.
Arkadaşlarımı ve topluluğu çok seviyorum.

Niçin Liberalim?

Bilal Sambur
Doç. Dr. | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
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Giriş
Liberal olmak, her zaman benim için büyük bir meydan okumayı ifade etmektedir. Niçin liberal olduğum sorusu, sürekli olarak zihin dünyamı meşgul
etmiştir. Liberal olmak, önümde duran büyük bir testtir. Bütün ortodoksilerden ve ideolojilerden uzak durdum. Ancak özgürlüğün asli değer olduğuna
ve insani bir yaşamın temeli olduğuna inandığım için, kendimi liberal olarak
nitelemeyi uygun buluyorum.
Dünyayı fikirler idare eder. Ancak fikirlerin hayat bulması için, güçlü bir
kanaatin, yargının ve sürekli pratiğinin olması lazımdır. Özgürlüğün, bütün
zamanlarda ve mekanlarda vazgeçilmez oluşu benim için hep çekici bir durum olmuştur. Irk, din, dil, cinsiyet, coğrafya ve kültür farklılıklarının ötesinde bütün insanlar, hep özgürlüğü istemişlerdir. Özgürlük, bütün evrensel
amaçların ortak temelidir. Barış, mülkiyet ve adalet, ancak özgürlük sayesinde mümkündür. Özgürlük olmadan, insani olarak konuşulacak bir şey yoktur.
Dünyanın, insanın yaşayabildiği daha iyi bir yer olması için bireysel özgürlüğün, ekonomik özgürlüğün, serbest ticaretin ve saldırgan olmayan dış politikaların uygulanması gerekmektedir. Sahici anlamda insani bir hayat sürmek
için, özgürlük vazgeçilmez değerdir. Özgürlükten ayrılmak, hem hayattan
hem insan olmaktan ayrılmak demektir.
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Niçin Liberalim?
Niçin liberal olduğum sorusuna cevap vermek için özgürlüğün insan için en
iyi değer olduğuna dair felsefi ve mantıki argümanlar sunma veya özgürlüğün zenginlik ürettiğine dair uzun istatiksel veriler sunma gereği duymuyorum. Liberal olmayı kendi kişisel doğama dayandırıyorum ve kendim için ne
istediğimle ilişkilendiriyorum. Ne istediğimin ve nasıl yaşamak istediğimin
tam bir rasyonel, mantıklı ve faydacı açıklamasını yapmak mümkün değildir.
Neyi istediğimiz ve nasıl yaşamak istediğimiz, akıl ve mantığı içeren, ama
aynı zamanda onları aşan bir konudur.
Ben liberalim, çünkü hiçbir otoritenin bana ne yapmam gerektiğini söylemesini ve emretmesini istemiyorum. Özellikle tehdit ve güç yoluyla davranışlarımın değiştirilmesini istemiyorum. Fıtratım gereği otoritelerden ve
benim iyiliğimi benden daha iyi bilen otoritelerden hep nefret ettim. Diğer
insanlarla beraber olmaktan ve bir şeyleri başarmak için onlarla işbirliği yapmaktan çok mutlu oluyorum. Ancak yapılan işin ve ilişkinin gönüllülüğe dayanması lazımdır. Diğer insanlarla kurulan ilişkilerde ancak gönüllülük varsa, kendimize göre kararlar verebiliriz.
Daha iyi bir dünya kurmak veya daha ahlaklı bir insan olmak için liberal
değilim. Sadece kendi hayatıma dair konularda kendim karar vermek istiyorum ve bu kararları kendi iyiliğime inandığım için vermek istiyorum. Bu kararları, benim dışımda bir otorite istediği için, onların iyi olduğunu söylediği
veya dayattığı için vermek istemiyorum. Diğer insanlardan gelen müdahalelerden özellikle güç kullanımı sonucu gerçekleşen müdahalelerden özgürleşme arzusu fıtratımın bir parçasıdır. Müdahalelerden özgürleşme isteği,
yeme, içme ve nefes alma kadar doğal bir istektir. Bunu liberal fıtrat olarak
ifadelendiriyorum. Diğer insanların benimle aynı arzu, istek, fikir ve idealleri paylaşmasını istemiyorum. Kendi hayatımı düzenlemek için arzuladığım
özgürlüğü, onlar için de istiyorum. Özgürce işbirliği yapmak için özgürlüğü
korumalı ve özgürlüğü kaybettiğimizde onu birlikte aramalıyız.
Özgürlük düşüncesi önemlidir, ancak yeterli değildir. Özgürlüğün derin
bir duygu olarak insan varlığında yer etmesi gerekmektedir. Özgürlük
duygusu, devletin ve diğer otoritelerin insan hayatına müdahalesinden
rahatsız olmamızı sağlamaktadır. İnsanlar, gönüllü ilişkiler kurmak suretiyle
ihtiyaçlarını gidermeli, başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmedikleri
sürece herkes kendi hayatını yaşamakta özgür olmalıdır. Duygular ve fikirler,
özgürlüğün korunması için önemlidir. İnsanlar, özgürlüğün ilkelerini çoğu
zaman anlamazlar. Bir düşünceye duygu olarak karşılık verilmediği sürece,
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o düşünce bizde yerleşmez. Bireysel özgürlüğün tecrübe edilmesi ve bireysel özgürlüğe karşı yapılan müdahalelere karşı koyma duygusu, fıtratımızın
özü olmalıdır. İnsanlar, duygusal karşılıkta bulunmadıkları hiçbir düşünceye
değer vermezler. Özgürlük duygusu olmadan, özgür birey olmayacağı gibi
özgür toplum da mümkün değildir. Özgürlük duygusunun yokluğu halinde,
devletin bireyleri mağdur etmesi normal karşılanmaktadır. Özgürlüğün
olması için, devletten ve diğer otoritelerden özgürleşme duygusunun olması
gerekmektedir. İnsanlar, duygu ve düşünceleriyle özgürlüğü istemelidirler.
İnsanın kendi hayatının sahibi olduğu duygusuna ve düşüncesine sahip olması çok önemlidir. Bu duygu ve düşünce, özgürlüğün duygusal, düşünsel ve
davranışsal düzeyde bireyler tarafından özümsenmesi gerektiğini, aksi halde
özgürlüğün hiç yada çok az şansının olduğunu göstermektedir.

Devlet Değil, Kişi Asıldır!
Hayat, kişi ile kişi arasında yaşanmalıdır. Devletle kişi arasında hayatın insanca yaşanması mümkün değildir. Devletin minimum düzeyde olduğu bir
hayat istiyorum. İnsanların özel hayatlarını kontrol etmek istemiyorum. Hayatı iyi ve yaşanılır kılan, devlet gücü değil, bireysel özgürlüktür. Liberalizm
için temel değer, özgürlüktür. Devletin görevi, özgürlüklerin korunmasıdır ve
bireyler birbirlerinin haklarına saygılı olmak durumundadırlar. Liberal düşüncenin özgürlüğü birincil değer görmesinin nedeni, bireyi öncelemesidir.
Bireyi önceleyen liberal düşünce, bireyin doğal olarak hak ve özgürlüklere sahip olduğunu savunur. Bireyin hak ve özgürlükleri, devlet, grup veya kişiler
tarafından ihlal edilmemelidir. Bireyin hak ve özgürlüklerinin ihlali, insani
ve ahlaki açıdan gayri meşrudur.
Benim kendime sahip olma hakkım vardır. Dışarıdan bir otoritenin benim
üzerimde hak iddia etmeye ve beni istemediğim bir hayatı zorlamaya hakkı
yoktur. İnsan sürekli olarak büyük bir soruyla karşı karşıyadır: İnsan, kendisine mi sahiptir yoksa devlet, gruplar ve kurumlar tarafından mı sahiplenilmektedir? İnsan, kendi yararı için mi yaşamaktadır yoksa başkalarının yararı
için mi yaşamaya mı zorlanmaktadır? Bu çetin soruya verilen cevap, insanın
devletçiliğe veya özgürlüğe yönelimini belirlemektedir.
Birey küçük, devlet büyük anlayışından hep rahatsız olmuşumdur. Küçük
ve önemsiz görülen bireyler, hak ve özgürlüklerini yüce ve büyük görülen
devlete, iktidar sahiplerine ve güçlü bürokratik elitlere karşı nasıl koruyacaklardır? Bu soru zihnimi her zaman meşgul etmiştir. Devlet, hep içimde
özgürlüğün önünde engel olmuştur. Devlet, bende ve birçok insanda korku
denilen duyguyu yaratmıştır. Devletin her zaman bana dokunabileceği kor-
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kusu, derin bir endişe olarak hep varolmuştur. Devletin kanunları, yönetmelikleri, genelgeleri, tüzükleri ve düzenlemeleri, her zaman istediğim gibi
yaşamamın önünde engel oldular. Yiyip-içmekten, gezip-tozmaya, eğitim-öğretime, alım-satıma kadar hayatın her alanında çoğunlukla devletin kanunları ve kuralları ne yapıp yapmayacağımızı bize buyurmaktadır. Kendime özgü
bir hayatı sürdürmemin önünde devlet, hep engel konumundadır. Devlet ve
hürriyet arasındaki çatışma, bir türlü çözülemeyen büyük problemdir. Asıl
olan devletin hayatımızın muhtevasının belirlenmesinde hiçbir düzenleyici
yerinin olmamasıdır. Ancak yaşadığımız gerçek, bu durumdan çok uzaktır.
Devlet, çoğunlukla hayatımızı, inancımızı, dilimizi, milliyetimizi, kültürümüzü, kimliğimizi, kısacası her şeyimizi belirleyebilmektedir. Devletin bize
dayattığı sınırların, kimliklerin, kültürün, anlayışın dışında yaşadığımızda
yani devletin yükünü sırtımızdan attığımızda daha özgür, mutlu ve müreffeh
yaşayacağımızı hep düşünmüşümdür.
Kolektivizm, bireyin etkin ve önemli olacak kadar değerli olmadığını söyleyerek bizi dar ve karanlık bir hücrede böcekler gibi yaşamaya mahkum etmektedir. Liberal düşünce, kişi olmasından dolayı bireyin önemli ve etkin
olması gerektiğini söyleyerek ona diğer insanlarla beraber olma ve yaşama
bilinci kazandırmaktadır. Liberal düşünce, devleti sınırlamaktadır, toplumu
ortadan kaldırmamaktadır. Devleti sınırlandırmak, toplumu ortadan kaldırma olarak çarpıtılamaz. Toplum, sınıf, din, ırk ve diğer kolektivist kurgular
adına birey ihmal edilemez, önemsizleştirilemez ve küçümsenemez. Liberal
düşüncenin başı, ortası ve sonu bireydir. Asıl olan insandır. Liberal düşünce, devletin bizim için en iyiyi bildiği yaklaşımını reddetmektedir. Kendimiz
için iyi olanı, ancak kendimiz biliriz. Birey, inanılmaz büyük bir potansiyele
sahiptir. Hayat, önümüze büyük zorluklar çıkardığı gibi, büyük fırsatlar da
sunmaktadır. Liberal düşünce, zorluklar karşısında hayattan kaçmak yerine
her zaman potansiyelimizi gerçekleştirmek için çabalamamız gerektiği ilhamını vermektedir.

Farklı Olan, Özgür Olmalıdır!
Özgür olmanın çok önemli bir şartı vardır. Kendi hayatımızı kendimize göre,
kendi arzu, istek, ideal ve çıkarlarımıza göre yaşamamız bizim hakkımız olduğu gibi, diğer insanlar da kendi hayatlarını kendilerine göre yaşama özgürlüğüne sahip olmalıdırlar. Herkesin kendi hayatını istediği şekilde inşa etme
hakkı vardır. Başkalarının arzu ve isteklerine göre yaşamak, insan onurunu
ve özgürlüğünü ortadan kaldıran en büyük zulümdür. Başkalarının hayatlarına ve bireysel özgürlüklerine yapılan müdahale, aslında benim özgürlüğü-
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mü ortadan kaldırmaktadır. İnsanların kendilerine göre yaşamalarına engel
olunması, insanların seçim özgürlüklerini ortadan kaldırmakta ve çoğunlukla
karşı oldukları bir hayatı yaşamalarına neden olmaktadır. Liberal olmak, seçtiği yaşam tarzı bana aykırı olsada benden farklı olanın özgürlüğünü savunmaktır. Herkesin bireysel olarak hayatını yaşama hakkının, bütün toplumsal
ve özel çıkarların, ve kolektivist ideallerin üstünde savunulması gerekmektedir. Liberal olmak, herkesin insan onuruna ve özgürlüğüne sahip olduğunu
benimsemektir.
Sürekli olarak bir toplumsal felaketle karşılaşıldığı zaman, insanların bir
araya gelmesi gerektiği düşüncesi erdem olarak insanlara sunulmaktadır. Bu
düşüncenin aksine birey, bir hak ve özgürlük ihlaliyle karşılaştığı zaman diğer insanları yanında görmelidir. Bireye dokunulduğu, hak ve özgürlükleri
ihlal edildiği zaman tepki gösterilmesi gerektiği düşüncesi, beni liberal yapmaktadır. Ötekileştirilen, marjinalleştirilen, dışarıda bırakılan, düşman olarak
konumlandırılan ve azınlık olmalarından dolayı hak ve özgürlükleri gasp edilen insanların özgürlüklerini savunmak sahici anlamda insani bir erdemdir.
Liberal düşünce, bana bütün cevaplara sahip olduğunu söylememektedir.
Ancak bütün cevapları özgürce araştırma, inceleme, sorgulama, eleştirme ve
reddetme imkanı vermektedir. Kolektivist ideolojiler, bütün sorunları çözmek
için insana basit çözüm yolları sunma eğilimindedirler. Dünyanın sonsuz bir
şekilde kompleks olduğunu ve basit kurallar ve ideolojik projelerle dizayn
edilemeyeceği gerçeğini unutmaktadırlar. Gerçek üzerinde tekelcilik hiçbir
şekilde liberal bir yaklaşım değildir. Liberal düşünce, bütün cevapları bulmak
için adres olarak herhangi bir sınıfı, tarihi, dini, kültürü, komünü ve toplumu
göstermemektedir. Cevapların nasıl bulunacağına birey karar vermektedir.
Liberal düşünce, insanların benzeşmek zorunda olması gerektiği düşüncesini redddetmektedir. Irkçılık ve milliyetçilik gibi insanlık karşıtı düşünceler,
hiçbir şekilde özgürlükle bağdaşmazlar. Liberal düşünce, farklı kültürlerin ve
milletlerin özelliklerini ve özgünlüklerini görme ve tanıma imkanı sunmaktadır. İnsanların tercihleri önemlidir. Bu tercihlerin arkasında nasıl bir insan
doğası olduğu konusunda özgürlükçü düşünce sessiz kalır. Başka bir ifade ile
liberal düşünce, spesifik bir insan doğasını dayatmaz. Kolektivizm, eğitimi
insan doğasını değiştirmenin aracı olarak kullanır. Liberal düşünce, bütün
bireylerin özgün ve farklı oduğunu kabul eder ve hiçbir şekilde bireysel farklılıkların ortadan kaldırılmasını istemez. Kolketivizm, bireyi önemsemediği
gibi, bireysel farklılıkları da önemsememektedir.
Özgürlükçü düşünce, beni insanlığın tarafında konumlandırmaktadır.
Özgürlüğün hiçbir şekilde kaybolmayacağına inanıyorum. Özgürlük, insan
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hayatında gerçekleştirilebilecek tek realitedir. Eşitlik ve sosyal adalet gibi
kurgular, sosyalizm gibi kolektivist ideolojilerin bize dayattığı deli gömlekleridir. Ben insanım, insanlığın durduğu yerde duruyorum. Tarihin doğru tarafında bulunmak insanın yanında durmakla mümkündür. İnsanlığın yanında
bulunmak, dini, ırki, ideolojik, cinsiyetçi, etnik dilsel veya renksel bir konu
değildir. Önemli olan, dindar-dinsiz, siyah-beyaz, kadın-erkek, doğulu-batılı olmak değil, hepimizin hayatımızı özgürce düzenlememizdir. Birilerinin,
değişik gerekçelerle diğer insanların hayatlarına hükmetmeye kalkma teşebbüslerine karşı bir duruşun alınması gerektiğini liberal düşünce söylemektedir.

Devlet, Tehlikelidir!
Devlet, bizim bakıcımız değildir. Ondan dolayı hayatlarımıza müdahale hakkına sahip değildir. Devlet, insandan ve toplumdan elini çekmelidir. Devlet
hiçbir zaman güvenilecek bir yapı değildir. Devlet, sığınacağımız güvenli bir
yapı olmadığı gibi, toplumda herkesin yararına davranabilecek bir güç de
değildir. İnsana güvenen özgürlükçü düşünce, kolektivist yapılara güvenmemektedir. Devletin herkesi eşit olarak temsil ettiği iddiası bir mittir. Devletin en iyi görevi, inancımızı, düşüncemizi ve ekonomiyi kontrol etmek değil,
güvenliğimizi sağlamaktır. Sorunlarımızı bireysel olarak çözmeliyiz ve devleti hayatımıza girmeye davet etmemeliyiz. Devletin ceplerimizden, zihinlerimizden ve evlerimizden elini çekmesi gerekmektedir. Bireysel özgürlük
asıldır. Ahlak, din ve ortak yarar gibi gerekçelerle insanların hayatlarının en
özel bölümlerine dahi müdahale edilmesinin önü açılabilmektedir. Devlet
çok büyük ve güçlü olduğu zaman, özgürlüğe ve insanlara zarar vermektedir. Devletin sınırlanması ve özgürlüğün korunması, politikanın nihai amacıdır. Devletin sınırlanması, bütün sorunların üstündedir. Devlet sınırlandıkça,
insan daha özgür olmaktadır. Gücün sınırlanması her zaman birinci sorudur. Bütün siyasi ve sosyal aktivitelerde devletin sınırlanması ve bireysel
özgürlüklerin korunması esas soru olmalıdır. İnsanı ve özgürlüğünü devletin şerrinden korumak için, devlete çizilen sınırların aşılmaması gerekmektedir. Bireyin hayatına müdahale edilmemelidir. Müdahalesizlik, kontrol ve
müdahaleden daha iyidir. Bireyler, özgür olup olmadıklarını idaresi altında
yaşadıkları devletin parlamenter veya başkanlık sistemine göre ölçemezler.
Özgür olup olmadıklarını insanlar, kendilerine getirilen sınırlamalarla ve yapılan müdahalelerle ölçebilirler. Zordan ve müdahaleden uzak olmamız, yani
negatif özgürlük çerçevesinde özgürlüğümüzü ölçebiliriz. Liberal, sınırlamalardan ve müdahalelerden özellikle devletin müdahalelerinden özgür olmak
isteyendir.
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Devlete ve otoriteye itaati en mukaddes görev haline getirmek, patolojik
bir durumdur. Devlete itaat, insanın asli görevi değildir. Devlete olan itaat,
minimal düzeyde olmalıdır ve otorite içselleştirilmemelidir. Devlet, görev
konusunda tekel kurmuştur. Devlet kadar insanlara görev veren bir kurum ve
yapı yoktur. Bütün insanların kendisine karşı görevleri olduğunu söyleyen
bir kurum, kendisini alternatifsiz bırakır ve rekabete girmez. Devlet, idare
etme hakkının kendisinde olduğunu iddia ederek kendisini insanlara dayatmakta ve insanların kendisine karşı görevleri olduğunu söylemektedir. Devlet dahil hiçbir otoriteye itaat, görev haline getirilemez. Devlete itaat, ahlaki
bir görev değildir. Devleti yasaklamak mümkün olmayabilir, ancak devleti
sınırlayabiliriz. Devletin sınırlanması, insanın köleleşmesine karşı bir tutumdur. Devlete değil, ama adalete karşı yükümlülük duymak ahlakidir. Bütün
devletler şu ya da bu şekilde gayri meşrudurlar, çünkü insanları şu yada bu
şekilde istemedikleri bir şekilde yaşamaya zorlarlar. Devletin ve idarecilerin
doğal olarak ahlaki açıdan sorunlu düşünülmesi, onların uygulama ve politikaları konusunda şüpheci bir tutumun olmasını sağlar.
Devletin insanların cinselliğiyle, diniyle, ahlakıyla hiçbir işi yoktur. Devletin, ekonomiyi, eğitimi ve dini düzenlemesine de gerek yoktur. Bizim neyi
okuduğumuza, neyi izleyeceğimize, kiminle çalışacağımıza, neyi kiralayacağımıza, neyi tüketeceğimize devlet karışmamalıdır. Devlet, ahlak, din ve ideoloji alanına ortak yarar adına müdahale ettiği zaman, kaçınılmaz bir şekilde
insanların zihinlerine ve bilinçlerine de müdahale edecektir. Zira ortak yararı
gerçekleştirme iddiasında olan devlet, bireylerin yanlış bilinçlerini düzeltmek için eğitim başta olmak üzere her türlü enstrumanı kullanacaktır. Devlet
büyüdükçe, birey küçülmektedir. Oysa birey büyümeli, devlet küçülmelidir.
Büyük devlet, çoğalması kontrol edilemeyen kanser hücresi gibidir.
Devlet, politik fetişizmin en mükemmel örneğidir. Bütün insani yatırımlar
devlete yapılmakta ve devlet harikalar kurumu olarak tasavvur edilmektedir. Devlet, sahte bir put gibi ilahlaştırılmaktadır. Devletin her şeye kadir
olduğuna irrasyonel olarak inanıldığı gibi, devletin otoritesinin ahlaken geçerli olduğuna da irrasyonel olarak inanılmaktadır. Liberal düşünce ise, devlet yerine insanı öncelemektedir. Hiçbir gruba, kuruma, otoriteye kutsallık
verilmemelidir. Devletin hayatımıza müdahalesinin sonuçlarını çoğu zaman
anlayamıyoruz. Devletin soyut doğasını anlamak, ciddi bir kavrayış düzeyi
gerektirmektedir. İnsanlar, gönüllü bir şekilde devlete teslim olmakta ve onu
takip etmektedirler. Akıllı ve erdemli insanlar, çoğu zaman iktidarda iken
doğruyu yapmazlar. İnsanın her zaman elindeki gücü doğru kullanacağının
garantisi yoktur. Bir insan, diğer bir insanı her an yok edebilir. Liberal düşünce, iktidarın yozlaştırıcılığına karşı insanı uyarmaktadır.
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Ahlak ve İnanç Bireye Aittir.
Devlet, birey ve özgürlük ilişkisinde şu soru hayati öneme haizdir: Devletin,
nasıl yaşayacağımız konusunda doğru ve uygun vizyonun ne olacağının belirlenmesinde rolü olmalı mıdır yoksa bizi kendimize göre nasıl yaşayacağımız konusunda serbest mi bırakmalıdır? Birey olarak kendimiz için seçmediğimiz hiçbir yaşam vizyonu, ahlaki ve insani değildir. Devletin bizim için
iyinin ve doğrunun ne olduğunu belirleyen aktör olması, aslında insanlığımıza yapılan bir müdahaledir. Seçimlerimiz bizi, insani ve ahlaki yapmaktadır.
Seçim özgürlüğünü, kolektivizm hiçbir şekilde önemsememektedir. Seçimlerin doğru veya yanlış olması önemli değildir. İnsanların, doğru kadar, yanlış
tercihlerde bulunma hakları da vardır. Mükemmel bir insan tasarımı yoktur.
Her karakterin her özelliğini, meşrulaştırmaya gerek yoktur. Hatalarımızla
ve tutarsızlıklarımızla yaşıyoruz. Başkalarına zarar vermediğimiz sürece tutarsızlıklarımız ve yanlışlarımız bizim sorunumuzdur. Doğru ve mükemmel
diye hayatlarımıza yapılan müdahaleler, reddedilmelidir. Mükemmelliğin ve
doğruculuğun, bütün kötülüklerin kaynağı olduğunu ve totaliteryanizmin
hep mükemmellik ve doğruculuk saplantısından kaynaklandığını düşünüyorum.
Hayatımızın gerçek sahibi kimdir? Bizim kendimize olan sahipliğimiz
bölünemez. Başkası bize sahip olamaz. Sadece biz kendimize sahip olabiliriz. Kendimize sahip olduğumuz takdirde, hayatımızı kendimiz yaşarız. Tanrı
veya devlet adına hiçbir güç, hayatımız üstünde hak iddia edemez. Kutsallar
adına hayatımızın bize değil, başkalarına ait olduğu savunulabilir. Liberalizm, hayatımızın sadece bize ait olduğunu ifade eder. Kendime sahip olmadığımda hayatıma, inancıma, ahlakıma, mülkiyetime ve özgürlüğüme sahip
olamam.
İnsan, kendisi için uygun hayatın ne olması gerekiğine karar verme hakkına sahip olması gerektiği gibi, uygun inancın da hangisi olduğuna karar
vermelidir. Her birey özgün olduğu gibi, bireyin seçeceği inanç da ona özgü
olmalıdır. İnanç alanında tek otorite bireyin kendisidir. Bir inancı kabul etme,
eleştirme, reddetme, değiştirme ve savunma tamamen kişiye bağlıdır. Kişi,
dini yaşayıp yaşamayacağına kendisi karar vermelidir. Din özgürlüğü, dini
alanı dış müdahalelere kapalı hale getirmektedir. Ahlaken neyin iyi ve neye
izin verildiği esas olan konu değildir. İnsanlar istedikleri ahlak ve inanç anlayışını seçebilmeli ve yaşamalıdırlar. Başkalarına istemedikleri ahlakı ve
inancı dayatmak, ikiyüzlülük ve ahlaksızlıktır. Devlet, başkalarına karşı görevlerimizi yerine getirmeye bizi zorlayamaz. Polis ve yasalar, bizi birbirimize yardım etmeye zorlamamalıdır. Bu ahlaken yanlış olduğu gibi potansiyel
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olarak da hayatımıza müdahalenin önünü açmaktadır. Devlet, ahlaka ve inanca karışmamalıdır. Ahlak ve inanç uğruna özgürlük feda edilmemelidir. Ahlak
ve inanç, gönüllü olmalıdır.

Şiddet ve Hürriyet
Zor kullanmak suretiyle, insanları kendime uydurmayı çok gereksiz, verimsiz
ve riskli buluyorum. Hiç kimse benim hayatımı yaşamak zorunda olmadığı
gibi, bende başkalarının hayatını yaşamayı gerekli görmüyorum. Uygun ve
iyi gördüğüm bir amacın gerçekleşmesine yatırım yapmak, daha verimli ve
yapıcıdır. Zor kullanmak, her zaman çok pahalı, verimsiz ve yıkıcıdır. Hiç
bir siyasi, sosyal veya ekonomik amacın gerçekleştirilmesi için şiddetin ve
zorun kullanılmaması gerekmektedir. İnsan hayatındaki problemlerin hepsi
olmasa bile büyük bölümünün devlet başta olmak üzere diğer otoriteler tarafından dışarıdan yapılan müdahalelerden kaynaklandığını düşünüyorum.
Devletler, çoğunlukla işleri iyileştirmek yerine kötüleştirmekte ustadırlar.
Bireyler, özgür tercihleri sonucu kendileri için uygun olan işleri yapabilirler.
Kolektivizmin her şeyi güç yoluyla çözme refleksi yerine, bireysel seçim özgürlüğü alanının arttırılması daha makuldur. Liberal düşünce, insanlara bir
ahlak dayatmamaktadır. İnsanlar bedenleri, beyinleri ve hayatları üzerinde
kendileri karar verirler. İnsanlar, hayatları konusunda hiçbir şiddete ve zora
maruz kalmadan kendileri karar vermelidirler.
Başkalarına zarar vermeden kendi kişisel yararını gerçekleştirmenin
mümkün olduğunu liberal düşünce bize söylemektedir. Özgürlükçü düşünce, zorunlu işbirliğine karşı gönüllü birliktelikleri savunmaktadır. Devletin
otoritesini sınırlayan liberal düşünce, insanların özgürlük alanını genişletmektedir. Devlet gücüne ve zorbalığına karşı bireysel özgürlüğü savunmak,
liberal düşüncenin en belirgin özelliğidir.
Bizim çok eski bir militarizm geleneğimiz vardır. Köklü militarizm geleneği, devletin bireyin ve toplumun kişisel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini kontrolüne almasını meşrulaştırmaktadır. Militarizmin olduğu bir yerde, herkes
devletin yarattığı nesnelere dönüşmektedir. Hiçkimse kendi hayatını düzenlememektedir. Devletin despotizmi, genellikle ailedeki despotizmle ilişkilidir
Her toplum endüstriyel ve teknolojik gelişmişliğine bakılmaksızın, her zaman
devletçiliğe ve militarizme teslim olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Savaşa, işgale, fethe ve şiddete yönelen bir devlet yapısı kaçınılmaz olarak militan ve militarist bir sosyal yapı üretir. Ulusal kaynaklar, devlet ve
ordu için istendikçe, insanlar ağır vergilerin altında ezilmekte ve kişisel ha-
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yatları bürokratik devlet tarafından daha çok kontrol edilmektedir. Sosyalist
devlet, refah devleti ve din devleti gibi tasarımlar, insan özgürlüğü açısından
sorunludurlar, çünkü bu devlet tasarımları insanı işlevsizleştirdikleri gibi
özgürlüğü de tehdit etmektedirler. Bu siyasi projelerin, bireysel özgürlükleri
korumak şeklinde bir amacı yoktur. Bunların amacı, güçlerini korumak için
güçlü bir bürokrasi kurmaktır. Devlet, hiçbir üreticiliği olmayan militarizme
savaşçı olarak sahip olmakta ve gerçekte üretenleri savaşçının hizmetine sokmaktadır. Devletin militer aktivitesi ve militer organizasyonu birbirini gerekli
kılmaktadır. Bürokratik sistem, tek tipliliği destekler. Militer kültür, savaşlar
üzerinden bir tarih yaratır, eğitimi disiplinli bir talim-terbiyeye dönüştürür,
okullar militer talimnamelerle dizayn edilir. Devletin eğitimi kontrol ettiği toplumlarda özgürlüğün değil, eşitlik ve homojenlik ütopyasının sürekli
propagandası yapılır ve toplum, eşitlik serabının gerçek olduğuna inandırılır.
Özgürlüğe itiraz eden insanlar, çoğunlukla eşitliğe itiraz etmezler.
Savaş ve şiddet, insan için olabilecek en kötü durumlardır. Saldırgan devletlerin neden olduğu savaşlar, insan hayatında büyük yıkımlar yaratmıştır.
Sürekli savaş ve şiddet, ekonomik, siyasi, dini, ifade ve mülkiyet özgürlüklerinin ortadan kalkmasına ve toplumun militan ve militer organizasyona
dönüşmesine neden olmaktadır. Militanlaşan ve militerleşen toplumda bireyler, hayatlarına kendileri sahip olmak yerine hayatlarını devlete ve topluma transfer etmektedirler. Savaş ve şiddet zamanlarında bireysel amaçlar
önemsizleşir, milli birlik ve beraberlik gibi kolektivist ve tekçi amaçlar yüceltilmektedir. Bireyin özel duyguları yerine her şey, devletin sahipliğiyle
özdeşleştirilmektedir. Şiddet, devleti ve kolektivizmi beslerken, birey ve özgürlüğünü ise tüketmektedir.

Sonuç
Liberal düşünce, her şeyin sadece tek kişinin çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini esas alan bencilce bir düşünce şekli değildir. Pavlov’un köpeğinin
şartlanma deneyinde verdiği otomatik tepkiler gibi, liberalizm denilince benzer şartlı tepkileri gösterenler, liberal olmanın anlamını, önemini ve değerini
kavrayamazlar. Bencil, muhteris, çıkarcı, emperyalist ve ahlaksız gibi nitelemeler liberalizm söz konusu olduğunda hep gösterilen standart şartlı tepkilerdir. Liberal düşüncenin temeli, “bireyin hayatı bireye aittir” düşüncesidir.
Dışarıdan bir gücün, bireyin hayatı üzerinde hak ve tasarruf iddiasını liberal
düşünce reddetmektedir. Liberal düşünce, bizi hayatlarımızın sahici sahibi
yapmaktadır. Kolektivizm, “hayatın seninle ilgili değildir” diyerek her zaman hayatımızı bizden çalmaktadır. Kolektivizm, hayat hırsızlığıdır. Eşitlikçi
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toplum ütopyasıyla hayatımızı bizden çalan en büyük hırsızlar Sosyalizm ve
dinperestliktir (religionizm). Kolektivist din ve ideolojiler, yüksek kolektivist
iyiler uğruna bireyi feda etmektedirler. Sosyalizm ve bürokrasi aynı şeydir.
Asker, sivil ve ekonomik bürokrasi özünde aynıdırlar. Başkaları tarafından
sahip olunma sosyalizmdir. Toplum, ancak birey olmakla mümkündür. Karşılıklı yardımlaşmayı ve işbirliğini mümkün kılan şey, bireyin kendisini gerçekleştirme ve hayatını kendince yaşama özgürlüğüne sahip olmasıdır. Bireyi inkar eden sosyalizm ve dinperestlik gibi yaklaşımlar, sadece bireyi değil,
aynı zamanda hem toplumu hem hayatı inkar etmektedirler. Liberal düşünce,
insanı hem kendisiyle hem diğer insanlarla özgürlük ve gönüllülük temelinde tanıştırmakta ve insanın hayatının sahibi olduğunu savunmaktadır. Hayatımızı bizden çalmak isteyen kolektivizme karşı liberal düşünce, bireyi, hayatı ve özgürlüğü savunmaktadır. Kendime, hayatıma ve özgürlüğüme sahip
olmak için liberalim.

Aleviler Liberal Olamaz mı?

Hasan Kaya
Yazar | Liberal Düşünce Topluluğu Üyesi

liberal düşünce, Yıl 17, Sayı 68, Güz 2012, s. 47-50

En çok eleştiri aldığım ve bizim mahallenin baskısını alabildiğine üzerimde
hissettiğim konulardan biri, Alevi olmama rağmen liberalliği tercih etmiş
olmam. Sık sık “Sen nasıl Alevisin?”, “Aleviden liberal olur mu?” sorularıyla
karşılaşıyorum. Dünya; ekolojik, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel, ideolojik olarak alabildiğine hızlı bir şekilde değişmekte ve dönüşmektedir. Dün
savunduğumuz, inandığımız değerlerimiz yıkılmakta yerlerine yenileri gelmektedir. Toplumsal hayatta yaşanan gelişmeler bireylerin ve grupların kültürel kodlarına, siyasal davranışlarına ve yaşam biçimlerine de yansıyarak,
toplumların ve bireylerin arasındaki etkileşimi ve iletişimi de belirlemektedir. Bir insan yaşamı boyunca farklı kültürler ve düşünceler içerisinde gidip
gelmekte, aynı zamanda da farklı, çelişik gibi görünen düşünce/kültür yapılarıyla iç içe ve birlikte yaşayabilmektedir. Her şeyin değiştiğini ve değişeceğini varsayıp, bireyin sosyal, kültürel, siyasal, düşünsel değişimini bunun
dışında tutmak mantıklı bir tutum olmasa gerek.
Toplumsal yaşam içerisinde birey önemli bir yer işgal eder. İnsanlar doğuştan getirdikleri biyolojik ve fiziksel özelliklerin yanı sıra, yaşamları boyunca, aile, iş, çevre, eğitim, dinsel inanç gibi faktörlerin etkileri sonucunda
kendi yaşamlarını ve diğer bireyler ile ilişkilerini yeniden kurabilirler. Koşulların değişmesi sonucunda, bireylerin siyasal tercih ve tutumları da değişebilir. Bunun aksini savunmak “bilimin” değişmeyen tek şey değişimin
kendisidir anlayışını da reddetmek anlamına gelir
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Son yüzyılda dünya çift kutuplu bir yapılanmadan, çok kutuplu ve çok
merkezli bir yapılanmaya dönüşmüştür. Her şeyin ve herkesin karşılıklı bağımlılık ilişkisi içerisinde olduğu ve hiçbir olayın ve kişinin birbirinden ayrı
düşünülemeyeceği bir toplumsal yaşam ile karşı karşıyayız.

Neden Liberalim?
Doğup-büyüdüğüm çevrenin etkisiyle, sol/sosyalist dünya görüşüyle tanışmam küçük yaşlarda başladı. Toplumsal psikoloji çerçevesinde adeta sol/sosyalist/ulusalcı/Kemalist fikirlerin eğrisini doğrusunu tartışmadan kendimizi
ideolojik bir fikriyatın içinde bulduk. Zaten mezhepsel kökenden dolayı başka
bir düşünceyi savunmak, sempati ve ilgi duymak bizim mahallede kabul edilir ve affedilebilir bir yaklaşım değildi. Aleviysen, solcu/ulusalcı/Kemalist/
CHP’li olmak zorundasın. Kavramsal olarak bu dörtlemenin bir arada olması,
birbirleriyle bağdaşması imkansız gibi gözükse de, ülkemizde böyle bir paradoksal ideolojik karmaşanın da var olduğu yadsınamaz.
Değişen dünya koşullarında, internet ile bilginin sınırsız ve serbest dolaşımı sayesin de, farklı düşüncelere ulaşma ve takip etme şansı arttıkça sorgulamaya ve soru sormaya da başlıyorsunuz. Sorduğunuz her soru ve aldığınız
her cevap sizi başka denizlere doğru götürüyor. Bu yolculuk esnasında, öğrendiğiniz yeni bilgiler ile eski bilgilerin çatıştığı ve uyuştuğu oranda değişiyor ve gelişiyorsunuz. Değişimin hızı ve şekli aynı zamanda dönüşümünüzü
de belirlemektedir. Birey olma yerine, sürünün bir parçası olmak, düşünmeyen, üretmeyen, sorgulamayan bir yaşamı kabullenmek insani bir yaşam şekli olamaz.
Kollektivist bir yaşam içerisinde; bilginiz, fikriniz, benliğiniz örselenmekte, topluluğa biat etme meşru olmaktadır. Topluluğun çıkarları kutsanmakta,
“kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya da hiçbirimiz” anlayışı bireyi
köleleştirmektedir. ‘İnsan hakları’, ‘temel hak ve özgürlükler’, ‘düşünce özgürlüğü’, ‘vicdan özgürlüğü’, ‘kaderini tayin hakkı’ gibi kavramlar değersizleştirilmekte, ‘mülkiyet hakkı’ talep etmek günah sayılmaktadır.
İnsan Hakları üzerine master yapmaya başladıktan sonra, yaşadığımız
dünyanın, bizim mahalleden daha anlamlı ve büyük olduğunu anladım. Öğrendiğim “hak”, “hukuk”,”özgürlük”, “birey”, “insan”, “erdem”, “vicdan”, ‘mülkiyet’ gibi, kavramlar ile dünyayı yeniden yorumlamaya, “ben ne istiyorum?”
ve ben kimim sorusunu kendime sormama neden oldu.
Yıllarca kutsal bir dua gibi ezberlediğimiz sloganlarımız yerle bir olmaya,
hayatın gerçekleri karşısında anlamsız bir hal almaya başlamıştı. Özel bir
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çaba sarfetmeden, savunduğum ve içselleştirdiğim kavramlar beni ‘liberal’
bir yola ve o yolda beni liberal bir liman olan Liberal Düşünce Topluluğu’na
getirdi. Hayatın sadece çatışmadan ibaret olmadığını, diyaloğu, karşısındakinin fikrine saygıyı, kendi özgürlüğünün karşındakinin özgürlüğünün başladığı yerde bittiğini, mülkiyetin kutsallığını ve mülkiyet talep etmenin
utanılacak bir şey olmadığını, ahlaklı olmayı, adaletli olmayı, insani yaşam
koşullarını talep etmeyi, ayrımcılığa karşı olmayı, özgürlüğü, birey olmayı ve
tüm bunlarla birlikte en önemlisi insan/insani olabilmeyi öğrendim.
Dünyanın, sadece tankla/topla değil aynı zamanda ve en güçlü şekilde bilgiyle değişebileceğini ve yeni bir dünyanın kurulabileceğini görmüş oldum.
Liberal fikirlerle ve liberal bireylerle tanıştıkça özgürleştim.

Önyargılardan Kurtulmak
Birey, bulunduğu toplumsal yapı içerisinde, davranışlarının temeli olan kalıplaşmış ön yargıları almaktadır. Örneğin; “Alevi” inancına sahip bir bireyin,
“solcu”, “sosyalist”, “sosyal demokrat”, “Kemalist”, “ulusalcı” olma zorunluluğu varmış gibi düşünülür. “Alevi bir bireyin “liberal”, “demokrat” olması
düşünülemez ve kabul edilemez bir özellik muamelesi görür. Oysa ki, “sosyalist”, “liberal”, “muhafazakar” , sosyal demokrat”, “ulusalcı” gibi siyasi kimlikler doğuştan gelmeyen, sonradan kazanılan düşünce ve davranış biçimleridir.
Bunlar bireyin bulunduğu toplumsal yapı ve statüye göre değişebilmektedir.
Yaşam içerisinde toplumların asırlardan beri içselleştirip getirmiş oldukları ve bireylerin doğuştan kazandıkları “dini”, ”inançsal” kimlikleriyle, sonradan kazanılmış siyasal düşünceleri özdeşleştirip değişmez olarak anlamlandırmak gerçekçi bir yaklaşım olamaz. Siyasi düşünce tarihi birçok ideolojik
akımla doludur. Bireyleri; yaşadıkları bölgeye, etnik kökene, dinsel inancına
göre herhangi bir ideolojinin zorunlu savunucusu olarak değerlendirmek,
aynı zamanda bilime ve bilimsel yönteme de terstir. Ayrıca, bu, kendilerini
ve savundukları ideolojiyi, dünyanın merkezine koyan; geçerli , doğru ve bilimsel olanı sadece ve sadece kendi savunduklarından ibaret gören sol/sosyalist-ulusalcı çevrelerin bu değişimi ve dönüşümü algılayamadıklarını ve bu
yüzden marjinalleştiklerini ortaya koymaktadır.
Liberal düşünce, topluma keyfi ve abartılı devlet müdahalesinin olmadığı,
ekonomide serbest piyasanın hakim olduğu ve siyasal iktidarı sınırlandıran
temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı anayasal bir sistemi ve
etkin bir sivil toplumu savunur. Böyle bir anlayış çerçevesinde “Alevi” bir bireyin “Liberal” olmasını yadırgamak ve buna şaşırmak ideolojik akıl tutulmasının geldiği noktanın nasıl da ötekileştirici bir yapıya büründüğünü kanıt-

50 | Hasan Kaya

lamaktadır. Farklı etnisite, inanç-mezhep, sosyo-kültürel-ekonomik duruma
sahip bir bireyin “Sosyalist”,”Kemalist”, “Ulusalcı” olması ne kadar doğal ve
gerçek ise, “Alevi” kökenli bir bireyin de aynı şekilde “Liberal”, “Demokrat”
olması doğal ve gerçektir. Aslında Alevi’ler farkında olmasa da ibadetlerini
yaparken; kadın-erkek bir arada cem olmak, sazlı-sözlü semaha durmak gibi,
ritüelleri yerine getirirken şekilcilikten uzak yaklaşımları, Aleviliğin kendi
içinde “liberal” bir yanı olduğunu göstermektedir.

Liberal Düşüncenin Gücü
Sağlam bilgiden çok ezbere dayalı bir yaşam kültürüne ve öğrenme yöntemine sahibiz. Geçmişten getirdiğimiz ezberlerimiz ile birlikte yaşamakta, olan
biten herşeyi bu ezberlerimize göre tahlil etmekte ve kurgulamaktayız. Daha
sonra da buna bilimsel düşünce adını vermekteyiz. İçselleştirdiğimiz kalıp
yargılarımızdan ve taşınması artık imkansız hale gelen ideolojik bagajlarımızdan kurtulmadan “değişimi” ve “dönüşümü” gerçekleştirmek imkansızdır.
Sol/sosyalist, Kemalist/ulusalcı kesimler, “liberallere” yönelik “ayrımcı”
ve “küçültücü” bir dil kullanarak kendilerini yücelttiklerini ve güçlendirdiklerini sanmaktadırlar. Ve ne tuhaftır ki, bu kesimlerin de günümüzde büyük
bir hararetle savunduklarını iddia ettikleri; “temel hak ve özgürlük”ler , “adalet”, “hukuk” , “hürriyet”, “insan hakları”, “birey”, “düşüncenin serbest dolaşımı”, “insanın serbest dolaşımı”, “din ve inanç özgürlüğü”, “açık toplum”,
“barış”, “diyalog” gibi, kavramlar özü itibariyle “liberal” söylem üzerine inşa
edilmiş kavramlardır. Liberalizmin bugün hala güçlü ve gelişen bir düşünce
olmasının da altında yatan, karşıtlarının da “liberal dil”i kullanması ve “liberal hakların” ve “liberal düşüncenin” herkesi ve her kesimi kapsayacak ölçüde
evrensel olmasındandır.
Liberal düşüncenin evrensel değerleri ışığında bir çok “otoriter” ve
“baskıcı” rejim/toplum değişmiş ve demokratikleşmiştir. Liberal düşüncenin
evrenselliğinin anlamı onun belli bir yaşa, ırka, cinse, etnik kökene, sınıfa,
dine, mezhebe, inanca değil bütün insanlığa sesleniyor olmasıdır. Bir sınıfın
diğer sınıf üzerinde diktatörlüğünü değil, herkesin hukuk önünde eşitliğini savunmasıdır. Bütün inanç gruplarının, inançlarını sürdürme ve yaşatma,
ibadet yapma özgürlüğü önündeki engellerin ortadan kaldırılabilmesi için
“liberal” bir yönetim biçimine ve liberal değerlerin hakim olduğu bir düzene ihtiyaç bulunmaktadır. İşte tam da bundan dolayıdır ki, ayrımcılığa uğrayan her kesimin ve bireylerin kendi kaderlerini belirleme noktasında “liberal
düşünce”ye katkı sunmaları ve destek vermeleri gerekmektedir.
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Sanatın Toplumsal Tarihi adlı, siyasi düşünce sistemlerinin sanattaki tezahürlerini anlatan, romantizmle liberalizm irtibatına geniş yer veren ve romantizmin en çok müzikte teşhis edildiğini belirten değerli eserinde Arnold Hauser, Ortega Y. Gasset’in bir ifadesini tekrarlıyor: “İnsanın doğası diye bir şey
yoktur; mühim olan onun geçmişidir.” Giovanni Sartori’den, Albert Camus’un
“ Nietsche’den sonra Avrupa’daki en büyük yazar” dediğini ve Amerika’da yanlış okunduğunu öğrendiğimiz Ortega Y. Gasset’in İngilizce adı The Revolt of
the Masses olan, 1930’da yazılmış ünlü eserinin tercümeleri Türkiye’de 1968
ve 1996’da yayınlandı. Türkiye’nin siyasi-ideolojik konjonktürüne göre eserin
1968’de yazılmayan, 1996’da Kitlelerin İsyanı adıyla yayınlanan tercümesinde
yer alan paragrafındaki ‘liberalizme övgü’ cümleleri şöyle: “Müşterek hayat
uğrunda en ulvi gayretlerini temsil eden siyasi doktrin liberal demokrasidir.
Nihai gayesi itibariyle bir kimsenin komşusunu göz önünde bulundurması
gerektiğini anlatır. Liberalizm kadiri mutlak olmasına rağmen kendini sınırlayan ve kendi pahasına da olsa yönettiği devlette kuvvetli çoğunluk gibi düşünmeyen ve hissetmeyenler için de yer ayıran siyasi haklar prensibidir. Liberalizm cömertliğin yüce bir şeklidir. Çoğunluğun azınlıklara tanıdığı haktır
ve bundan böyle bu gezegende işitilen en asil bir çağrıdır. Düşmanla birlikte,
daha ötesi, zayıf olan bir düşmanla birlikte yaşamak azmini ilan eder. Beşeri
yaratıkların böylesine asil, böylesine paradoksal, böylesine rafine, böylesine
gayrı-tabii bir duruma erişmeleri inanılmaz bir şeydi. Aynı beşeriyetin onu
hemen terk etmek niyetinde görünmesine de işte bunun için hayret edilmez.”
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Ortega, bu ifadeleriyle insanlığın liberalizmi kaybetmesinden doğan
üzüntüsünü, kaybedilen liberalizme hasretini ve geleceği için ümitsizliğini
belirtse de, eserinin bir bölümüne koyduğu “Devlet: En Büyük Tehlike” başlığı
konusuna genel bakışı onun klasik liberalizme bağlılığını sürdürdüğünü ortaya koyar.
Ortega’nın insanın kimliğini, kişiliğini geçmişine bağlayan görüşü John
Locke’un rasyonalizme karşı ampirizm’e mesnet yaptığı ‘tabula rasa’ faraziyesiyle Hume ve J.S. Mill’in Locke’dan sonra sürdürdükleri ‘insanın bilgi, yargı ve ilkelerinin tevarüs ettiği veya edindiği tecrübelere dayandığı’ görüşü
Hayek’in “Kurallar ve (kendiliğinden) Düzen” izahıyla uyuşmaktadır.
Liberalizmin bu şekilde izahı muhaliflerinin ‘soyut birey’ veya ‘homo economicus’ kavramları üstünde ürettikleri lafazanlıkları çürütmektedir. ‘Soyut
birey’ ve ‘homo economicus’ lafazanlıklarına karşı bana göre ‘son fasılda’, “Liberalizm Toplum Sözleşmesine Bağlı Gerçek İnsan Bireyciliğidir.” (Milliyet Pazar
Postası, 8.9.1996), “Liberalizmin İnsanı ve Romantizm” (Yeni Şafak, 1.5.1995),
“Liberalizmle Kapitalizm Eşanlamlı Değildir” (Milliyet, Pazar Postası, 3.12.1994)
başlıklarıyla yayınlanan yazılarımın tekrarını erteleyerek Ortega’nın geçmişle ilgili kuralı uyarınca ‘orta fasıldan’ başlayacağım.

1960’lardaki Sosyalist Düşünce Terörü
Hikmet Özdemir 1996’da yayınladığı “Yön Hareketi” adlı doktora tezinde
Türkiye’nin en etkili üç dergisinin Kadro, Forum ve Yön olduğunu yazmıştı.
Kadro, yayınlandığı 1932-1934 döneminde tek parti otoriterizmine ideolojik
temel oluşturmaya yönelmişti. Yön de 27 Mayıs 1960 darbesinin ihya ettiği
bürokratik oligarşiyi (bence kapıkulu geleneğini) sosyalizm kılıfı içinde meşrulaştırma düşüncesinden doğmuştu. Forum farklı bir dönemde Batılı ‘liberal
demokrasinin’ tahkiminin gündemde olduğu 1954’te yayına başladı. Ekonomideki Keynezyen tezleri tartışılsa da siyasi liberalizm taraftarlığı aşikârdı.
Mesela, Forum yazarlarından Prof. Dr. İlhan Arsel 27 Mayıs darbesiyle gelen ağır düşünce baskısına rağmen 1964’te yayınlanan “Anayasa Hukuku-Demokrasi” adlı kitabında “Demokrasinin izahı ancak insanın mukaddes bir varlık olduğunu kabul etmekle yapılabilir…. Klasik demokrasi en yaygın şekli ve
anlamıyla ayniyetini liberalizmde bulmuştur.” ifadelerinden sonra 20. yüzyıl
ikinci yarısının liberal demokrasi bayraktarı G. Sartori’nin “Klasik demokrasi
anlayışında liberalizm ağır basmış ve “Hürriyet gaye; demokrasi de bu gayeyi istihsale matuf bir vasıta olarak kabul edilmiştir.” cümlesine yer vermişti.
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Ben maişet temininden artırdığım zamanlarımda bürokratik oligarşinin sosyalist kılıfa sokarak dayattığı politikalara karşı yazılarımı, 15 Mart
1964’ten itibaren yazı işleri müdürlüğünü, 30 yıl sonra Liberal Düşünce Topluluğu’nda da beraber olduğumuz Prof. Dr. Osman Okyar’ın yaptığı
Forum’da yayınlamaya başlamıştım.
Forum’daki yazılarım “Liberalizm Nedir?” benzeri başlıklar taşımıyordu;
ancak Milton Friedman’ın aynı dönemde yazdığı ünlü “Kapitalizm ve Hürriyet” başlıklı makalesi için sonradan “Düşünceme bir ad vermek gerekirse
liberalizm adı uygun olur.” dediği gibi benim de ifade ettiğim düşüncenin
doğru adı liberalizm idi.
O dönemdeki yazılarımın kısaca teşhirinden önce dönemi ağır baskı altına
alan, cebren dayatılan düşünce ve politika çizgisine göz atmak gerekir.
Demokrat Parti 1950’de halkın oyuyla iktidara geldiğinde asker- sivil, bürokrat despotizmini tamamen değil ama önemli ölçüde sınırlandırmış, ‘ayağı
çarıklı köylüyü koskoca müdür, kaymakam, hâkim beylerin karşısına diken’
oldukça popülist bir politika izlemiş, bu Osmanlı’da devlet memuru yetiştirmek için kurulan, cumhuriyette de aynı hali sürdüren mekteplerden yetişenlerin tamamında itibar ve imtiyaz kaybı kompleksiyle Demokrat Parti husumeti yaratmıştı. 27 Mayıs darbesi gerçekte halka karşı bürokrat-aydın kesime
geleneksel imtiyazlarını tahakküm ortamını sağlama içgüdüsüyle ve maksadıyla yapıldı. Yaşar Kemal’in de yüksek idrakle ifade ettiği gibi (Milliyet,
19.04.1971) bürokratik hâkimiyetin, oligarşinin meşruiyetini temin edecek
sosyolojik, teorik ve ideolojik bir gerekçesi, temeli yoktur. Bu sebeple bürokrasi hâkimiyetini teorik-ideolojik bir kılıfla meşrulaştırma zarureti doğar. Tek
parti döneminin meşrulaştırma ideolojisi Avrupa’da etkinliğini yaymış olan
faşizm-nazizim olmuştu. 27 Mayıs’ın darbeci cephesi ise o dönemde dünyada etkinliğini arttırmış olan sosyalizmi bürokratik tahakküm ve oligarşinin
meşrulaştırılması gerekçesi yaptı.
Darbeci askerler, üniversitede, basında, bürokrasideki sosyalist veya bürokratik oligarşiyi(daha doğrusu kapıkulu despotizmini) ihya ve yeni iktidarda yer kapmak için sosyalistleşen kadrolarca ‘beyin yıkama’ ameliyesine tabi
tutuldular ve onların himayesine girdiler. Bu ortamda halka karşı sorumluluğu üzerlerine yıkmak için parlamentoyu, sivil hükümeti, partileri ve seçimleri vitrinde teşhir eden gerçek iktidarı askeri vesayet altında kadroları
darbecilerin kriterlerine göre yeniden oluşturulan bürokratik yapıya veren
1961 Anayasası yapıldı. Halkın yarısı ‘düşükler ve kuyruklar’ şamatasıyla
paryalaştırıldı.
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Yeni düzen gerek yapımındaki şekli şartları, gerekse maddi muhtevası bakımından hukuki, siyasi ve ilmi meşruiyeti meşkûk 1961 anayasasıyla
oluşturulan tablodan ibaret değildi. Bürokratik oligarşiyi sosyalizm kılıfıyla
dayatanlar üniversiteyi de kullanarak basın ve radyo vasıtasıyla düşünce terörü yarattılar. Mesela, Batılı demokrasilerde benzeri olmayan ve sonradan
Sosyalist Kültür Derneği’ni kuran Marksist bir grubun eline verilen Devlet
Planlama Teşkilatı’nı tartışmaya teşebbüs edenlere ‘pilavcılar’ diye basında
saldırılıyor ve onlar aşağılanıyordu.
Terör düşünce ve basın alanındakilerden ibaret değildi. Ankara’nın
meydan ve sokakları üst düzeydekilerin beyinlerini yıkadıkları Fransız
İhtilalı’nın terör dönemindeki ‘san külotlar’ benzeri içlerinde Harbiyelilerin
de bulunduğu çoğunluğu üniversite talebelerinden oluşan ‘zinde kuvvetler’in
işgali altındaydı. Aykırı ve ihtiyatsız bir yazar Kızılay’da Zinde Kuvvetler
tarafından linç edilebilir, soruşturması da yapılmayabilirdi. Sol-sağ kıyımını
bunlar başlattı.
Bürokratik-sosyalist cephenin Sosyalist Fikir Derneği’nin de desteklediği ve Yön Dergisi vasıtasıyla açıklanan öncelikli hedefleri dış ticaretin,
bankacılığın, madenciliğin tümüyle devletleştirilmesi ve oy veren halkın çoğunluğunun bulunduğu tarım kesiminin toprak reformu sloganıyla mülkiyete müdahale ederek bürokrasinin denetim ve tahakkümü altına alınmasıydı.
Türkiye’nin kalkınmasına getirdiği dışa kapalı, ‘ithal ikameci’ sanayileşme
modeliyle büyük ve tarihi bir zarar vermiş olan Devlet Planlama Teşkilatı,
sosyalist cephenin Türkiye gerçeklerine ve modern dünyadaki gelişmelere
aykırı gerekçelerle propagandasını yaptığı toprak reformu modeline sahip
çıkmış, 1961-1964 arasındaki İnönü Hükümetleri de bu yönde kanun tasarıları hazırlamıştı.

Sol Kılıflı Toprak Reformu Şamatasına Tek Liberal Mukabele
Tanzimat Fermanı’nın ‘can, mal ve ırz masumiyeti’ hükmünden anlaşılacağı üzere Osmanlı’da arazi Sencer Divitçioğlu’nun “Asya Üretim Tarzı” tasavvuruna imkân verecek şekilde devlet hükmü altındaydı. Tanzimat’tan sonra
Batılı manada özel mülkiyete ziraatta küçük mülkler halinde imkân verildi.
Islahat Fermanı’ndan (1856) sonra çoğu ‘paşa’ unvanlı şahıslar büyük mülkler edinseler de bunların toplam alanı feodal gelenekli Avrupa’ya, Kuzey ve
Güney Amerika’ya göre çok küçük kaldı. Türk tarımındaki nüfus yoğunluğu
ortalama aile arazi miktarını da çok küçültmüştü. Mesela, 1960’larda Ortak
Pazar (bugünkü AB) alanında ortalama aile arazisi 110 dönüm iken (bugün
170 dönüm) Türkiye’de 70 dönümdü(bugün 50 dönüm civarında). İsviçre’den
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1926’da alınan Medeni Kanun 597 ve müteakip maddeleri ziraat arazilerinde
miras yoluyla bölünmeyi engellediği halde Türk yargısı bu çok değerli hükümleri uygulamamış arazi miras yoluyla parçalanmış, 1930’lardan itibaren
gelişen sosyalist yönlü toprak reformu propagandası ve 1945’te kabul edilen
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu bölünmeyi tırmandırmıştı.
Türkiye’de D.İ.E.’nin 1963 tarım sayımına göre üzerinde piyasada rekabet
edebilir, sübvansiyonsuz düşük maliyetle üretim yapılabilecek, modern işletme kurma imkânı veren 1000 dönümden büyük aile arazisi alanı tüm tarım
topraklarının %6,5’undan (yüzde altı buçuk) ibaretti. Türkiye modern tarım
ülkelerine göre çok küçük, cüce işletmeler ülkesiydi. Gerçekler böyle olduğu için Türkiye’nin bürokratik oligarşi davası gütmeyen samimi sosyalisti
İdris Küçükömer “Toprak reformu, üzerinden koparılan şamata kadar önemli bir sorun değildir.”diyordu. Toprak reformu şamatası 1960’larda nüfusun
%75’inin ‘oyalandığı’, milli gelirin %45’ini, ihraç mallarının tamamına yakınını üreten tarım kesimini ilkelliğe itmekle kalmıyor, reformun yapılmaması
beyinleri yıkanmış ‘genç subayları’ da darbe hırsına sevk ediyordu.
Son olarak Çin’de Sun Yat Sen’in “Toprak İşleyenin, Su Kullananın” sloganını kullandığı 1910’lu yıllarda, motorlu traktör imalatı başlamış ve zirai
işletmecilikte yeni bir çağ açılmıştı. Ortak Pazar’ın 1960’larda Tarım Komisyonu başkanlığını yapan, kendisi de çiftçi olan 1968’deki ünlü “Manshold
Planı”nı yapan Sicco Manshold, Hollanda’daki 1000 dönümlük aile arazisini ağabeyinin ‘bir işçisi ve köpeğinin yardımıyla işletebildiğini’ söylüyordu.
Hollanda Tarım Bakanı iken yaptığı Arazi Tevhidi Kanunu’nda ve sonra Ortak
Pazar için hazırladığı Manshold Planı’nda Türkiye’dekinden çok daha geniş
olan ortalama işletme ölçüsünü piyasaya uygun maliyetle üretim yapılabilmesi için çok daha büyültmeyi düzenliyordu.
Ben yalnız talebelikle vakit geçirmeyi kendime yediremediğimden dedemden kalanların sonuncusu olan, dört malikinden üçünün doktor, subay,
mühendis sıfatlarıyla devlet memurluğu yaptığı, metruk hale gelen Samsun-Havza’daki 3625 dönümlük Kavakçıyurt Çiftliği’ni 1959’da kiralamış ve
çiftçiliğe başlamıştım. Maişet konum olduğu için tabiatıyla zirai ekonomi
ve işletmecilik teorisini de, dünyadaki gelişmeleri de üniversite, basın veya
bürokrasideki reform şamatacılarından çok daha iyi biliyordum. Reform
şamatacılarına karşı siyasi tarafta olanlar da “Komünistler Moskova’ya”
benzeri cılız seslerin dışında ciddi bir karşı tez ileri süremiyorlardı.
Tarımın çok büyük bir sorunu vardı ama bu çok az sayıdaki yeterli işletmeleri de reform şamatasıyla bölmek değil; aksine modern tarım ülkelerinde
olduğu gibi zirai mülkleri modern, ekonomik işletme kurmaya yetecek ve
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ortalamanın 20-50 kat üzerine çıkaracak şekilde büyütmekti. Tabiatıyla, modern işletmeler Batı Avrupa ve ABD’de olduğu gibi özel mülkiyette olmalıydı.
Forum’da 15 Mart 1964 ile 15 Mayıs 1964 arasında, dört sayıda yayınlanan “ Türkiye Gerçeklerinde Toprak Reformu” başlıklı uzun makalemin başlarında şu ifadeler vardı:
“Milli gelirimizin %47’si, ihraç mallarımızın %85’i tarımdan geliyor…
Şimdiki toprak mülkiyeti statümüzde yapılacak değişiklik yurt kaderinin
değiştirilmesi önemini taşıyacaktır. Tuttuğumuz yoldan sonradan dönmek
zorunda kalırsak yaşama gücümüzü, geleceğe güvenimizi kaybederiz. Bizi
maceracı teşebbüslerden hissiyata kapılmadan yapacağımız, tecrübelere dayanan, mukayeseli, bilimsel, geniş araştırmalar kurtarabilir… Değil mi ki dünyanın günden güne birbirine yaklaştığı, milletlerarası münasebetlerin milletlerin iç işlerini çok daha etkilediği, devlet hâkimiyeti kavramının klasik
manasından çok uzaklaştığı bir devreyi yaşıyoruz. Zamanın akışı bizi bu yoldan çok daha ilerilere götürecek gibi. Yirmi yıl önce ırkçılığın kana buladığı
Avrupa’da artık tek bir Avrupa devleti projesinden bahsediliyor. Ekonomik
rekabet endişesi Ortak Pazar’ı yarattı. Biz de olumlu bir tutumla Müşterek
(Ortak) Pazar’a girme yolunda ilk merhaleleri aştık. Bu duruma göre toprak
reformunun esaslarını diğer Ortak Pazar ülkelerinin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarına uymak zorunda olan bir Türkiye için hazırlamalıyız. Bu esaslar
ortaklıktaki yerimizi ve payımızı tam olarak alabilmemiz için gerekli şartları
bir araya getirmeli. Mesela, yapacağımız reform mahsul maliyetini asgariye
düşürmek yoluyla diğer ortaklar arasındaki rekabet şansımızı artırmalıdır.
Bu arada, demokratik prensiplere ve hukuk devleti ilkelerine bağlılık reform
metodunun temeli olmalıdır… Çiftçilik zirai işletmeler bünyesinde bir ticari
iş olarak düşünülmelidir… Bir ticari iş olarak mütalaa edilen modern zirai işletmede verimin artırılmasıyla beraber maliyetin düşürülmesi imkânları da
doğmaktadır. Maliyetin düşürülmesi Türkiye için çok önemlidir.” ifadeleri
yer almakta, verimin artırılmasında ve maliyetin düşürülmesinde en müessir
faktörün işlerin makine ile yapılması olduğu vurgulanmakta modern-makineli zirai işletme kurabilmenin ilk şartının işletmeye yeterli büyüklükte arazi
tahsisi olduğu anlatılmaktaydı. Yazıda sonraki bölümlerde tamamı işletmeleri büyütme yönündeki İsveç, İngiltere, Hollanda ve Kanada örnekleri verilmekte Hollanda’nın 1968’de belirecek Manshold Planı’na giriş mahiyetindeki
1954 tarihli “Arazi Tevhidi Kanunu” örnek verilmekteydi.
Verilen örneklerde ve makalemin tümünde devletin mülkiyete müdahalesi yoktu. Devlet topraksız köylüyü topraklandırmak yerine işletmesini büyütecek olanı arazi satın alma veya uzun süreli kiralama için, tarımdan sanayi

Liberal Düşünce ve Topluluğu | 57

vb. işçiliğine geçecek küçük arazi sahibini de arazisini satması veya uzun
süreli kiraya vermesi için teşvik eden bir program uygulamalıydı. Bu piyasa
için şarttı.
Yazdıklarım evvela Türkiye’ye göre çok daha liberal bir camia olan Ortak
Pazar’a ve Ortak Pazar’ın piyasa sistemine uyumu öngördüğü ve liberal uygulamalardan örnekler verdiği için merkezi planlamacı ve toprak mülkiyetine müdahale hazırlığı içindeki (Türkiye’ye göre çok daha liberal ve liberal
düşüncenin izharı )mahiyetindeydi. Yaklaşık elli yıl önce yazdıklarımı o dönemin toprak reformu hezeyanından çok geç de olsa kurtulmuş olan bugünkü Türkiye’nin iyi şeyler yapmak isteyen Sayın Tarım Bakanı’na da tavsiye
ederim.

Liberalizmle Aynıyyet Halindeki Demokraside Devletçilik
Forum’da 1 Ağustos 1965’te yayınlanan bir makalemin başlığı “ Demokraside
Devletçilik” idi. Bu başlığın o tarihlerde yazılmış fakat benim Yeni Forum’da
1980’de yayınlandığında öğrendiğim Milton Friedman’ın ünlü makalesinin
“Kapitalizm ve Hürriyet” olan başlığını hatırlatabileceğini düşünürüm.
Makalemde önce demokrasi konusunda yaratılan –günümüzde de sürenkavram karmaşasından bahsediliyor. Bu sebeple evvela demokrasinin hangi
çeşidinin söz konusu olduğunun açıklanması gerektiğini belirtiyor ve açıklamaya geçiliyordu. Bahsettiğim demokrasi çeşidinin açıklaması şöyleydi:
Demokratik gelişme yolunda ilk adımın Magna Carta ile atıldığını söyleyebiliriz. Bu belge ile
kral halkın bazı hak ve hürriyetlerini kabul ediyordu. İngiliz demokrasisi daha sonra kabul edilen yasaların devlet hâkimiyetini devamlı artan oranlarda tahdidi ve kişi hak ve hürriyetlerinin
genişletilmesi yoluyla gelişti. İngiltere dışında demokratik fikirlerin tabii hukuk akımının ve
bu akımın güçlü temsilcileri olan John Locke ve Rousseau gibi düşünürlerin etkisiyle doğduğu
kabul edilir. Klasik demokrasinin belli başlı kaynakları 1776 tarihli Amerikan İstiklal Beyannamesi, 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi, 1948 Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi gibi belgelerdir.

Dikkat etmek gerekir ki bu anlatımda halk veya millet hâkimiyeti, halkın yönetimi gibi ifadeler yoktur. Anlatımda klasik liberalizmin genel ilkeleri
yer almakta olup İlhan Arsel’in Hans Kelsen’e atfen zikrettiği liberalizm ile
demokrasinin ayniyeti düşüncesi aşikârdır. Giovanni Sartori’nin ‘insan hak
ve özgürlüklerinin amaç, demokrasinin bunu gerçekleştirme aracı’ olduğu
düşüncesiyle mutabıktır. Sartori’ye göre de siyasal anlamda demokratik ve
liberal devlet arasında önemli bir fark yoktur. Demokratik devletin liberal
devletin yeni bir adla ortaya çıkmış biçimi olduğu söylenebilir.
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Makalemde Kelsen ve Sartori gibi liberalizmle demokrasiyi birleştiren demokrasi tarifinden sonra Türkiye’nin demokratik ülkelere nazaran çok daha
detaylı ve geniş kapsamlı ekonomik kalkınma planı içinde devletçiliğe en
geniş yeri veren ve batı örneği çok partili demokratik sistemi uygulamak iddiasında olan bir ülke olduğu ve son yıllarda memleketimizde devletçilik uygulamasını çok daha artırmak hatta ekonominin tümüne yaymayı amaçlayan
bir kampanya ile karşı karşıya olduğumuzu yazmıştım. “Ne var ki memleketimizde uygulama oranı diğer demokratik ülkelerden çok fazla olan devlet kapitalizmini özel teşebbüs aleyhine daha da genişletmek, demokratik gelişim
yönünden denenmemiş karanlık bir yolda yürümek olmaz mı?” diye devam
etmiştim. Burada devletçiliğin yanında Türkiye’deki planlamanın da demokrasiyle bağdaşmadığı zımnen ifade ediliyordu. Makalenin sonunda Batı demokrasisi, devlet hâkimiyetinin tahdidi, siyasi iktidarın vatandaş oylarının
çoğunluğu tarafından kurulması ve vatandaşların siyasi iktidarı denetlemek,
icabında görevden uzaklaştırabilmek için siyasi partiler halinde teşkilatlanması esaslarına dayandığı görüşü bulunmaktaydı. “Devletçi bir ekonomik
düzen içerisinde ekmeğini siyasi iktidarın otoritesi altındaki devlet teşebbüslerinden kazanan, iktidarın uygun gördüğü kadar geçim imkânına sahip
olabilen bir vatandaş kitlesinin iktidar sahiplerini denetleme, icabında görevden uzaklaştırma gücü zayıflamaz mı?” diyerek Batı demokrasisi ile ekonomide devletçiliğin bağdaşmayacağı Friedman’ın ifadesine benzer şekilde
anlatmıştım.
Makalem gerek demokrasi tanımı gerekse demokrasiyle ekonomide devletçiliğin bağdaşmayacağı görüşüyle 1965’te de liberal düşünce izharıydı.
Arayan o dönemde yazdıklarımda tavizkar ifadeler de bulabilir. Ancak siyasi demokrasi iyidir dedikten sonra ama sosyal demokrasi de güzeldir demezseniz dergimizi Tan Matbaası misali zinde kuvvetler tarumar edebilirdi.

TZOB Başkanlığına Teşebbüs ve Darbe Reformuna Karşı Kitap
CHP 27 Mayıs darbesine sahip çıkmış bence bu yüzden 1957’deki %41 oyu
1961’de %36’ya düşmüştü. Demokrat Parti oylarını 1961’de Adalet Partisi,
Yeni Türkiye Partisi ve Millet Partisi paylaşmışlardı. Yeni Türkiye Partisi’nin
başkanı Türk siyasetinin unutulan liberallerinden Ekrem Alican’dı. Kurucular
arasında Prof. Dr. Aydın Yalçın gibi Forum’cular da vardı. Oyumu 1961’de Yeni
Türkiye Partisi’ne verdim. Ankara’da 1965 yazı başında yedek subay okulundayken Samsun’dan geldiğim bir pazartesi sabahında Kızılay’da beş katlı bir
binanın ağır şekilde tahrip edildiğini gördüm. Önünde bina enkazını temizleyen çöpçülerden buranın Adalet Partisi Genel Merkezi olduğunu ve bir gün
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önce zinde kuvvetler güruhunun saldırısına uğradığını öğrendim. AP 1961’de
halkın %34’ünün oyunu almıştı. Yapılan saldırıyı halka saldırı saydım ve terhisimden sonra Adalet Partisi’ne üye olma kararı verdim.
Türkiye’nin önemli ve aktüel konusu da olduğundan Forum’da “Türkiye
Gerçeklerinde Toprak Reformu” başlığıyla yazdıklarım toprak reformu şamatasına karşı olan çevrelerde ilgi görmüştü. Başkanlığını takdirkârlık ve hürmetle hatırladığım rahmetli Fahri Tanman Bey’in yaptığı, üyeleri Türk ve
Avrupa üniversitelerini bitirmiş, geniş arazilerini modern usullerle işleten
çiftçilerin teşkil ettiği “Türkiye Çiftçi Teşekkülleri Federasyonu” adlı bir kuruluş yazdıklarımı broşürlere bölerek tekrar yayınlıyordu. Kendilerine katıldım ve Türkiye ile irtibat kurma imkânı edindim.
Fahri Tanman Bey ile aramızda görüş farkı vardı. O mevcut zirai yapıya
hiç dokunulmamasından yanaydı. Bense devletin de bozulmasına katıldığı
yapının başta Ortak Pazar ülkeleri olmak üzere Batı Avrupa’da olduğu gibi
mülkiyete müdahale edilmeksizin teşvik yoluyla işletmelerin büyütülmesi
tarım alanının 30-40 yılda tamamen ticari iş gibi çiftçilik yapan işletmeler
alanı olmasını sağlayacak bir politikayla ıslahından yanaydım.
Tarım kesiminde çok daha önemli teşkilat kanunla kurulan her ilçedeki
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğiydi. Burası da bütün diğerleri
gibi partilerin etkisindeydi. Adalet Partisi 1965’te iktidara geldiğinde Fahri
Tanman Bey de Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) başkanı oldu. Ben de
Samsun’dan çiftçilerin seçtiği iki il temsilcisinden birisi olarak 1967’de TZOB
kongresine geldim. Hazırlığını yapmıştım ve TZOB yönetimini ele alma
imkânına sahiptim. Kongrenin ikinci günü seçimlere geçilecekken Kayseri
delegesi Adalet Partisi merkezine gittiğini iki Samsun milletvekilinin benim
seçilmemi önlemek için istifa etmekle partiyi tehdit ettiklerini ve hemen AP
merkezine gitmem gerektiğini söyledi. Partide sözü geçecek bir tanıdığım
yoktu. O sırada daima takdir ettiğim Tarım Bakanı rahmetli Bahri Dağdaş
kongreye geldi. Seçimler ertelendi ve ertesi gün yapılan seçimleri %40-60
kaybettim. O tarihte ben de AP üyesiydim. Sonradan öğrendim ki tanıdığım
Samsun milletvekillerinin derdi benim TZOB başkanı sıfatıyla Samsun politikasına hâkim olabilmemmiş.
Bu bana bir siyaset dersiydi. Ancak maksadım yalnızca Türk tarımını
Manshold Planı benzeri bir planla modernleştirmek için hükümete yön vermekti. Başarabilseydim Türk tarımı çok daha ileri düzeyde, AB üyeliği için
hazır olacaktı. Bu tecrübeden sonra AP’den istifa ettim.
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AP iktidarı en iyisini yapmasa da, reform şamatasına kulak tıkamak suretiyle tarımda yaratılacak tahribatı önlemişti. Kira akdim bitti. Çiftçiliği
1970’te bıraktım.
Beyinleri toprak reformu şamatasıyla yıkanmış paşalar 1971’de “12 Mart
darbesi” ile AP iktidarına son verdiler. DPT’nin ilk kuruluşundaki bir daire
başkanını başbakan yardımcısı yaptılar. Reform kanunları yürürlüğe koydular. Ankara’da müsteşarlık, uygulama yerlerinde taşra teşkilatı olarak “bürokrat arpalıkları” kurdular. İlk uygulamanın yapıldığı Akçakale’de, “toprak
indisi” hesabına göre kamulaştırılan araziden, bir aileye 27 dönüm arazi veriliyordu. Bu bir çift öküzün bir yılda işini yapabileceği arazinin yarısı kadar
ve küçük bir tarla traktörünün bir günde sürebileceği çift alanından küçüktü.
Bürokratların yönetiminde kooperatifler kurdular. Traktör, biçerdöver vs. kullanan 8-10 kooperatif işçisi, 200 aileye verilen arazinin tamamını ekip biçiyor, hasat sonunda –sözde- topraklandırılmış ailelerin evleri önüne, “bu senin
hissen” diye bir miktar mahsul bırakılıyordu. Sözde topraklandırılan 200 ailenin 1.000 kadar mensubunun üretim için yaptıkları ve yapabilecekleri bir iş
yoktu. Bu medeni dünyada benzeri olmayan, kemik tabloyu, marifetmiş gibi,
TV programlarında da teşhir ediyorlardı. Akıl dışı olduğu için, kısa süre sonra
uygulamadan vazgeçildi. Ama ders oldu.
Darbe paşalarının Türk tarımına verecekleri zararı önlemede ikaz olur düşüncesiyle 1971’de Türk Tarımı ve Toprak Reformu adlı kitabımı yazdım. Kitabımda, yer-yer “mümkün olanı kurtarma” düşüncesi yer alsa da, tarımın
bugünkü sorunları için de dersler vardır. İyi niyetli Sayın Tarım Bakanına,
Türk Tarımı ve Toprak Reformu adlı kitabımı da tavsiye ederim. Özellikle Sayın
Bakanın, haklı olarak basına yansıttığı, “arazilerin miras yoluyla bölünmemesi”, uygun gördüğü “evladı ekber” sistemlerinin 1926’da yürürlüğe konulan
(eski) medeni kanunda, en tatminkâr şekliyle var olduğunu, sorunun kanundan değil, tatbikatçıların ve “ilmiye taifesi”nin bilgisizliğinden, ehliyetsizliğinden, çoğu zaman da siyasi şartlanmışlıklarından doğduğunu anlatan 145
ve 146 sahifelerine dikkatlerini çekerim.
Yaşım sebebiyle Sayın Bakanın mekânına gitmem zor. Evime teşrif eder,
misafirim olurlarsa, kendilerine çevrelerindeki “kalemiye erbabından” veya
“ulemadan” daha doğru bilgiler verebilirim. Başka bir şahsi talebim olmaz.

Memurluk, Kamulaştırma, Son Havadis, Rus Sosyalizmi
Samsun’da çiftçiliği 1962’den itibaren avukatlıkla birlikte yapıyordum. Çiftçiliği 1970 sonunda bıraktım. Aynı yıl evlendim. Eşim, Ziraat Y. Müh. Ay-

Liberal Düşünce ve Topluluğu | 61

ten Berzeg Ankara’da memurluk yapıyordu. Ankara’ya yerleşmeyi kararlaştırdım. Genel Kadro Kanunu 1 Kasım 1970’te yürürlüğe girmeden, üst kadro
memuriyeti müktesep hak haline getirmek, bir süre Ankara piyasasına alışmak düşüncesiyle DSİ Genel Müdürlüğü avukatı, bir süre sonra da başhukuk müşaviri vekili oldum. DSİ kadrosu, 1950-60’lı yıllarda, Türkiye’nin en
yetenekli 200 gencinin gittiği İTÜ İnşaat Fakültesi mezunlarından mürekkepti
ve hepsi birkaç yıl Amerika’da, Avrupa’da bulunmuşlardı. Kendine güvenen,
tartışmadan kaçmayan bu kadro ile beraber olmak da güzeldi. DSİ’yi kuran
6200 sayılı kanunun 14. maddesine göre teftiş-tahkik işlerini de hukuk müşavirliği yapıyordu. DSİ’de on yıl süren memuriyetim, memuriyette kalmak,
kendimi beğendirmek düşüncem olmadığından, biraz da bürokrasiye yukarıdan bakma alışkanlığımdan rutin dışında ve mutadın üstünde etkinlikle geçti. İlk başardığım şey, DSİ’de “çok iş yapacağız ama mevzuat müsait değil”
lafını kaldırmak, bürokrasinin tamamında olduğu gibi, her birimin kanun
tasarısı yapma israfına son vermek oldu. Bence Türkiye’de daima mevzuattan
önce tatbikat sorunu vardı. Maaşımız az diyenlere, “beğenmeyen istifa eder”
hatırlatmasını yaptım. İdari tahkikatların, Sayıştay denetiminin çok sağlıklı
olmadığını gördüm.
DSİ, büyük baraj ve sulama inşaatlarından en çok harcama yapan kurumdu. Harcamanın önemli bölümü de kamulaştırmaydı. İşe başladığımda Keban
Barajı kamulaştırmaları vardı ve Genel Kadro Kanunu uygulaması sebebiyle,
DSİ’nin bölgedeki sözleşmeli avukatları ayrılmıştı. Tek taraflı yürütülen kamulaştırma davalarında bedeller aşırı yükseliyor, basının da ilgisini çekiyordu.
Keban’a 1972’de gittim. Daha önce fazla kamulaştırma davasına bakmamıştım. Davalardaki kararlara esas olan bilirkişi raporlarını ilk Keban’da inceledim. Birbirinin aynı olan binlerce rapor, iktisat ilminin “fonksiyonel inkısam” esaslarına aykırıydı ve bu yüzden 3-4 kat fazla bedel hesaplanıyordu.
“Raporlar yanlış” dediğimde, DSİ’de çalışan Y. Ziraat Mühendisleri, Fakültelerinde okutulan Zirai Ekonomi ve Zirai Kıymet Takdiri Kitaplarında da
aynı hesabın yapıldığını söyleyip, dört ünlü profesörün imzasını taşıyan ders
kitaplarını getirdiler. Okudum, “Kitaplar da yanlış” dedim. Tabiatıyla, ders
kitaplarının, senelerce binlerce Y. Mühendisin verdiği ve davaları takip eden
binlerce avukatın itiraz etmediği raporların yanlışlığını, mücerret iddia ile
kabul ettirmem mümkün değildi. Ankara’ya döndüm ve resmi yazılarla, İstanbul İktisat Fakültesi ve Ankara Ziraat Fakültesinden ilmi görüş istedim.
Olayı, 4 Kasım 1978 tarihli Milliyet Gazetesinin, “Düşünenlerin Düşünceleri” sahifesinde “Kamulaştırma Bedellerinde Büyük Hatalar Var” başlıklı
makalemden alıntılarla anlatacağım.
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Bütün Türkiye’de, on binlerce davada, tarım alanlarına değer saptanmasına ilişkin bilirkişi raporları, bilirkişi rehberi veya ders kitabı olarak yazılmış birkaç kitaptaki formüllerin her davada
aynen tekrarından ibarettir
Söz konusu bilirkişi raporları, yapılmakta olan yanlışlıklar da belirtilmek suretiyle İ.Ü. İktisat
Fakültesi ve A.Ü. Ziraat Fakültesi dekanlıklarına, incelenip görüş bildirilmek üzere tarafımızdan
gönderilmiştir.
İ.Ü. İktisat Fakültesinden 17.8.1972 ve 2645 sayılı yazı ekinde Prof. Dr. Gülten Kazgan ve Prof.
Dr. Mükerrem Hiç tarafından düzenlenen rapor, A.Ü. Ziraat Fakültesinden 24.7.1972 tarih ve 6881
sayılı yazı ekinde Prof. Dr. Fethi Açıl imzalı cevaplar alınmıştır…
Her iki raporda da örnek olarak gönderilen bilirkişi raporlarının ekonomik ve bilimsel açıdan büyük
yanlışlıklar taşıdıkları, arazi rantı ile saf hasılanın bilirkişi varsayımlarının tersine aynı şeyler olmadığı… Sonuçta bu biçimde düzenlenen bilirkişi raporlarının kamulaştırma bedellerini fahiş ölçülere
çıkaracağı belirtilmiştir.

Milliyet’teki yazımın dip notlarında, yanlış olduğu ilmen sabit olan ders
kitaplarını yazan dört Profesörün adları da belirtilmişti. İlmen yanlış ders kitabı yazan profesörlerden birisi, toprak reformu şamatası yapan sol cephenin,
en öndeki teorisyeni, CHP Danışma kurulu başkanı ve senatörüydü. Bugün de
profesör dostlara takılırsam bilsinler ki, eski alışkanlığımdır.
Keban kamulaştırmalarına, herhangi bir kamu avukatının, herhangi bir
konuda benzerini yapmadığı müdahaleler, devlet bugünün parasıyla milyarlarca lira zarardan kurtulmuştu. Dava takip yöntemim, Maliye Bakanlığı,
Muhakemat Genel Müdürlüğü dergisinde, bütün kamu avukatlarına örnek
olarak tamim edilmişti. Kamulaştırmada, devlet de haksızlık yapıyordu. Andırındaki iki köyün vergi değeri gerekçesiyle gaspını önlemek için bir yıl çalıştığım oldu. Devlet, kamulaştırdığı yerin tam bedelini, ilaveten insanların
uğradığı sair maddi ve hatırasından, ecdat mezarından mahrum kalmak gibi
tüm manevi zararların bedelini ödemeli, ancak bunlar, objektif kriterlere uygun olmalıydı.
Milliyet’teki yazımın konusu olduğu için kamulaştırma örneğinden bahsettim. Başka alanlarda da, memuriyetim, mesela DPT’nin beş yıllık planlarında değişikliği temin gibi, istisnai etkinliklerle geçti. Memurluğumun ücreti azdı, ancak çok yönlü etkinliğim beni tatmin etmişti. Belki bu yüzden
uzattım.
Memurluğa başladığımda yeni sayılan Mercedes otomobilim vardı, ayrıldığımda ise Murat 124. Memuriyet maceramı ayrıca, etraflı yazmam da
hizmet olur.
Serbest çalışmaya başladığımda, mütehassısı, daha doğrusu “hocası” olduğum kamulaştırma davalarını vatandaş tarafından takip ettim. Ancak, öğrettiklerimle idarelerde dava takip edenler, insanların haklarını, mağduriyet-
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lerini düşünmediler. Takdir edilen mülk bedellerini, ortalama üç sene, yıllık
%70 enflasyona yedirerek ödeme yolunu icat ettiler. Türkiye’ye karşı, mülkiyet hakkının ihlali sebebiyle AİHM’ne ilk toplu davaları ben götürdüm ve
içtihat oluşturan ilk mülkiyet kararlarını aldım.
Forum dergisi, 1960ların sonunda el değiştirdi, yayınına son verdi. Başka
dergi ve gazetelerde yazılarım yayınlandı. Bunlardan Dünya gazetesini hatırlıyorum. Son Havadis, 1950lerin büyük gazetelerindendi. 27 Mayıs’ın darbesini yedi, küçüldü. Tanınmış köşe yazarları, Türkiye’nin her ilçesinde birkaç
okuyucusu vardı. Benden, 1970li yıllarda yazı istediler, imkân bulduğumda
yazdıklarım Son Havadis’te yayınlandı. Hukuk alanında da Baro dergilerinde,
Milliyet vb.de yazdım.
Kendisi de sosyalist olan Prof. Dr. Gülten Kazgan, 1988’de Galbraith’in
Kuşku Çağı adıyla çevrilen eserine yazdığı takdimde, “son on beş yılda Türkçeye yalnızca Marksist eserlerin çevrildiğini, bunların dışında çeviri yapılmadığını” yazmıştı. On beş yılın başlangıcı 1973’e gidiyordu. Bence başlangıcı
20 yıl önceye, 1968’e uzatmak daha gerçekçidir. Dünyada da sosyalist-Marksist düşünce etkindi ancak, Türkiye daha uçtaydı.
Sovyetler Birliği, dünyada etkili bir propaganda yürütüyordu. Komünizme,
Sovyetler Birliği’ne karşı olanlar da, Sovyetlerde özgürlük ve demokrasinin
olmadığını söyledikten sonra ekonomik kalkınmada büyük başarı sağladığını
kabul ediyorlardı. Liberal düşünce, bu kabulün irdelenmesini gerektirmekteydi.
Son Havadis’te 13 Nisan 1979’da yayınlanan yazımın başlığı “Rus Sosyalizmi Kalkınmada Başarı Sağlamadı” idi. Yazıda, Rostow ve Kuznets’in hesaplarına dayanarak, Türkiye’nin 1962’de ulaştığı ortalama gelir düzeyine,
Rusyanın 73 yıl önce ulaştığı, bu tarihte, Almanya ve İsveç’le eşit olduğu,
komünizm döneminde geri kaldığı anlatılıyordu. Aynı gazetede, 18 Temmuz 1979’daki yazımın başlığı “Sosyalist Üretim Kalitesizdir” ve 4 Ağustos
1979daki yazımın başlığı da “Sosyalizmle Kalkınma Hayali İflas Etmiştir”di.
Bana göre, sosyalizm yalnız kölelik yolu değil, aynı zamanda sefalet yoluydu.

Liberalizmde Kargaşadan Vuzuha ve Liberal Düşünce
Topluluğu’na
Kenneth R. Minogue’un 1976’da, Encyclopedia Americana’da yayınlanan makalesinde, liberalizm “modern dünyanın temel siyasi doktrini” olarak anlatılır.
Minogue’a göre son dönemin diğer doktrinleri, liberalizmden sapma veya
liberalizme karşı olarak var olmuşlardır.
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Gerçekten, İngiltere esas alınırsa, belki 1688 ıslahatıyla başlayan dönemi,
ama dünyada, 1776’da Amerikan bağımsızlık hareketiyle başlayan dönemi
liberal düşünce şekillendirmiş, Amerikan bağımsızlığını takiben “liberal anayasacılık çağı” yaşanmıştır. İnsan hak ve özgürlüklerini güvenceye almayı ve
hukukun hâkimiyetini temini hedef alan, siyasi gücü insan hak ve özgürlükleriyle ve yönetilenlerin rızasıyla sınırlandırılan demokratik devlet anlayışı
liberalizmin ürünüdür.
Osmanlı’nın 19.yüzyıldaki modernleşme sürecinde Batı örnek alınmış, zaruri olarak liberalizm bu sürece yön vermişti.
Avrupa’da, 19.yüzyıl son çeyreğinde, liberalizmden sapma veya liberalizme karşı olarak doğan siyasi düşünceler etkinlik kazanmaya başladı. Birinci
dünya savaşından sonra, 1920 ile 1945 arasında Kıt’a Avrupası, liberalizmi
yok eden komünist ve faşist modellerin peşinde sürüklendi. İngiltere’de de,
Marksist kökenli İşçi Partisi’nin güçlenmesi, 1929 ekonomik kriziyle birlikte, liberalizmi klasik formundan farklı şekle soktu. Keynes de, Beveridge de
liberaldiler, ancak, birisi müdahaleci “refah devleti”nin, diğeri “kral saltanat
sürecek fakat sarayın önünü süpüren çöpçü, sabah kahvaltısında kralla aynı
şeyleri yiyecek” diye özetlediği ünlü planın mucidi oldular.
İkinci dünya harbinin başlarında Churchill ve Roosevelt, Atlantik Şartı
ile harp sonrasında dünyaya “dört özgürlük” temelinde şekil vermeyi
kararlaştırdılar. Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi,
özellikle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi liberalizmi ihya niyetini
göstermekteydi. Ancak, harbin hemen sonunda, İngiltere’de İşçi Partisi’nin
iktidara gelmesi, Fransa’da De Gaule’ü dışlayan Sosyalist Parti hâkimiyeti,
İtalya ve Fransa’da Komünist Partilerin etkili görüntüleri, Avrupa’yı
muhafazakârlarla sosyalist-sol cephenin mutabakatını zaruri kılan bir çizgiye sevk etti. Liberalizm, yalnızca, Sovyetler Birliği’nin kabul etmediği BM İnsan Hakları Beyannamesi ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi sınırları içinde
kaldı.
Türkiye, Cumhuriyetin “tek parti” döneminde Recep Peker’in temsil ettiği,
liberalizmi en büyük düşman sayan düşüncenin etkisinde kaldı. Çok partili
düzen zaruri olarak liberal düşüncenin ifade edilmesine ortam hazırlasa da,
askeri darbeler, anti-liberal devletçi sistemi takviye etti.
Batı, 1970’lerin ortalarından itibaren önce düşünce, takiben siyaset alanında, tekrar liberalizme doğru dönüşmeye başladı. Bu gidiş, Türkiye’ye, 12
Eylül 1980 darbesi yüzünden gecikerek, 1983 seçiminden sonra intikal etti.
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Mektepli kesiminde, basında “liberalizm” kelimesi, çekinilmeksizin kullanılmaya başlandı.
Ancak, Türkiye’de liberalizmin ne olduğu unutulmuştu. Heves edenler,
kendilerine göre liberalizm tarifi yapıyor, liberalizm temsilcileri yaratıyorlardı.
Son Havadis’te, 28 Nisan 1986’da yayınlanan yazımın başlığı “Türkiye’de
Liberal Hareketler” idi. Yazıda, yazıldığı tarihte bir liberal partinin olmadığı
anlatılıyor, sonunda şu cümleler yer alıyordu:
Bilinmelidir ki, liberal ideolojinin kökleşmediği, fikri ve siyasi planda yeterince güçlenmediği bir
ortamda demokrasi aramak yersizdir.
Şayet, Türkiye’de inançlı, taviz vermez liberallerden oluşacak şuurlu bir ekip, yeni bir parti kurar
veya mevcut partilerden birisi bünyesini bu yönde revize ederse, Türkiye’de demokrasinin geleceğinden ümitvar olabilmek için önemli bir sebep doğmuş olur.
Ve bilinmelidir ki, böyle bir parti, halktan en çok oyu alma istidadı taşır.

Aynı gazetede, 22 Nisan 1986’daki yazımın başlığı “Sağın Değil, LiberalSağın Birleşmesi” idi. Bu yazıda, “sağın birleşmesi” tekliflerine karşı, “sağda
değişik, fakat tümü antidemokratik akımlar halinde FAŞİST modeller de yaşamakta” denildikten sonra, faşizmle liberalizmin aynı çizgide buluşamayacağı
anlatılmaktaydı.
Son Havadis’te 2 Mayıs 1986 günü yayınlanan yazımın başlığı da “kavram
kargaşasının yeni hedefi: liberalizm” idi. Yazıda, 1980 sonrasında liberalizmle
ilgili yazılanlar eleştirilmekteydi.
Yeni liberaller, oportünizm peşinde değillerse ve gerçekten içtihat değiştirmiş iseler, liberalizmi
siyasi ve ekonomik tüm muhtevası ile kabul etmek zorundadırlar.
Liberalizm, Batılı demokrasinin temel taşıdır. Bir milletin fikri hayatında liberalizm canlı bir
ideoloji olarak temsil edilmiyor, o millet içinde yeterince kökleşmemiş, taraftar sağlamamışsa,
liberalizmi bir inanç olarak, tüm unsurlarıyla benimseyen, sesini duyuran bir kitle yoksa o millet,
Batılı manada demokrasiyi kuramaz, yaşatamaz.

Ben, bu yazılardaki düşüncelerle, yazılıp çizilenleri ciddiye almadan dolaşırken, 1992’de, kitapçı vitrininde Liberalizm başlıklı bir kitap daha gördüm.
Buna da bir bakayım diye aldım. Bu kitap çok farklıydı, ciddiydi, liberalizmi
kavram kargaşasından kurtarıp vuzuha kavuşturuyordu. Yazarı da Doçent Dr.
Atilla Yayla.
Atilla Bey’le tanışmak, görüşmek ihtiyacı hissettim. Fakültesine telefon
ettim, iki defa gittim. O zaman asistanı olan çok değerli, Doçent Dr. Bekir Berat Özipek’le tanıştım. Sonunda Atilla Bey’le buluştuk. Atilla Bey vasıtasıyla
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan’la tanıştım.
Ve böylece de, 1992’de Liberal Düşünce Topluluğu olduk.
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Neden ve Ne Zaman Liberalizmle Tanıştım?
Liberalizme neden temayül ettiğimi tek bir sebeple anlatmak yanlış olur.
Herhalde doğrusu, Ortega Y Gasset’in “İnsanın doğası diye bir şey yoktur.
Mühim olan onun geçmişidir” cümlesinden hareket etmek.
Çok değerli Atilla Yayla, Yeni Forum’un Mayıs-1995 sayısında Ahmet
Mithat Efendi’nin “Çerkesya’da Hükümet Şekli ve Uygarlık Düzeyi” başlıklı
yazısını, “Yazı siyaset teorisi açısından bir hayli ilginçtir. Merkezi bir siyasi
yönetim olmaksızın toplumsal düzenin olmayacağı yolundaki klasik tezi
yalanlayan bir örnektir” takdimiyle, bugünkü dile yaklaştırmaya çalışarak
yayınlamıştı.
Çerkesler, bir etnik küme değildir. Kuzey Kafkasya’nın eskiden Çerkezistan
denilen, İsviçre’den biraz büyük bölgesinde, eskiden bu yana yaşayan halklar topluluğudur. Konuştukları diller Kafkas (Adige, Abhaz, Vubıh), Türkik
(Karaçay), Hint-Avrupa (Oset) gruplarından, farklı olduğu halde, aralarında,
aynı dili konuşan ülkelerde de benzeri az görülen, örf-adet, toplum düzeni vb.
aynıyeti vardır. Mesela, hepsi aynı kıyafeti giyer, aile ve toplum içinde aynı
seremoni uygulanır, aynı müzikle aynı danslar yapılır vb.
Çerkesler, 1360-1517 arasında Mısır’da, Memluk devletini yönettiler. Osmanlı yönetiminde Fatih’ten itibaren yer aldılar. Devlet düzenini biliyorlardı.
Ancak, Kafkasya’da bilinen, klasik devlet düzeni kurmadılar. Ahmet Mithat
Efendi’nin de yazdığı gibi, asayişin, güvenliğin, adaletin, özgürlüğün olduğu
bir toplum düzenini, kendiliğinden düzeni tercih ederek, Rus işgalinin tamamlandığı 1864’e kadar sürdürdüler. Bu liberal düşünce açısından incelenmesi
gereken bir düzendi.
Ben, Çerkes’lerin Vubıh dalındanım. Muhtemelen, insiyak haline gelmiş
ve geçmişten aktarılan tecrübe ile toplumun devletsiz de olabileceğini düşünmüş olabilirim. Nitekim Osmanlı’nın ve Türkiye’nin adı hatırlanan bazı
liberalleri de, (Sadık Rıfat Paşa, Prens Sabahattin, belki Ahmet Mithat Efendi,
Ekrem Alican, olabildiği kadar İhsan Sabri Çağlayangil, kurulduğunda Hürriyet ve İtilaf Fırkası başkanlığı yapan Müşir Deli Fuat Paşa, Rauf Orbay)
Çerkes’tiler.
Bir başka sebep de, aile geçmişim olabilir. Berzeg ailesi mensupları
1830’lardan itibaren (İsmail, Hüseyin, Ali, Mehmet Zeki, Nazım, Tevfik, Bekir
Paşalar) Osmanlının askeri ve mülki üst yönetiminde yer aldılar. Bunlardan
mesela Müşir Mehmet Zeki Paşa, bendeki fotoğraflarından, üniformadan pek
hoşlanmayan, hatta müşir (mareşal) üniformasını da küçümseyen bir kimse olduğu intibaı veriyordu. Komutanlık yaptığı yerlerde her kesimdeki sivil
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halkla kurduğu yakın ilişki belgelerdedir. 1918’de Hürriyet ve İtilaf Fırkası
tekrar kurulduğunda, ilk başkanlığı kendisine teklif edilmiş, kabul etmemişti.
Babı Ali baskınında öldürülen Nazım Paşa ise, Feroz Ahmad’ın ifadesine göre
“liberallerin başbakan adayı” idi. Çocukluğumdan itibaren, aile geçmişiyle
ilgili anlatılanlar, devletin çok ulvi, hikmet sahibi, yüce bir nesne olmadığı
düşüncesine ortam hazırlar haldeydi.
Çocukluğumdan itibaren, ailenin mensup olduğum dalının, senenin sekiz
ayında Samsun’da şehir içinde, dört ayının da, Ada, Kavakçıyurt çiftliklerinde, Türkiye toplumunun farklı iki kesimini de tanıma imkânı veren yaşam
biçimi, belki farklı bir bakışa sebep olmuştur. Samsun’daki dede evinden
Mektebi Mülkiye’ye ilk öğrenci, 1905’te gitmişti. Evimiz, şiir sevdalılarının
mekânıydı. Mesela elli beş yıl önce, şiir hastası amcama Türkçe’nin üç büyük
şairini sorduğumda, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet ve Necip Fazıl demişti.
Bizde, siyasi düşüncelerinin önemi yoktu. Önem verilen artistik kaliteydi. Bu
da belki etkili olmuştur.
Sonunda, ilaveten rahmetli hocam Ord. Prof. Dr. Hüseyin Nail Kubalı’yı
hatırlamam uygun olur.

Kürsü Anarşizmi, Leon Duguit ve Hüseyin Nail Kubalı
Liberaller, toplumu bireylerin toplamı olarak kabul eder, bireylerden ayrı bir
toplum, kollektivite varlığının olamayacağını düşünür ve bu düşüncenin liberalizmin “farik’i mümeyyizi” olduğunu söylerler.
Ancak, toplumları siyasi organizasyonları, devleti, insanlardan farklı, onların dışında, insanlardan bağımsız varlıklar, kimlikler, kişilikler olduğunu
reddedenler liberallerden ibaret değildir. Hukuk sosyologları ekolünün önde
gelenlerinden, Fransız, pozitivist-realist Leon Duguit (1859-1928) ve taraftarları da, kollektivitelerin, toplumların, devletlerin, insanların dışında bir şahsiyetlerinin olmayacağını ileri sürerler. Duguit, Jéze, Bonard gibi hukukçulara
göre, farazi ve hakiki hiçbir hükmi şahıs yoktur. Büyük, küçük herhangi bir
topluluk veya devlet kendisini meydana getiren fertlerin iradesinden ayrı bir
iradeye malik değildir.
Leon Duguit’nin meşhur “devletin bir şahsiyeti varsa, buyursun birlikte
bir öğle yemeği yiyelim” sözü, onun ve taraftarlarının “kürsü anarşistleri”
olarak adlandırılmalarına yol açmıştır.
Rahmetli Ord. Prof. Dr. Hüseyin Nail Kubalı, İstanbul Hukuk’ta, benim
anayasa hukuku hocamdı. Hürriyet aşığı ve başta Duguit olmak üzere “kürsü
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anarşistleri”nin Türkiye temsilcisi gibiydi. İnançlı bir Müslüman ve şairdi.
Bir şiirinin son dörtlüğü şöyle:
Allah’a kul olduk kal’u belada
Yalnız bu yolda bir ikrarımız var
Üç günlük ömr için fani dünyada
Kula kul olmamak kararımız var

Hocam şiirinde, iç özgürlük-dış özgürlük farkına da güzel bir örnek veriyordu. Allah’ın kulluğunu kabul edip etmemek bir iç özgürlük meselesiydi.
Sartori’nin de ifade ettiği gibi, iç özgürlük liberalizmin özgürlüğü ile alakasızdı. Liberalizmin özgürlüğü dış özgürlüktü. Locke’da “bir başkasının keyfi
iradesine tabi olmamak”, yani “kula kul olmamak” veya “Allah’a şirk koşmamak”.
Sanırım, hocam liberalizme, kürsü anarşistlerini izleyerek ulaşıyordu. Benim, klasik liberalizmi idrak edip benimsememde, rahmetli hocam Ord. Prof.
Dr. Hüseyin Nail Kubalı’nın da mutlaka etkisi olmuştur.

Hangi Liberalizm
Ben, liberalizmi, Kenneth R. Minogue’un “saf bir siyasi doktrin” tanımıyla kabul ettim. Saf bir siyasi doktrin olduğu için, liberalizmin konusu, derdi, proje
alanı yalnızca devletti. Ciddi bir “devlet projesi” vardı ve bu proje “insan hak
ve özgürlüklerini güvenceye almak için, insanların rızasıyla kurulmuş, insan hak ve özgürlüklerini koruma amacından saptığında veya idare edilenlerin rızasını yitirdiğinde meşruiyetini de yitiren, demokratik, anayasal, hukuk
devleti” idi. Liberalizmin bir toplum veya insan projesi yoktu. Toplum projesi
olmadığı için, dinlerle, özellikle Müslümanlıkla ihtilafı olamazdı.
Liberal Düşünce Topluluğu kuruluşundan bu yana, yirmi yıl içinde
Türkiye’de siyasi düşüncenin çağdaşlaşmasına büyük katkı sağladı.
Varlığını, etkinliğini artırarak gelecek yirmi yılara taşımasını dilerim.

Bir Özgürlük Yolculuğu “Liberal
Düşünce ile Tanışmam”

Mehmet Ali İlkaya
Psikolojik Danışman. | TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi

liberal düşünce, Yıl 17, Sayı 68, Güz 2012, s. 69-73

Benim liberal düşünce ile tanışmam bir peri masalı olmamakla beraber benim için güzel bir yolculuk. Liberal düşünce, liberalizm kelimelerini üniversite okuduğum yıllarda pek az duymuştum. Liberalizm, bizlere bir öcü gibi,
adaletsizliklerin kaynağı olarak sunuluyordu. Akademik hayatımızın ne kadar sığ olduğunu şimdi daha net görüyorum. Neyse, tanışma hikâyemize dönelim. Çocukluğumdan itibaren, siyaset ile ilgili olmuşumdur. Türkiye’nin
sorunları, sorunlara çözüm yaklaşımları hep merak duyduğum konular idi.
1998 yılında üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden
mezun oldum. Tayinim Balıkesir, Burhaniye’de bir okula çıktı. Daha mesleğe
başlar başlamaz devlet kurumlarının, militer tutumlarından, verimsizliklerinden, hantallığından ve bürokratik oligarşiden rahatsız oldum. Cumhuriyetin 75. yılı kutlanıyordu. Her gün onuncu yıl marşını hep birlikte söylememiz
isteniyordu, törenler, geçit merasimleri birbirini izliyordu. Stajer öğretmen
adayı olduğumuz için bizden; “devletin elini eteğini öpmemiz”, “devlete tapınmamız” isteniyordu. Koca koca adamların resmi ideolojiye biatını gördükçe müthiş şaşırıyordum. 28 Şubat’ın en hızlı günleriydi, buna rağmen özgürlükçü bir ses yoktu ya da ben duyamıyordum.
1999 Yılında genel ve yerel seçimler birlikte yapılacaktı, ne hangi partiye
oy vereceğimi ne de hangi siyasi ideolojiyi (siyasi parti) destekleyeceğimi
bilmiyordum. Bir arkadaşım, “Besim Tibuk isminde bir adam var ilginç şey-
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ler söylüyor, senin ilgini çeker” dedi. Arkadaşım da bir akrabası LDP (Liberal
Demokrat Parti) ile çalıştığı için öğrenmiş, Bir öğle vakti Besim Bey’i TV’de
izledim. Doğrusu, düşünceleri çok ilgimi çekti, heyecanlanmıştım, aradığımı
bulduğumu düşündüm. Bir kaç gün sonra yeniden Besim Tibuk’u televizyonda izledim. Seçimlere sanırım bir hafta kalmıştı, kız kardeşimi de ikna ederek
oyumuzu LDP’ye verdik. Sonraki günlerde LDP ile ilgilendim, çalışmalarını
takip ettim. Partinin programını, vaatlerini ezberlemiştim, her ortamda insanları liberal düşünceye ikna etmeye çalışıyordum. Devletçi, kollektif zihinsel dünyaya isyan ediyordum ve gördüm ki: liberal fikirler (birey, özgürlük,
sınırlı devlet, anayasal demokrasi, piyasa ekonomisi) özellikle sol düşünceye
sahip kimseler tarafından kabul edilmiyor, ancak yanlışlığı da ileri sürülemiyordu. 2002 ile 2006 yılları arasında ise Liberal Demokrat Parti’nin zayıflaması ile birlikte bir süre liberal düşünce ile ilgilenmedim. Liberal düşüncenin
sadece bir siyasal parti tarafından savunulduğunu düşünüyordum. 2006 yılında, bir yıl sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları başlamıştı. Çalıştığım kurumda militarizm yükselişe geçmişti, sol görüşe sahip olan
iş arkadaşlarım, onlarla birlikte demokrat bildiklerim mevcut iktidarın bazı
uygulamalarını desteklediğimiz için benim gibi bir avuç insana her fırsatta
saldırıyorlardı. O günlerde, başörtülü kadınlara, düşünce ve ifade hürriyetine,
insan haklarına 28 Şubat günlerini aratmayan saldırılar oluyordu, boğucu ve
zor günlerdi, Türkiye’de sol siyasal ideoloji yanlılarının gözlerini adeta kan
bürümüştü. Çevremizdeki insanlar halimizi hatırımızı sormaz oldular. Evimize giden gelen bile azalmıştı. Eşim, buna çok üzülüyordu, onu teskin etmeye
çalışıyordum ama gerçekler ortadaydı. Bu anlatmaya çalıştıklarımı abartılı
bulanlar olacaktır, ne var ki böyle bir durum yaşanmıştır ve kısmen (demokratik güçlerin başarısı ile) bu yaşantılar azalma göstermiştir.
2007 yılında Atilla Yayla’nın “Ertuğrul Özkök’e Açık Mektup” adlı yazısını bir internet sitesinde okudum. Gördüm ki, liberal düşüncenin entelektüel
bir yanı da vardı. Yeniden, liberal düşünceyi okumaya araştırmaya başladım.
Bahadır Akın Hoca’nın “Kim Haklı? Kariyer Üzerine” yazısı çok ilgimi çekti,
okul yönetiminden izin alarak yazıyı son sınıfların sınıf panolarına astım. Kopan gürültüyü tahmin etmek zor değil! Ne liberalliğim kaldı (sanki suç) ne de
öğretmenlere saygısızlığım…. O günlerde anladım ki devlet kurumları ıslah
olmaz, çünkü devlet memurları statükonun temel gıdası!
2007 Seçimlerinde halk tercihini ortaya koydu, -çevreden gelen
merkezdekilerin aşağılamasından, haklarını çiğnemesinden üstelik bunu pervasızca yapmasından bıkan halk- tarihî bir adım attı. İlk defa statüko gerileme
dönemine bu günlerde girdi. Benim hayatımda pek bir değişiklik olmadı, her
Allahın günü katlanılması zor tartışmalara, suçlamalara dayanmak zorunday-
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dık. 2008’e geldiğimizde, LDT internet sitesinden ayrıca “Hürfikler”’den liberal
fikirleri daha sıkı takip ediyordum. Atilla Yayla’nın, Mustafa Erdoğan’ın B. Berat Özipek’in, Bilal Sambur’un, A. Faruk Özgür’ün, Mustafa Acar’ın ve daha pek
çok özgürlük yanlısı liberalin yazılarını her gün okuyordum. Bazı yazıları ezberlemiştim, söz konusu yazıları hâlâ unutmadım. Böylece, fikirlerimi savunmam kolaylaşıyordu, bana katılan az insan vardı ama karşı çıkacak tutarlı fikirleri de yoktu. O yıllarda artık yaşadığımız bu yerden (Balıkesir’in Sahil İlçesi)
ayrılmam gerektiğine karar verdim, burası benim için bir şey ifade etmiyordu.
İsteğimiz, 2010 yılında gerçekleşti. Artık, liberal düşüncenin merkezinde, Liberal Düşünce Topluluğu’nun bulunduğu kentte idim. Ankara’ya taşınmamızın üzerinden 2 ay sonra Liberal Düşünce Topluluğu Derneği’ni ziyaret ettim,
beni çok iyi karşıladılar, önce Perşembe seminerlerine katıldım, sonra bir çok
faaliyetinde yer aldım. Benim için, Liberal Düşünce Topluluğu bir özgürlük
adasıdır. Yorumumu romantik bulanlar olacaktır, ne var ki düşünce ve ifade
hürriyetinin çok sınırlı olduğu Türkiye’de, LDT’nin hayatımızdaki yeri budur
-özgürlük adası- şeklindedir. LDT’de fikirlerinizi rahatlıkla konuşabilir, yazabilir, tartışabilirsiniz. Bu anlayışa sahip kaç tane kuruluş var ki?

Liberal Düşücenin ve LDT’nin Geleceği
Türkiye söz konusu olduğunda liberal doktrinin gelişmesi, yayılması ile Liberal Düşünce Topluluğu’nun gelişmesi arasında bir paralellik olduğunu düşünüyorum. Yani, Liberal Düşünce Topluluğu ne kadar çaba sarf ederse liberal fikirler de o kadar gelişir yayılır. Liberal doktrin ile LDT arasında kader
bağı vardır. Akademik dünyada hâlâ çok etkin sol ve kolletivist fikirler hâkim.
Çocuklar, gençler sloganlar gölgesinde eğitim görüyorlar. Liberal düşünce
tutarlı, güçlü fikirleri ile ilerlemektedir. Liberal düşünce felsefesini ilkeli, tutarlı ve klasik hali ile savunan tek örgüt hâlâ Liberal Düşünce Topluluğu’dur.
Liberal fikirler, sanılanın aksine geniş toplum kesimlerinde karşılık bulmaktadır. Kıdemli liberal Kazım Berzeg, Türk toplumunun tercihini şu şekilde ifade etmektedir: “Hukuk önünde paşa ve kumandanla rençber, genel müdürle
çoban, patronla işçi vb. eşit olacaklardır. İç ve dış düşmanlar lafı edilmeyecek,
dünyayla dost olunacaktır. Türkiye halkının yüz yıl boyunca serbest oy kullanabildiği 15’ten fazla seçimde talep ettiği açıkça ve istikrarlı biçimde ortaya
konulmuş olan siyasî rejimin muhtevası budur. Bu rejimin siyasî literatürdeki adı, son elli yıllık revizyonlarını da ihtiva edecek muhtevadaki liberal
demokrasidir.” (“Olmayan Anayasayı Yapmak Zor Değil”, 30 Nisan 2012, Zaman)diyerek, geniş toplum kesimleri ile liberal değerler arasındaki sekronizasyonu vurgulamaktadır. Liberal Düşünce Topluluğu, ilkece entellektüel bir
misyonu kabul etmektedir, ancak hâlâ kısmen aktivist bir yön söz konusudur,
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sanırım böyle bir yol her zaman açık kalacaktır.
Liberal Düşünce Topluluğu, artık dünya çapında tanınan etkinliği kabul
edilmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Buradan LDT’nin misyonunu tamamladığı sonucu, fazla iyimser bir değerlendirme olacaktır. Liberal fikirlerin gelişmesi; ülkemizde etkinliğini arttırması için yapılması gereken daha çok iş
olduğunu düşünüyorum. Önerilerimize gelince:
1. Liberal düşünce doktrini yaygınlaştırılmalıdır. Buradan “liberal devrim”,
“kitlesel dönüşüm” gibi bir yol önerilmemektedir. Buna, “aktif liberalizm” denilebilir. Bireyler ve aileler, bir bilgi bombardımanı altında yaşamaktadırlar,
devletçi kollektivist fikirler sürekli tekrarlanmaktadır. Bu enformasyon fırtınası içinde liberal fikirler daha sık, tutarlı, daha çok kanal kullanılarak ve
daha çeşitli unsurları barındırarak yayılmalıdır. Bu amaçla, bülten vb. araçlar kullanılmalıdır. Özellikle, kamuoyu ilgisini mazhar olmuş fikri konularda
LDT’nin sesi duyulmalıdır.
2. Liberal Düşünce Kongresi önemli bir organizasyon olarak varlığını sürdürmelidir. Kongerede temalar belirlenmeli, belirlenen tema ekseninde bildiriler, araştırmalar, kitaplar ve yayınlar ilk kez burada sunulmalıdır. Öyle ki
kongrenin tartışma konuları ve sonuçları kamuoyu tarafından merakla beklensin.
3. Özgürlük ödülü, “sıradan insanlara” da verilmelidir, böyle bir bireyin
eğitimi düşük, entellektüel bir yanı olmayabilir. Hatta böyle sıradan kişilerin tercih edilmesi gerekir. Kalabalıklar arasından, bireyi savunan, devletin
sınırlandırılmasını isteyen, özgürlük kahramanı gibi kişilere verilecek ödül
liberal fikirlerin gelişmesine yayılmasına katkı sağlayacaktır.
4. LDT çalışmalarında bir sonuç raporu, sonuç bildirgesi, vb. somut veriler
oluşturmayı bir ilke edinmelidir. Böylece çalışmanın meyvesi alınır ve tüm
ilgililere sunulur.
5. Liberal düşünce siyasal aktörlerle işbirliği halinde olmalıdır. Liberalizmin siyasal temsili ayrı bir tartışma konusudur. Siyasal aktörlerle yapılacak
işbirliği “aktif liberalizm” fonksiyonuna katkı sağlayacaktır. Siyasal aktörler
ile karşılıklı fayda esasına odaklanmalıdır.
6. LDT, çalışmalarında genel, temel problemler ile ilgili geniş çaplı araştırma ve değerlendirmeleri içeren etkinlikler ortaya koymalıdır. Nükleer
enerji, eğitim, kamu yönetimi, Kürt sorunu, yerelleşme vb konular ile ilgili
çalışmalar yapılmalıdır.
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7. Üniversitelerimizde “liberal düşünce” kürsüleri ya da master - doktora
programları açılmalıdır. Dünya tarihinin son üçyüz yılına damgasını vurmuş
liberalizmin Türkiye’de hâlâ akademik bir temsilinin olmaması büyük eksikliktir.
8. LDT’nin formel yapılanmasını geliştirmesi, etkinliğine katkı sağlayacaktır. LDT’nin üye sayısının kısmen arttırılması yararlı olabilir.
Son olarak LDT’nin güç şartlar altında kurulmasını ve gelişerek bugünlere
ulaşmasını sağlayan, Atilla Yayla, Mustafa Erdoğan, Kazım Berzeg, Koordinatör Özlem Çağlar Yılmaz, B. Berat Özipek, Bican Şahin, Selçuk Durgut ve daha
birçok çalışanın tarihî bir başarı öyküsüne imza attıkları görülmektedir. Bu
günlerde “liberal” olduğumuzu gururla söyleyebiliyorsak, bu tablo onların
sayesinde gerçekleşmiştir.
Nice 20’li yıllara LDT…..

Liberal Düşünce Topluluğu’nun 20.
Yılı İçin

Melih Yürüşen
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Bir insanın ideo-politik kimliği bir dizi faktörün etkisiyle şekillenir ve diğer faktörlerle ilişkisi içinde onun kendi kişisel tarihinin ve kimliğinin şu
veya bu ölçüde önem atfettiği bir unsuru haline gelir. Kendimi neden liberal
olarak tanımladığımın fikri plandaki hikâyesini on yıl önce Liberal Düşünce Dergisi’nin LDT’nin 10. kuruluş yıldönümü için yaptığı “Liberal Düşünce
Liberal Düşünceye Bakıyor” başlıklı dosya vesilesiyle yazdığım yazıda anlatmaya çalışmıştım. Şimdi Liberal Düşünce Topluluğu 20. yılını kutluyor.
Kurumlar veya kuruluşlar için on yıllık bir dönemin geride bırakılmasını
ifade eden kurulma yıldönümleri, ‘Neredeydik nereye geldik? Ne için yola
çıkmıştık, hedefimize ulaştık mı, yoksa ulaşmak üzere miyiz yahut onun kabullenmesi zor olsa dahi başlangıçtaki hedeflerimizin çok mu açığına düştük
veya hep yerimizde mi saydık?’ gibi soruların cevaplarının aranabileceği muhasebe ve bilanço anlarını teşkil edebilirler. Bunun nedeni on yıllık bir sürenin herhangi bir kuruluşun kendisi için tanımladığı misyonu ve bu misyonla
ilişkili fonksiyonları ne ölçüde yerine getirip getirmediğine ilişkin nispeten
objektif bir kanaate ulaşmak için son derece yeterli bir süre oluşudur.
Bunun özellikle bir kuruluşun doğmasında ve gelişmesinde büyük emekleri geçmiş, bir bakıma varlıkları kuruluşla özdeşleşmiş kurucu aktörler açısından hayatta oldukları sürece mutlaka değerlendirilmesi gereken önemli bir
fırsat olduğunu düşünüyorum. Tabii bu fırsatın iyi kullanabilmesi, bir Hume
öğrencisi olarak kanaatime göre, insan doğasının belli tutkusal dinamiklerin
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etkisiyle neden-sonuç ilişkilerini indirgemeci bir tarzda kendi işimize geldiği
şekilde kurma ve sürekli kendimizi haklı çıkaracak bir tarih kurgusu peşinde
olma zaafından kendimizi olabildiğince kurtarmamıza bağlıdır. Ne yazık ki,
bunun çoğu kez çok zor olduğunu ve tarihle ilgili her türlü tartışmanın kaynağında hiçbirimizin neredeyse hiçbir zaman tamamen alt edemeyeceğimiz
bu doğal insani zaafın bulunduğunu belirtmeliyim. Bizler tabiatımız icabı
kendimizi ve önem hiyerarşisini kendimizin belirlediği hususlarda kendimize yakın bulduğumuz kimseleri, bu kimselerin oluşturdukları toplulukları ve
onlarla ilgili şeyleri çok önemseyen, dolayısıyla kendimize ve bunlara ‘torpil
geçmeye fazlasıyla meyyal’ mahlûklarız. Bunun bize sağladığı avantajlar çok.
Ama karşı karşıya kaldığımız birçok meselede insani doğamızdan neşet eden
bu niteliğimizin, yani tarafgirliğimizin büyük bir rol oynadığını da söyleyebiliriz.
Burada belki de asıl sorun, tarafgirliğimizin çoğu kez birçok meselenin
kaynağında kendisinin, yani taraflı olma niteliğimizin bulunduğunun görülmesi önünde adeta aşılamaz bir engel teşkil etmesi. Bizi bir tür mutluluk
duyduğumuz bir körleşmenin tam merkezine sevk etmesi. Böylece en basit
hükümlerimizden, çok sayıda insanı ilgilendiren yargılarımıza kadar birçok
kararımıza ve eylemimize tarafgirliğin gölgesinin düştüğünü, bunlara ciddi
bir şekilde hasar verdiğini görmüyoruz veya görmek istemiyoruz. Gördüğümüzde ise, hayatın ve tarihin bazen dramatik örneklerle ortaya koyduğu gibi,
genellikle iş işten geçmiş oluyor. Ortaya asla geriye dönüşü olmayan adaletsizlikler, bu adaletsizliklerin hiçbir şart altında telafi edilmesi mümkün
olmayan somut mağduriyetleri çıkıyor.
İşte on yıllık dönemlerin kurumların, kuruluşların merkezi aktörlerine
sunduğu fırsatın gerçek anlamda değerlendirebilmesi için, onların, son yedi
yıldır Hume üzerindeki düşünme sürecim içinde hayati önemini giderek artan bir şekilde idrak ettiğim bu zaafı mümkün olduğunca aşmaları gerekiyor.
Aksi halde ‘ilk’ veya takip eden ikinci ‘onuncu yıl’, hele Türkiye gibi istikrarlı
bir kurumsal varoluşu devam ettirmenin başlı başına bir ‘başarı’ olduğu bir
ülkede esasen bu başarının merkezi aktörlerinin haklı gururuyla hikâye edilerek kutlanma vesilesi olmaktan başka bir şey olmuyor.
Kendimi şüphesiz bu değerlendirmenin dışında tutmuyorum: ideo-politik
kimliğimizi nasıl, hangi şartlar altında benimsediğimizi olanca dürüstlüğümüzle anlatabilmeli; hikâyenin başlangıcını içinde yaşadığımız sosyo-politik ve kültürel iklimin şartlarına göre her defasında yeniden kurgulamaktan
kaçınmalıyız. Çünkü yine bir Hume öğrencisi olarak biliyorum ki, kişisel tarihimizi de tıpkı siyasi ve sosyal tarih gibi inançlarımızın ve fikirlerimizin
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gereklerine ve ihtiyaçlarına göre kurgulayabiliriz. Bunda başarıya ulaşmamız, yani ortaya kendimizle ilgili tutarlı, dolayısıyla bizi takip edenleri ikna
edecek bir hikâye koyabilmemiz için zihnimizin işleyiş ilkelerini dikkate alan
bir kurgu becerisi ve tekniğine sahip olmamız yeterlidir. Bu tür bir beceri
ve teknik belki de herkesten önce kendimizi ikna edeceğinden nasıl liberal,
sosyalist, muhafazakâr, milliyetçi veya İslamcı olduğumuzu aradan geçen on
yıllarda birbirinden farklı bir şekilde anlatabilir, anlattığımızın doğruluğuna
kendimiz de inanabiliriz.
Ben bu tür duruma düşmemek için 10 yıl öncesine gittim ve Liberal Düşünce dergisinin Güz 2002 sayısında ‘Liberal Düşünce Liberal Düşünce’ye bakıyor dosyası içinde yer alan “Liberal Olmak ve Bir Tercihin İzini Sürmek
Üzerine Bir Deneme” başlıklı yazıma döndüm. Bu yazıyı sanki kendi yazım
değil de bir başkasının yazısıymış gibi, yani onunla kendi arama belirgin bir
mesafe koymaya ve taraflılıktan olabildiğince kaçınmaya çalışarak okudum.
Çıkardığım sonuç, eğer liberal olmayı bugün hâlâ neden tercih ettiğimi ve
değerli bulduğumu anlatacak olsaydım, bu yazımda kullandığım temel argümana, yani ‘tercih kavramına çok daha az müracaat edeceğim oldu. Daha
doğrusu o tür bir hikâyeyi ilk kez bugün yazsaydım, yazımın çatısını o gün
yaptığım şekilde ‘tercih’ kavramını merkeze alarak kurmayacağım oldu.
Bu ‘tercih’ kavramının ve eyleminin benim için artık başlangıçta taşıdığı
önemi taşımıyor oluşuyla ilgili değildi. Birey tercihini hâlâ çok önemsiyordum; ama bu kavramı son yedi yıldır üzerinde çalıştığım Hume felsefesi nedeniyle farklı bir kontekste değerlendirmeye başlamıştım. Bununla birlikte
kendimi neden liberal olarak tanımlamaya ve liberalizmi bütün boyutlarıyla
anlama gayreti içinde olmaya başladım sorusunun doğru cevabı bugünkü fikri birikimimde değil, liberalizmi yirmi beş yıl önce ‘birey tercihlerini’ merkeze alan bir değerler bütünü, bir siyasi teori ve doktrin olarak görmüş olmamdı. Bu iki kavramı hem kendi başlarına hem de bir arada çok önemsemiş,
onlara önce ahlakî, sonra siyasî bakımdan büyük değer vermiştim.
Bunun içinde yaşadığım sosyal ve siyasi vasatın tarihsel şartları ile ilişkisi çok açıktı. Türkiye benim üniversite öncesi ve üniversite yıllarıma denk
düşen zaman kesitinde sosyal ve siyasi bakımdan tam bir felaket olarak telakki edebileceğimiz olaylar yaşamıştı. Kendi köşesinde olup biten dehşeti
birbirine en karşıt grupların gazetelerini ve dergilerini okuyarak takip etmiş,
meraklı bir genç olarak, artık bu tür bir değerlendirmeyi yapabilme kapasitesini ve güvenini kazanmaya başladığım dönemde bunun başlıca nedenlerinden birisini, vuruşan fanatik grupların hayatı totaliter bir keskin karşıtlıklar
ilişkisi şeklinde görmelerine bağlamıştım. Ama en az bunun kadar sorumlu
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bir diğer faktör, kurulu siyasi düzenin bu eğilimi alabildiğine beslemesi ve
sistem yerleşiklerinin bu olguyu kendi konumlarını, yani statükoyu korumak
ve pekiştirmek için alabildiğine kullanmaları ve istismar etmeleriydi. 12 Eylül Darbesi’ni bunun bir sonucu olarak görüyordum.
Tabiatıyla bunların hepsine karşıydım: kolektivizm benim için totaliter ve
otoriter her türden siyasi fanatizmin kaynağıydı ve bunların temsilcilerine
karşı kendi hayatımın benim için önemli bütün alanlarını ve etkinliklerini
koruma altına alacak tutarlı ve sistematik bir ahlakî ve siyasî değerler arayışı
içindeydim. Bunun insan tekinin, yani bireyin topluluktan önce geldiği, ahlakî
ve siyasî olarak merkeze yerleştirildiği bir düşünce örgüsü, ideo-politik tasavvurlar bütünü içinde mümkün olduğunu düşünüyordum. Sonuçta Kazım Berzeg hariç, tam da karşısında yer aldığım bu topluluklardan, özellikle de sağ
otoriter-totaliter gelenekten geldiklerini özellikle vurgulayarak, yaşadığımız
felaketlerin asıl kaynağını sağ-sol otoriteryanizmlere can suyu veren hâkim
devletçi-otoriter zihniyet ve ideolojide bulan ve hepsinin de hayatımda ayrı
bir özel yeri bulunan üç özel insanla 1994 yılında tanıştım. Bu özel insanlar
tanışma sırasıyla Atilla Yayla, Kazım Berzeg ve Mustafa Erdoğan’dı.
Atilla Yayla ve Mustafa Erdoğan’dan, hoşgörüyü liberal bir ahlakî ve siyasî
kavram olarak incelemeye gayret ettiğim yüksek lisans çalışmamı hazırladığım sıralarda haberdar olmuştum. Tez çalışmam esnasında en çok hayret
ettiğim şeylerden birisi Türkçede bir siyasi teori ve doktrin olarak “liberalizm” üzerine yapılmış olan akademik veya ciddi çalışmaların neredeyse yok
denecek kadar az olmasıydı. Oysa bilhassa merhum Turgut Özal’ın ekonomimizi dışa açan ve devleti yavaş yavaş asli ekonomik aktör olmaktan çıkaran
iktisat politikaları nedeniyle özellikle medyadaki karşıtlarının hem de vulgar
bir şekilde eleştirdikleri husus Özal’ın liberalliğiydi. Özal’ın üç büyük özgürlüğü, teşebbüs, fikir ve ifade ve din ve inanç özgürlüğünü ısrarlı bir şekilde
savunması, darbe sonrası Türkiye’sini bu üç büyük özgürlük doğrultusunda
değiştirmeye yönelmesi büyük bir tepki ve düşmanlık toplamıştı. Türkiye’nin
Özal döneminde hem de en beklenmedik koşullarda belirgin bir liberalleşme
yaşadığı söylenebilirdi. Ancak hoşgörü üzerine yaptığım çalışma, yukarıda
belirttiğim gibi, Türkiye’nin liberal düşüncenin felsefi ve siyasi kökenlerini
araştırmak ve incelemek isteyenler için tam bir çöl olduğunu fark etmemi
sağlamıştı. Türkiye’de liberalizm, karşıtları için, ‘liboş’ sıfatının tatsız çağrışımlarıyla küçültülmek istenen bir ideolojiden başka bir şey değildi. İşte böyle olduğu içindir ki, Atilla Yayla’nın ilk kitap çalışması Liberalizm Türk(iye)
okuruna bu ideolojinin temel unsurlarını felsefe tarihindeki köklerini kurucu
filozoflarına giderek tanıtmayı amaçlıyordu. Mustafa Erdoğan da sonraları
çok genişleteceği Liberal Toplum/Liberal Siyaset ile liberal siyaset teorisinin
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temel nosyonlarını ve liberal siyaset pratiğini var edecek bir toplumu karakterize eden unsurları ele alıyordu. Bu iki çalışma da beni çok mutlu etmişti:
benzer endişelere sahip olduğum iki fikir arkadaşı keşfetmiştim. Ama daha
önemli olan şey, bu iki fikir arkadaşının çalışmalarının liberal düşüncenin
köklerine ilişkin sağlam bir perspektif sunmalarıydı.
1994 yılında bir vesileyle Ankara’ya gidecektim. Yolculuk öncesi çok değerli hocam Ahmet Arslan, Atilla Yayla’yla tanıştığını, onun heyecanlı bir
akademisyen olduğunu ve kendisiyle tanışmamdan muhtemelen karşılıklı
olarak çok mutlu olacağımızı söyledi. Ne var ki kendisinde Atilla Yayla’ya
doğrudan ulaşmamı sağlayacak bir telefon numarası yoktu. Ama Ahmet bey
Atilla Yayla’ya kendisini referans göstererek Türkiye Günlüğü’nden Mustafa
Çalık vasıtasıyla ulaşabileceğimi belirtmişti. Öyle de oldu.
Atilla Yayla tam da Ahmet Hocamın tarif ettiği gibi çok heyecanlı, yerinde adeta duramayan bir insandı. Ankara Yüksel Caddesi’nde ‘Pigalle’ adlı
bir kafede en az iki saat boyunca liberal teori ve pratikle, Türkiye’nin liberal
değerlere çok yakın bir döneme kadar neredeyse tamamen düşman entelektüel ve kültürel iklimi üzerinde konuştuk. Bu, benim açımdan, Ankara’ya yerleşmenin ve Liberal Düşünce Topluluğu’nun içinde kurucu bir üye olarak
yer aldığım bir fikir arkadaşlığı ve dostluk ilişkisinin başlangıcı oldu. Dernek
adında ‘liberal’ sıfatının geçmesi bile başlı başına meydan okuyucu bir tavırdı. Heyecanın bulaşıcı olduğunu o sıralarda fark ettim. Hayatımın o güne bu
tür bir duyguyu hiç böylesi bir yoğunlukla bir daha duyamayacağım özel bir
dönemine girmekte olduğumu hissediyordum. Sahici duygular sanıyorum
hiç yanıltmıyorlar. Liberal Düşünce Topluluğu, faaliyetlerine gayet etkin bir
biçimde katılmaya gayret ettiğim ilk on yılı dâhil, yakın dönem Türk(iye)
siyaset düşüncesi tarihi içinde iz bırakan bir düşünce kuruluşu haline geldi.
Peki iz bırakmakla neyi kastediyorum? Çok basit bir şeyi: yakın geleceğin siyasi düşünce tarihçileri 1992-2012 yılları arasındaki kesiti inceledikleri
zaman Türkiye’nin büyük bir sosyal, iktisadi ve siyasi dönüşüm geçirdiğini
ve bu dönüşümün fikri zemininin hazırlanmasında ve sağlamlaştırılmasında
Liberal Düşünce Topluluğu’nun kurucu üyelerinin değişen derecelerde, ama
mutlaka bir katkıda bulunduğu tespitini yapmak durumunda kalacaklardır.
Çok daha açık bir ifadeyle LDT’nin bu dönüşümdeki fikri etkisi, bu etki karşısında nasıl bir pozisyon alınılırsa alınsın ve ona ne tür bir eleştirel anlam
yüklenilirse yüklenilsin inkâr edilmesi imkânsız bir vakıadır. LDT, bana göre,
başka hiçbir düşünce ve inanç örgüsüne referansta bulunmaksızın kendilerini
doğrudan doğruya liberal olarak tanımlayan düşünce adamlarının ve yazarların liberalizmi orijinal içinde bir bütün olarak anlamaya ve anlaşılır kılmaya
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çalıştıkları ilk gönüllü topluluk ve kurumdur. Bu bile Türk(iye) siyaset düşüncesinin yakın dönüşüm dönemi üzerinde çalışacaklar için LDT’yi başlı
başına dikkate almalarını zorunlu kılmaya yetecek bir faktördür.
Ancak burada belki de daha önemli bir faktör, Türkiye’nin ideo-politik
kimliklerini ilk defa her bakımdan ve tamamen liberal gelenek içinde tanımlayan bu düşünce adamlarının ortaya çıkışıyla hâkim Kemalist modernleşme
zihniyetine yegâne alternatifin liberal düşünce ve siyaset geleneğinde yattığını zımnen ve bazı bakımlardan hiç de istemeden de olsa kabul etmek zorunda kalan bir kesimin siyasi varoluş mücadelesinin ve iktidarının kesişmiş
olmasıdır. Sözkonusu kesimin büyük bir hevesle benimsedikleri yeni siyasi
kimlikleri, yani ‘muhafazakâr demokratlık’ bile büyük ölçüde formel veya informel olarak Liberal Düşünce Topluluğu içinde yer alan düşünce adamları
ve yazarları tarafından Batı düşüncesi ve demokrasilerindeki kriterleriyle tanımlanmış ve konumlandırılmıştı. Bu, nereden bakılırsa bakılsın bir dikkat
çekici başarıyı işaret etmektedir.
LDT’nin özellikle ilk on yılında kurucu üyelerinin ve bu üyelerin harekete geçirdiği genç gönüllülerin faaliyetleri ve çalışmaları sayesinde eriştiği başarı objektif bir nitelik taşıdığına göre, 20. Yılda üzerinde düşünülmesi
gereken mesele bu başarının ‘bir başarı olgusu’ olarak olabildiğince objektif
bir şekilde değerlendirilip değerlendirilmediği meselesidir. Bunun bir Hume
öğrencisi olarak hiç de kolay olmadığını belirtmek mecburiyetindeyim. Çünkü ne de olsa ‘mükemmel iyinin düşmanıdır’. Bu herhangi bir alanda belli
kriterleri esas alarak belirlenmiş mükemmellik ideallerinin ‘iyi’yi gözden düşürmekle kalmadığı, onun tekabül ettiği başarı derecesinin topyekun reddedilmesine götürebileceği anlamına gelir. LDT’nin etkinliklerine bu tür mükemmeliyetçi perspektifle değer biçildiğinde de böyle bir durumun ortaya
çıkması kaçınılmaz gibidir.
Bununla birlikte konu LDT deyince ilk akla gelen yazarların ve düşünce
adamlarının yazılarına ve çalışmalarına gelince aynı şeyi söylemenin hiç de
kolay olmadığını söyleyebilirim. Bu elbette bir mükemmellik iddiasında bulunmak anlamına gelmiyor. Belirtmek istediğim şey, bu eserler ve çalışmalar
için ileri sürebilecek muhtemel bir mükemmellik kriterinin herşeyden önce
yazarlarının kendi ideo-politik çizgilerini dayandırdıkları liberal teori ve siyaset geleneğine hâkimiyetleriyle, bu teorinin temel ahlakî ve siyasî değerlerini eserlerine ve çalışmalarına tam bir doğruluk ve tutarlılık içinde aktarıp
aktarmadıkları olabileceğidir. Bu kriter açısından ortada bir sorun olduğunu
ileri sürmek çok zordur. Dolayısıyla bu tür bir iddia ileri sürüldüğü takdirde,
bu, nedenleri bambaşka yerlerde aranması gereken bir haksızlıktır. Meselâ
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Mustafa Erdoğan’dan liberal özgürlük anlayışını okuyan bir Türk(iyeli) okur
bu konuda liberal siyasi düşünce literatürünün oluşturduğu birikimle, arka
plandaki büyük tartışmaların ve çoğullukların da nedenlerini de idrak ederek
hakkıyla temas kurabilir. Yine Atilla Yayla’nın piyasa ekonomisinin bir türlü
kavranamayan veya kavranmak istenmeyen unsurlarını ortaya koymaya yönelik makalelerini okuyan herkes, bu unsurların Adam Smith/David HumeHayek çizgisindeki bir liberal ekonomi kuramcısı tarafından nasıl görülebileceği konusunda sağlam bir bakışa ulaşabilir.
Ancak bir başarı değerlendirilmesi nispeten objektif sayılabilecek bu kriterlerle sınırlı değildir. Sübjektif şartlar da son derece etkili ve belirleyicidir.
Bunların başında bir ülkenin siyasi yapısını şekillendiren dinamikler, güç
ilişkileri ve tarafların kendi pozisyonlarına uygun veya onlara haklılık kazandırmak için kasten veya pek de farkında olmadan müracaat ettikleri inançları
gelir. Bu inançlar bir düşünce hareketinin hem şartlarını hem de sınırlarını
belirlerler. İnsanların çok büyük bir çoğunluğunun dindar oldukları bir sosyal vasatta savunucuları ne kadar konularına hâkim olurlarsa olsunlar bir
dinsizlik hareketinin hiçbir başarı şansı yoktur. Liberal değerler örgüsü ve
bu örgünün hayata geçirilmesini esas alan siyasi gelenek için bu tür bir engelin sözkonusu olmadığı açıktır. Aksine liberal teori ve siyaset geleneği, az
çok farklı versiyonlarıyla Türk(iye) toplumu için gerekliliği çok farklı açılardan savunulabilecek bir değerler örgüsünü ve siyasi rekabetin çatışan bütün tarafları için üzerinde uzlaşabilecek bir fikrî, ahlakî ve siyasî çerçevenin
kendisine dayandırabileceği bir zemini teşkil etmektedir.
İşte burası LDT’nin kanaatime göre en az başarılı olduğu yerdir. LDT, çatışan bütün tarafların, aksi herkes için tam bir katastrofik akıbete tekabül edeceği için eninde sonunda kabul etmek zorunda kalacakları bu gerçeğin yumuşak, kolay ve daha az sancılı bir şekilde benimsenmesini katalize edebilirdi.
Ancak bu yapılamadı, bundan sonra yapılabilmesi de bir hayli zor görünüyor.
Bir Hume öğrencisi olarak bunun neden böyle olduğunu bir hayli ikna edici
bir şekilde açıklayabilir, yani insan doğasının tecrübelerle şekillenen ve sempati mekanizmasıyla harekete geçen duygu ve tutku dinamiklerinin, bu potansiyel şansın farkına varılmasına ve kullanılmasına engel olan kökenlerini,
operasyon mekanizmalarını ve mahiyetlerini izah edebilirim. Ama bu apayrı
bir yazı konusu. Yine de bir hayli zor görünmekle birlikte bu engeli aşabileceğimizi ümit ediyor ve bu ümidin beyhude bir ümit olmadığını düşünmek
istiyorum. Bunun için ihtiyaç duyabileceğimiz belki de tek şey, karamsarlığa
değil sonsuz bir neşeye açılan iyimser bir şüphecilik ve taraflılığın aşılmasının en azından Humecu liberal antropolojideki belki de temel medenilik kriterini teşkil ettiği bilgisi ile uyumlu bir şekilde harekete geçebilmek.
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Liberal Düşünce Topluluğu’nun temsil ettiği liberal ideo-politik çizgiyle
doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilişkili olan düşünce adamlarının ve yazarların bu tür bir hareketin bir ihtiyaç olduğunu en kolay anlayacak ve bu ihtiyacı karşılamak için artık yola çıkıldığı günlerle mukayese edildiğinde son
derece derinleşmiş bir Türkçe liberal literatür birikimine de değerli bir katkı sayılabilecek çalışmalar yapabileceklerini düşünüyorum. Bu düşünceme
ne ölçüde katılacaklarını bilmiyorum; ama kendi adıma önümüzdeki dönemde bu sorunu açıklamak için özel bir gayret içinde olacağımı söyleyebilirim.
LDT çatısı ve çevresi içinde yer alan düşünce adamlarının ve yazarların bu
doğrultuda açmaya çalışacağım tartışmalara bir şekilde katılacaklarından ve
destek vereceklerinden pek az şüphem var. Tabii bu konuda sahici ve samimi bir istek göstermelerini sağlayabilecek bir düşünce ve tartışma çerçevesi
sunmayı gerçekten başarmam şartıyla.
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Giriş
Liberal Düşünce Topluluğu’nun (LDT) yirmi yılı aşan faaliyetlerini değerlendirmek kolay değil. Başarıların öne çıkarılması eğilimi yanında, eleştirel
olmaya çalışırken yapılanları yeterince değerlendirememe ve topluluğu sürükleyen bir avuç idealist insana haksızlık yapma riski de var. LDT’yi değerlendirmek bir başka açıdan da zor. Topluluk, ideolojik sınırları katı bir
biçimde çizilmiş, kolektif kimliği öne çıkaran bir yapılanma değil.1 Türkiye
ve dünyada bir dergi çevresinde kümelenen entelektüel oluşumların temel
özelliği olan güncel mevzularda kurum olarak görüş açıklamayı da baştan
reddetmiş bir oluşum.2 LDT adına yazan ya da konuşan insan sayısı da sınırlı.
Liberal değerleri tanıtma ve yayma dışında bir siyasi hedefe sahip değil. Topluluk, siyasi partilerle organik bir bağlantı kurmadığı gibi, belli bir sermaye
grubuna ya da az sayıda büyük bağışçıların mali desteğine dayanmıyor.3 LDT
çevresinin, “klasik” temel hak ve hürriyetleri öne çıkararak iktisadi hayata
devlet müdahalesi ve devlet eliyle gelirin yeniden dağıtımına soğuk bakan,
sosyal mühendisliğin sınırlarını vurgulayan klasik liberal yaklaşıma sempatisiyle öne çıktığı söylenebilir. Bürokratikleşme riski konusunda hassas olan
* Metni okuyarak değerli fikirlerini paylaşan Atilla Yayla ve H. Bahadır Türk’e teşekkür ederim
1 Atillla Yayla, Fikir Hareketleri ve Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara, Liberte, 2003, s, 68.
2
3

Yayla, Fikir Hareketleri, s, 23.
Faaliyetlerinin finansmanında genellikle uluslararası sivil toplum kuruluşlarından destek alan LDT’nin finans
kaynakları ile mesafeli bir ilişki kurma hassasiyetine de sahip olduğu belirtilmeli.
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topluluk, liberal değerlere sempatiyle yaklaşan ancak kendilerini liberal ya da
klasik liberal olarak tanımlayarak sınırlandırmak istemeyenleri de bünyesinde barındırıyor. Bu entelektüel ağ ya da çevre içindeki siyasal yelpaze geniş
olduğu gibi, kendisini bu çevre içinde tanımlayanların topluluk ile ilişkilerinin yoğunluk düzeyi de aynı değil. LDT, çevresinde bulunan ya da bulunmuş
olan herkesin topluluk algısı ve tecrübesinde farklılıklar olması da çok doğal.
Bu satırların yazarı, LDT’nin felsefesini benimseyen, kuruluşundan itibaren kurucularla kişisel, mesleki ve entelektüel ilişkileri olmakla birlikte,
kişisel önceliklerinin farklı olması nedeniyle, LDT çevresiyle çok yakın zamanlara kadar kısmen sınırlı bir ilişki içinde bulunan biri. Topluluğun iç çekirdeğine –yakın zamanlara kadar- ait olmayan, ancak o iç çekirdekten hiç bir
zaman uzak kalmamış birinin gözlem ve değerlendirmeleri.

LDT’nin Farklılığı
Türkiye’de liberalizm farklı çağrışımlar yapan bir ideoloji. Kimileri için
liberalizm, güçlü (ya da emperyalist) ülkeler veya burjuvazinin işine yarayan
modası geçmiş bir iktisadi doktrin. Kimileri için, dini geleneksel değerlerden uzaklaşma ve “batılı hayat tarzı” denilen tarz ve onun arkasında olduğu
varsayılan ideolojiye yatkınlık. Kimileri için ise 1980’li yıllarda “yükselen
değerler” olarak nitelendirilen ve ahlâki değerlerden uzak bir pragmatizm ve
işbitiriciliğe dayalı köşe dönmeyi tavsiye eden, lüks tüketim ve gösterişe dayalı imajı öne çıkaran bir ideoloji. Bütün bunlar arasında çok daha az bilinen
ise modern dünyanın insan hakları ve hukuk devleti gibi kurucu değerlerini
dile getiren güçlü felsefi, ahlâki ve siyasi bir sistem olarak liberalizm. LDT,
liberalizmin otantik anlamlarından biri –ve kanatimce en güçlüsü- olan bu liberalizmi Türkiye’ye tanıtmayı amaçladı. Kendi tercihini belirtmekle birlikte,
farklı liberalizmler olabileceğini söyledi, liberalizmin unsurlarının neler olduğunu anlatmaya ve açıklamaya soyundu, liberalizmin klasiklerini dilimize
çevirdi, tanıttı. Bunu yaparken, liberalizmi kendi tekeline almak ya da papalık
makamı gibi kimin hakiki liberal olduğuna karar vermeye etkili bir kuruluş
görüntüsü vermekten de kaçındı.4 Topluluğun amaçları arasında karar alma
pozisyonundakileri etkileme gayesi de var, ancak bu liberal fikirleri tabana da
yayma hedefinin ikinci planda olduğu anlamına gelmemeli.5

4

Yayla, Fikir Hareketleri, s, 24.

5

Özlem Denli’nin LDT’nin “nesnel işleyiş anlamında devlet eliyle akılcı reform yürütmeyi hedefleyen bir aydın kastı
olarak konumlandığı” iddiası, topluluğun öğrenciler ve kamuya yönelik faaliyetleri gözönününe alındığında tartışma
götürür. Özlem Denli, “Liberal Düşünce Topluluğu veya Paradoks Olarak Siyaset Arayışı,” Doğu - Batı, 14, 57,
(2011), s, 183.
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Topluluk dergi odaklı bir entelektüel hareket değil. Yirmi yıllık süre içinde
sempozyumlar düzenlendi, her yıl Liberal Düşünce Kongresi yapıldı, Hürriyet Mektepleri’nde yüzlerce insana liberal değerler anlatıldı, kitaplar yayımlandı, Ankara –ve son iki yıldır İstanbul’da- yapılan ve LDT çevresinden olmayan insanların da sunuşlar yaptığı haftalık seminerlerde liberal teori kadar
kadar güncel meselelere de yer verildi. LDT, liberal değerlere uzak duranlara
karşı dışlayıcı bir çizgi takip etmedi. LDT çevresinden bir çok isim ulusal ve
uluslararası kuruluşlarca desteklenen bir çok projeye imza attılar. Topluluk,
liberal eğilimli uluslararası düşünce kuruluşları ile de yakın ilişkiler kurdu.
Türkiye’li liberallerin dünya liberalleri ile ilişkileri ve işbirlikleri arttı.6 Topluluk faaliyetlerine katılmak, bu çevrede yer almak için kendini liberal olarak
tanımlamak şart değil, velev ki liberalizm asıl muarız olarak görülmesin. Bu
anlamda LDT, dışlayıcı olmaktan kaçınmaya çalıştı.
LDT’nin kurucularının, CHP ve onun temsil ettiği düşünülen bürokrat idaresinden duyulan tepki ile beraber, dini geleneksel (ve bir ölçüde milliyetçi)
değerlere kıymet verilen bir sosyal ve siyasal atmosfer içinde yetişip sosyalleştiklerini söylemek abartılı olmaz. Maddi olanaksızlıklar ve yoksunluklar
içindeki köy, kasaba ya da geniş anlamıyla “taşra” kökenli bu kadro, Cumhuriyetin seçkin denilen okullarında (Robert Kolej, Galatasaray, TED ya da İstanbul Erkek Lisesi gibi) ya da kaliteli yurtdışı üniversitelerinde okuma(yama)
dılar. Sadece kurucular değil, daha sonradan topluluk içinde aktif rol alanlar
arasında da, taşra kökenli, ılımlı ya da merkez sağ çevrelerden gelerek çok
daha liberal bir çizgiye oturmuş olanlar ağırlıklı yer tuttular. Sol ya da sosyalist geçmişten gelenlerle birlikte, üst düzey bürokrat ya da zengin yerleşik
şehirli ailelerden gelenler sınırlı sayıda kaldılar. Bu durumun nedenleri araştırılmayı bekliyor. Bildiğimiz bir şey varsa, LDT kurucuların bu ikinci kökenden gelenleri dışlamadığı, hatta çevreye dahil olmalarını teşvik ettiği.
Osmanlı- Türk toplumunda liberal hassasiyetleri dile getiren Prens Sabahaddin, Cavid Bey, Kazım Karabekir, Fethi Okyar, Ahmet Ağaoğlu, Halide Edip
Adıvar, Ahmet Hamdi Başar, Ahmet Emin Yalman, Aydın Yalçın gibi isimlerin
bir biçimde iktidar elitinin, kıyısında köşesinde kalmış olmakla birlikte, parçaları olduğu düşünüldüğünde LDT’nin farklılığı da göze çarpar. Topluluk ve
çevresinin Türkiye liberalizmi diyebileceğimiz gelenekten ayrıştığı noktaları
anlamaya çalışırken bu tespit özel önemi hak ediyor. LDT’nin bu niteliğinin
akılda tutulması, topluluğa damgasını vuran hassasiyet ve reflekslerle birlikte, zihniyet dünyasını anlayabilmek için gerekli.

6

Mont Pelerin Topluluğu yıllık toplantısının 2011’de İstanbul’da yapılabilmesi, LDT’nin organizasyon başarısı
yanında, uluslararası düşünce kuruluşları ile işbirliğinin geldiği aşamayı gösteren güzel bir örnektir.
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LDT’nin dikkat çeken bir diğer özelliği ise birlikte iş yapma alışkanlığının
düşük olduğu bir toplumda, kolektif denilebilecek bir liderlik altında, topluluğun doğası ve çalışma tarzına, ideolojik nüanslara ya da mizaç farklılıklarına dayalı kaçınılmaz görüş ayrılıklarının bölünme ve husumete yol açmadan
varlıklarını hissettirebildikleri bir yapılanma olması. Farklılıkların mutlaka
reddetme ve kopmayı gerektirmediğini gösteren beraber çalışma kültürü
oluşmuş görünüyor. Büyük umutlar ve heveslerle işe başlayıp, ilk engelde
aynı hızla dağılma eğiliminin güçlü olduğu bir toplumda, böyle bir yapılanmanın yirmi yıl gibi kısa denilemeyecek bir süre boyunca faaliyetlerini sürdürmesi övgüyü hak ediyor. Belli genel ilkeler gözetilmek kaydıyla “doğruyu
bilme iddiasına sahip olmama” ve bunun doğal uzantısı “diğerlerinin doğrularına saygı gösterme” temel liberal prensiplerine uygun davranma hassasiyeti, LDT’nin devamlılığınını sürdürmesinde hayati öneme haiz. Bu tutum,
farklı insanların birarada olabilmesine izin verdiği gibi, faaliyet biçimlerinde
de belli bir esnekliğe izin veriyor. Zaten başından beri, LDT “deneme yanılma
yöntemine dayanarak ve spontane biçimde” gelişmiştir.7 Amaçların gerçekleştirilmesindeki metot ve araçlar konusunda çok genel prensipler dışında
herhangi bir ortodoksi söz konusu değildir.
LDT gelenek oluşturma ve kurumsallaşma konusunda nerede ? Topluluğun kuruluş ve gelişiminde bir çok insanın emeği var, fakat topluluk Atilla
Yayla ve Mustafa Erdoğan ikilisinin ürünü.8 Özellikle Atilla Yayla, çalışkanlığı, çok yönlülüğü, teşkilatçılığı ve çok az insanda bulunabilen diğerleriyle
rahatlıkla ilişki kurabilme ve sürdürebilme yeteneğiyle öne çıktı.9 Büyük özveriyle çalışan kurucuların varlığının şans olduğu gibi aynı zamanda kurumsallaşma açısından bir zaafiyet de teşkil ettiğinin kurucular da farkındaydılar.
Yine Atilla Yayla, kurucu kadro sonrasında işlerin düzgün yürümesi için ne
yapılması gerekiyorsa, yapma konusunda büyük hassasiyet gösterdi.10 Yirmi
yılı aşkın bir süre boyunca, Liberal Düşünce Dergi’sinin yayın çizgisi, topluluğun finansmanı, kongre, seminer ve sempozyumlarda hangi konulara öncelik verileceği gibi sorular söz konusu olduğunda Yayla ve Erdoğan ikilisinin
öne çıktığı bir karar alma süreci vardı. Topluluğun kurumsallaşması yolunda
önemli bir adım atan bu ikili 2009 yılından itibaren –Liberal Düşünce Dergisi editörler kurulunda bulunma dışında- resmi herhangi bir pozisyon işgal
7

Yayla, Fikir Hareketleri, s, 107.

8

Bu noktada Murat Belge & Ömer Laçiner ikilisinin de istisnalardan biri olduğunu belirtelim. Bkz, “Söyleşi Murat
Belge Ömer Laçiner,” Birikim, 100, (1997), s, 39-40.

9

Bekir Berat Özipek, “Siyasette ve Fikir Dünyasında Liberal Düşünce Topluluğu,” Liberal Düşünce, 7, 28, (2002) s,
116-7.

10 Yayla, Aydın Yalçın’ın Yeni Forum’u evladı gibi görmesinin derginin kurumsallaşması önünde engel oluşturduğunu
tecrübe etmiş biridir. Yayla, Fikir Hareketleri, s, 85. Kurumsallaşmaya verilen önem için, bkz, s .116 vd.
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etmiyorlar. Böylece daha kolektif bir karar alma mekanizması ortaya çıktı.
2009 sonrasında LDT’nin sarsıntıya uğramamış olması başarının bir göstergesi fakat kurumsallaşma ve gelenek oluşturmanın hiç bitmeyecek bir çaba,
hassasiyet ve özen gerektirdiği de açık.11

LDT ve Muhafazakârlar
Liberal değerlerin güçlü bir toplumsal destek bulmadığı ülkelerde, bu değerleri savunmaya soyunanların hangi güç ya da güçlere yakın (ya da en az
uzak) duracakları meselesi ortaya çıkar. Bir çok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de
de saf liberal talepleri dile getirecek toplumsal taban kuvvetli değil. Bunun
yerine, dini geleneksel değerlerin ikinci plana itilmesini gerektiren bir milliyetçilik anlayışı ile devlet gücüne dayanarak yeni bir toplum yaratmaya
soyunan Cumhuriyet elitine karşı çıkan dezavantajlı toplum kesimleri, hükümetin keyfiliğinin sınırlandırılması, haklara saygı, daha az bürokrasi gibi
özgürlük taleplerini liberal siyasal söylemin yardımıyla dile getirmeye soyundular.12 Liberal değerler, bu toplumsal tabandan beslenen siyasi çizginin
(DP, AP, ANAP ve AKP) özellikle muhalefetteyken sahiplenmiş göründükleri
bir ideoloji görünümünde kaldı. Partiler iktidar olduklarında, ya da iktida11 LDT’nin geleceği açısından üzerinde düşünülmesi gereken meselelerden biri topluluğun hayati güncel meselelerde
“kurumsal” görüş serdetmeme politikası hakkında. Bugüne kadar takip edilen görüş açıklamama siyasetinin
avantajları açık. Topluluk çevresinde bulunanları memnun edebilecek bir ortak görüşü oluşturmak çok zor olacak ve
muhtemelen hiç kimseyi tatmin etmeyen ziyadesiyle diplomatik metinler ortaya çıkabilecekti. Diğer taraftan, LDT,
hızlı bir değişim yaşayan Türkiye toplumunda bünyesindeki bireylerden daha farklı bir şeyler söylemeyen bir düşünce
topluluğu görüntüsü veriyor. Kimilerine göre bu bir zaaf. Sadece klasik liberalizmi dile getirmek sayısız mesele ile
boğuşan Türkiye toplumuna hitap etmeyi amaçlayan bir entelektüel hareket için yeterli görülmeyebilir. Çok genel
prensiplerin somut siyasi durumlarda nasıl uygulanacağı göründüğü gibi basit değil. Ayrıca, topluluğun resmi
görüşlerinin olmadığı ancak bireysel görüşlerin olabileceği söylenmekle beraber, LDT’nin kurucular, başkan, ya da
yönetim kurulu üyelerinin yazdıkları ve söylediklerinin, ya da Liberal Düşünce Dergisi’nde yayınlanan makalelerin,
-hatalı bir biçimde- LDT’nin görüşü olarak algılanmasının önüne geçilebildiğini söylemek de kolay değil. Topluluk
devam eden anayasa yapım sürecine katkıda bulunmak amacıyla, uzun tartışmalardan sonra, “Türkiye’nin Yeni
Anayasası İçin Temel İlkeler” adını taşıyan bir metin yayımladı. 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumunda “evet” oyu
verilmesi için Kürtçe ilanlar da verilmişti. Belli konularda kurumsal açıklamalar yapılmasını isteyenler kadar, LDT
geleneğine dokunmamayı savunanlar da var. Tartışma sürüyor. LDT çevresi, iyi tanımlanmış köşeli bir kimliğe sahip
bir cemaat olma hali ile çok gevşek bağlarla bir arada tutulan bir entelektül ağ olma hali arasında bir yol bulma
konusunda daha fazla düşünmeli. İkinci mesele ise topluluk faaliyetlerinin finansmanı ile ilgili. LDT bir avuç idealist
insanın –parayla ölçülemeyecek- özverileriyle bu noktaya gelmiştir. Bir entelektüel hareket zaten sadece maddi
motiflerle sürdürülemez. Öte yandan, idealizminde sınırlılıkları ve sınırları vardır. Sadece belli kişilerin idealizmine
dayalı bir yapılanma o kişilerle kaim olacaktır. Topluluk, akademik ya da entelektüel şöhret inşa etme yeri olmadığı
gibi, zenginleşme, para kazanma aracı da olmamıştır. Faaliyetlerin hem artırılması hem de çeşitlendirilmesinin
gündemde olduğu önümüzdeki yıllarda idealizm ile profesyonelliğin daha dengeli bir biçimde harmanlanması
gerekli olacaktır. Finansman meselesi ve özellikle kaynakları çeşitlendirme konusunda yapılacak çok şey olduğu
açıktır. Muaşeret kaygısının ifade özgürlüğü üzerindeki olumsuz etkilerini en çok liberaller takdir ederler. Mali
kaynakları çok daha gelişkin bir LDT’nin, bu kaygıyı azaltma yolunda da işlev göreceği de aşikardır.
12 Mustafa Erdoğan, “Liberalizm ve Türkiye’deki Serüveni,” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, 7, Liberalizm, der Murat
Yılmaz, İstanbul, İletişim, 2005, s, 37. M. Şükrü Hanioğlu da Türkiye’de liberalizmin, felsefi ve entelektüel yönleriyle
sindirilerek kabul edilmiş bir ideoloji olmaktan ziyade, 1925 sonrasında baskın hale gelen otoriter zihniyet ve
uygulamalara yönelik tavır, duruş ve tepkilerden beslendiğini söyler. M. Şükür Hanioğlu, “Hepimiz Liberal Miyiz ?”
Sabah, 23 Ocak 2011.
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rın bir parçasına sahip olduklarını düşündüklerinde, çoğunlukçu milli irade kavramlaştırmasına referansla liberal olmayan yüzlerini öne çıkarmaya
başladılar. Çoğunluğu oluşturan sağ muhafazakar çevre partileri ile ilişkiler
konusu Türkiyeli liberaller arasında çatışma ve ayrışma yaratan konuların en
önemlilerinden biri oldu.13 1950’li yıllarda, bu partiler ve temsil edilen tabanın liberal olmayan yüzüyle karşılaşan bir kısım liberal, ehven-i şer diyerek
Cumhuriyetçi batılılaşmacı kampa meylettiler, bu yol 27 Mayıs darbesinin
desteklenmesine kadar gitti. Muhafazakâr camiadaki batılılaşma virüsünün
“incelikli” bir türevi olarak liberalizm algısının kökleşmesinde bu tutum etkili oldu. Diğerleri ise çeşitli saiklerle muhafazakârlarla yakın ilişkiyi sürdürdüler. Soğuk savaş döneminde ise liberal değerleri savunanların bir kısmı,
sol ve komünizmle mücadele adına otoriter bir milliyetçi muhafazakârlıkla
eklemlenebildiler. Herhalükarda, her iki kanat için de sonuç, daha güçlü olanın (Kemalistler ve milliyetçi/muhafazakârlar) çekim alanına girilmesi ve liberalizmin marjinalleşmesi oldu.
Siyasi angajman konusunda çok daha mesafeli bir tutum benimseyen LDT
çevresi açısından da, benzer soru ve sorunlar gündeme geliyor. Yıllardır, LDT
çevresinin aslında liberal olmaktan ziyade Türkiye’de anlaşıldığı şekliyle sağ
muhafazakâr kanada yakın olduğu, özgürlük anlayışının da çifte standartlı olduğu iddia ediliyor. Eleştirilere göre topluluk, özgürlük mücadelesinden her
şeyden evvel askeri/sivil bürokrasi ve onun ideolojisi Kemalizme karşı mücadeleyi anlıyor, dindar muhafazakârların taleplerine öncelik veriyor. Kürtler, Aleviler, müslüman olmayan Türkiye Cumhuriyet vatandaşları, kadınlar,
farklı cinsel tercihlere sahip olanlar, taşra kaynaklı muhafazakâr mahalle baskısına maruz kalan vatandaşlar, ya da askeri vesayetin tasfiyesi sürecinde
mağdur edildiklerini iddia edenler konusunda aynı hassasiyeti göstermekten
uzak kalıyor. Bu tarz iddiaların bazen çevre içinde de dile getirildiği oluyor.
Bu iddialar hakkında neler söylenebilir ?
Belirtildiği gibi, LDT insan haklarını savunmayı birinci öncelik olarak gören, insan hakları ihllallerini takip ederek gündeme taşımayı görev edinen
bir kuruluş değil. Ayrıca, sınırlı sayıda insanın düzenli bir biçimde medyaya
ulaşma imkanı var. Böyle olunca da hangi alana öncelik verileceği meselesi
gündeme geliyor. LDT çevresi Cumhuriyetçi modernleşme projesinin jakoben karakteri ve ondan neşet eden bürokrat ağırlıklı küçük zümre egemenliğini Türkiye demokrasisinin en öncelikli problemi olarak algılayarak diğer
13 “Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti” nin daha muhafazakar eğilimlere sahip Ali Fuat Başgil ile daha seküler yönelimli
Ahmet Emin Yalman çizgisi arasındaki farklılaşma nedeniyle zaafiyete düştüğü bilinir. Hüseyin Sadoğlu, “Hür
Fikirleri Yayma Cemiyeti,” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, cilt 7, Liberalizm, der, Murat Yılmaz, İstanbul, İletişim,
2005, s, 307-315.
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bütün problemlerin şu ya da bu şekilde bu temel problemle ilişkili olduğuna
inanmıştır. (Bu teşhisi yapanlar sadece LDT çevresindekiler de değildir) Dolayısıyla Kemalist ideoloji eleştirileriyle bürokratik hegemonya eleştirilerine
ya da bu kesimden kaynaklanan hak ihlallerine öncelik verilmesi şaşırtıcı
değildir. Türkiye’li muhafazakârların bir kısmının da benzer teşhişlerle yola
çıktıklarını biliyoruz. Muhafazakar çizgi ile yakınlaşmayı kolaylaştıran başka
faktörler de var.
Topluluk kurucuları, batılılaşmacı/seküler Kemalizm ve otoriter milliyetçi/muhafazakarlık ile eklemlenme riskinin farkındaydılar. Kurucular,
Türkiye’de daha özgürlükçü bir rejimin yerleşebilmesi için, çoğunluğu oluşturan dindar muhafazakar gelenekselci çevrenin milliyetçi hamasete yatkın
otoriter devletçi soğuk savaş sağcılığından olabildiğince uzaklaşabilmesinin
şart olduğunu düşündüler. Kurucuların sağ/muhafazakar “çevre” kökenli olmaları, bu kesimin dilini konuşabilmeleri, mağduriyetlerini anlayabilmeleri,
sempatiyle yaklaşabilmeleri liberal muhafazakar yakınlaşmasını kolaylaştırdı. Zaten, post-modern iklimin etkisiyle modernist/rasyonalist liberalizmin
kan kaybetmiş, LDT kurucuları da modernist olmayan bir liberalizme yatkın
bir pozisyon almışlardı. Muhafazakarların dışlandığı 28 Şubat döneminde
genellikle taşralı bir çok akademisyen, muhafazakarların haklarını savunan
dernekler ve sıradan muhafazakarlar, LDT özelinde kendilerine değer veren,
talepleri ciddiye alan, onları dinlemeye hazır, cesareti ile öne çıkan Ankara’lı
bir çevreyi buldular.14 Böylece, LDT çevresiyle soğuk savaş sağcılığını sorgulamaya başlamış geleneksel kesimler arasında yakınlaşmayı mümkün kılan
zemin oluştu. AK Parti’nin ilk döneminde kristalleşecek liberal demokrasi,
hak, ve hürriyetler ve Avrupa Birliği üzerinden şekillendirilmeye çalışılan
yeni söylemin inşa edilmesinde topluluk da rol oynadı.15
Liberallerle muhafazakarlar arasındaki yakınlaşma aradaki belirgin farklılıkların ortadan kalkması anlamına gelmiyor.16 İdeolojiler saf biçimde ifade
edilmezler, tamamlanmış değillerdir. Zaman ve mekan kaynaklı farklılıklarla
birlikte, farklı –ve çoğu zaman çelişkili- eğilim ve gelenekler arasındaki gerilimli ilişkileri bünyelerinde barındırırlar. LDT ve muhafakazar çevre yakınlaşması da iddia edildiği gibi, sorunsuz ve gerilimsiz olmadı,17 bundan sonra
14 Bkz, Bekir Berat Özipek, “Liberal Düşünce Topluluğu,” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, cilt 7, Liberalizm, der, Murat
Yılmaz, İstanbul, İletişim, (2005), s, 625 vd.
15 Örneğin 2004 yılında AK Parti tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Muhafazakâr Demokrasi Sempozyumu LDT’nin
de katkılarıyla gerçekleştirildi. 1990’lı yılların başında Anavatan Partisi ile benzer çalışmalar yapılmıştı.
16 Belki de “muhafazakar liberal”lerle, “liberal muhafazakar”lar arasında bir ayrım yapılabilir. Birinciler muhafazakar
değerleri daha fazla önemsemekle birlikte yine de kendilerini liberal olarak nitelendirenler iken, ikinciler ise özü
itibarıyla muhafazakar olmalarına rağmen, liberal değerleri de reddetmeyenlerdir.
17 Atilla Yayla, “Ak Partinin Liberallerle Zor Ama Zorunlu İlişkisi,” Yeni Şafak, 9 Mart 2008.
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da olmayacak. Muhafazakarların bir kısmı, genelde LDT çevresi dışındaki sol
kökenli ve hayat tarzı açısından muhafazakar tabana uzak olan liberal ve demokratları, din ve geleneğin rolünü anlamamak ve muhafazakarlara tepeden
bakmak, demokratikleşme sürecinde verilen desteğin diyetini istemek gibi
iddialarla itham etmeye devam ediyorlar.18 Her ne kadar muhafazakarlar ve
muhafazakarlığa yaklaşımı daha farklı olan LDT çevresi bu eleştirilerin asıl
odağında olmasa da, bu iddialar liberallerle muhafazakarlar arasındaki farklılıkların altını çiziyor.
2002-2010 yılları arasında askeri vesayetin geriletilmesi sürecinde LDT
çevresi de, özgürlükçü sosyalist ve demokrat çevreler gibi, AK parti hükümetlerini destekledi. Bu, kayıtsız ve şartsız bir destek değildi. Olması gerektiği
gibi hükümetin –ve daha genel anlamda- muhafazakar camianın partizan ve
yasakçı tutum ve davranışları eleştirildi. Hükümetin Alevilere yönelik politikaları ile, gayri-müslim ve Kürt kökenli vatandaşların hak ve hürriyetleri
üzerindeki sınırlamaları kaldırma konusundaki ikircikli tutumuna dikkat çekildi.19 Basitçe mahalle baskısı olarak adlandırılan ve hükümet politikalarından ziyade, toplumsal kültürden beslenen ayrımcılık türleri konusunda da
eleştirel tavırlar da eksik olmadı.20 Darbe teşebbüslerinin yargılanması süreci
büyük bir şevkle desteklenirken, süreçte adil yargılanma ilkesinin zedelenmemesi noktasına da, oldukça ılımlı bir üslupla, dikkat çekilmeye çalışıldı.21
18 Hüseyin Gülerce, “AK parti: Bir yanda liberaller, bir yanda Seçmen,” Zaman, 14 Ocak 2011; Mustafa Akyol, “Sol
Liberallerin Milliyetçilik Fobisi,” Star, 24 Ocak 2011; Elif Çakır, “Bu Robinson Cuma İlişkisi Can Sıkıyor,” Star, 20
Ocak 2011; Ahmet Turan Alkan, “Senin Ontolojin Sana, Benimki Bana,” Zaman, 22 Ocak 2011. Hayreddin Karaman,
“İktidarın Diyet Borcu Sadece Halkadır,” Yeni Şafak, 27 Ocak 2011, liberaller “acele ediyorlar, ya hep ya hiç diyorlar,
istedikleri olmayınca olanı da görmezden geliyorlar, tenkit ve tavsiye dilleri bozuk, efeleniyorlar, hakaret hatta
tehdit ediyorlar.” Ahmet Taşgetiren, “Bayramoğlu ve Ötesi” Bugün, 28 Şubat 2012.
19 Bkz, Mustafa Erdoğan, “Amaç, Kürtleri AKP’lileştirmek,” Neşe Düzel ile söyleşi, Taraf, 1 Şubat 2010; İhsan Duran
Dağı, “Müslüman Mahallesinde Liberalizm Sattırmayız,” Zaman, 28 Ocak 2011. Vahap Coşkun, “Otoriterleşen AKP
ve KCK,” Radikal İki, 27 Kasım 2011. Mustafa Erdoğan, “Hukuksuz demokrasiye doğru mu gidiyoruz ?” Taraf, 17
Ocak 2012. İhsan Duran Dağı, “Devlet dindar yetiştirebilir mi ? ” Zaman, 7 Şubat 2012.
20 “Kendimizi aldatmayalım. Anadolu muhteşem barış ve birarada yaşama örnekleri kadar, akıl almaz ayrımcılık, baskı
ve tahakküm örnekleri sağlamada da cömert bir coğrafyadır. Ramazan aylarında bazı şehirlerde oruç tutmayanlar
için hayatın çok zorlaştığı sosyal grupların iş ve komşuluk ilişkilerine girme de kendilerine benzeyenleri tercih
ettiği, bazı yer ve durumlarda muazzam etnik ayrımcılık yapıldığı, bireysellik kültürü yerine dini ya da ladini cemaat
kültürünün yaygın ve baskın olduğu, kadınların çoğu zaman sosyal hayatta ve çalışma hayatında erkeklerden
daha geride tutulduğu, gayrimüslim azınlık mensupları yanında Alevilerin de çoğunluk tarafından dışlandığı ve
baskı altına alındığı, önyargısız olarak ülke topraklarını dolaşan herkesin tespit edeceği gerçeklerdir” Atilla Yayla,
“Ötekileştirilenler Araştırması Üzerine Notlar,” Zaman, 30 Aralık 2008. Alevilere yönelik ayrımcılık konusunda LDT
Alevi-Bektaşi Araştırma Merkezi Direktörü Şenol Kaluç’un yazılarına da bakılmalı. Şenol Kaluç, “Aleviler sağa neden
mesafeli,” Yeni Şafak, 5 Mayıs 2009; Şenol Kaluç, “Sivas Katliamından Başbağlara,” Zaman 3 Temmuz 2011.
21 Bkz, Atilla Yayla, “Gazeteci tutuklamaları, Ergenekon ve Demokrasinin Geleceği,” Zaman, 1. Nisan 2011. “…
soruşturma ve yargılama sürecinde bilerek yapılan veya bilmeden yapılan ama düzeltilmeyen hatalar bu davalara
zarar verebilir… yargı ve yargı organları çok titiz olmalı” Mustafa Akyol, “Ergenekonda Kırılma Noktası,” Star, 14
Mart 2011. Mustafa Akyol, “KCK, Liberaller, Muhafazakarlar,” Star, 14 Kasım, 2011; “Muhafazakarlar Kemalistleşir
Mi ?” Star, 16. Kasım 2011; Gülay Göktürk, “Siyasi Eleştiri Hukuki Suçlama Ayrımı,” Bugün, 9 Kasım 2011; Gülay
Göktürk, “Büşra,” Bugün, 4 Kasım 2011; Orhan Kemal Cengiz, “Ergenekon’un Kayaları,” Radikal, 21 Mart 2012;
Murat Yılmaz “Darbe davaları hukuk mecrasında seyretmeli,” Sabah, 24 Mart 2012.
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Liberte yayınevi, İslamiyet ve genel olarak dine yönelik, en hafif deyimle,
sivri ifadeleri nedeniyle, muhafazakar çevreler tarafından kınanan Sevan
Nişanyan’ın otobiyografisini yayımlamaktan kaçınmadı.22
LDT çevresinin bu tutum ve tavırları, liberal olmaktan ziyade muhafazakarlaşmış LDT çevresi “algı”sını sarsmaya yetmemiş gibi görünüyor. Bunun
sebeplerinden biri, devlet ve ülke sahipliği algısı içinde yetişen Kemalist, laik
ya da Cumhuriyetçi denilen kesimlerin, demokratikleşme sürecinin kaçınılmaz sonucu olarak kamusal alanda görünürlüğü artan kesimleri görmekten
ve kendi ayrıcalıklarının sorgulanmasından rahatsızlık duymaları. Abartılı
tehdit algısı içindeki bu kesim için, kategorik hükümet karşıtlığı dışındaki
her tutum destek anlamına geliyor. LDT hakkındaki algıyı dile getirenler de
daha çok bu kesimlerle benzer hayat tarzına sahip, bu çevrenin hassasiyetlerine aşina olanlar, dilini anlayabilenler. Tabii ki, sizin nasıl algılandığınızı sadece siz belirleyemezsiniz, önyargıları kırmak zor iştir. Bu noktada, önyargıların kırılması LDT çevresindeki medyaya -sürekli bir biçimde- ulaşan insan
sayısının sınırlı olması ve ulaşanların da muhafazakar camia ve hükümete
yakın medyada (Zaman, Star, Bugün, ve Sabah gibi) yer almaları nedeniyle
daha da zorlaşmış gibi görünüyor.
Diğer taraftan bu eleştirileri abartılı ya da önyargılı kesimlerden geliyor
diyerek ciddiye almamak doğru olmaz. Hem Kemalizm hem de otoriter milliyetçilik ile arasına mesafe koyabilmiş LDT’nin muhafazakarlarla arasına
mesafe koy(a)madığına ilişkin bir algının varolması üzerinde düşünülmesi
gereken bir konu. Belirtmeye gerek yok ki, LDT çevresi içinde muhafazakarlar veya kısmen liberalleşmiş muhafazakarlar olacak ve olmalı. Sorun bu eğilimlerin baskın hale gelmesi ve topluluğun varlık sebebini oluşturan liberal
rengin kaybolması. İktidarın çevresinde, muktedirlerin yaptıklarını anlatma
açıklama ve meşrulaştırmaya soyunmuş gazeteci, yazar ve düşünce kuruluşlarından oluşan bir halka oluşmuş durumda, LDT çevresinin de bu algılanması onun yaptığı ve söylediği bir çok olumlu hizmetin de gözden kaçırılmasına
yol açacaktır.
Önyargının özelliği içselleştirdiğimiz için farkına varmakta çok zorlandığımız bir düşünce olmasıdır. Anlamak için özel bir gayret gösterilmedikçe,
bir bireyin herhangi bir konuda önyargılı olup olmadığını kendi kendisine
değerlendirebilmesi kolay değildir. Özel çaba bile sonucu garantilemez, bu
iddiayı dile getirenlerle diyalogu sürdürmek de gerekir. LDT çevresinin AKP
ve muhafazakarlar söz konusu olduğunda, sol, Kemalist ya da diğerlerine karşı göstermekte zorlandığı, gayet dikkatli ve ılımlı bir üslubu tercih ettiği iddi22 Sevan Nişanyan, Aslanlı Yol –Otobiyografi, Ankara, Liberte, 2012.
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ası ciddiye alınmaya değer. Ayrıca, AKP ve muhafazakarlara büyük bir kredi
açıldığını, eleştirmek için aşılması gerekli olan eşiğin de oldukça geniş tutulduğunu söyleyenlere kulak vermek zarar getirmez. Hülasa, eleştiriler, abartılı
ve acımasız olabilir ancak potansiyel bir riske dikkat çektiklerini de söylemek
lazım. Bu yönleriyle erken uyarılar olarak görülmeli.
Kişisel görüşüm odur ki, bürokratik vesayetin geriletilmesi, devlet adına
yasa dışına çıkan unsurların yargılanmaları, en azından bir kesimin düşünce
ve vicdan hürriyetlerinin genişlemesi, muhalefet partilerinin daha özgürlükçü olacaklarına ilişkin bir belirtinin olmaması AKP’ye büyük bir kredi açılmasını beraberinde getirdi. Ayrıca, sert eleştirilerin muhafazakâr camianın liberal değerleri daha iyi anlamalarının önünü kesebileceği, iki kanat arasındaki
diyalog kanallarını kapatabileceği endişesi de hissedildi. Eleştirilerin direnmekte olan vesayet rejimi savunucularına hayat öpücüğü verebileceğinden
de korkuldu. Vesayet rejiminin mağdurlarından olan LDT çevresindeki bir
çok ismin, yargılanmakta olan dünün muktedirlerinin mağduriyet iddialarını
ciddiye almaları da kolay değildi. Liberaller, tıpkı sosyalistler, demokratlar,
müslüman olmayanlar, Kürtler ve dindarlar gibi, uzun yıllardır tehdit edildiler, işlerinden oldular, ayrımcılığa uğradılar. Davaların sanıklarının sorumlular arasında olduğuna ilişkin güçlü karineler var ve bu da -maalesef- kültürümüzün bir özelliği olan duygusal ve soğukkanlılıktan uzak bir biçimde
hareket etmeyi beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Düşünce adamlarının,
yazdıkları ve söylediklerinin başkaları tarafından nasıl kullanılabileceği konusunda hassas olmaları yerinde. Lakin, reel politikçi refleksler ve yakın düşman uzak düşman algısı uzun süre devam ettiğinde bir noktada sizi, belki de
hiç farkında bile olmadan vicdani ve ahlaki duyarlılıklara karşı daha az hassas
bir ruh halini kabul etmeye ve ehven-i şer olarak gördüklerinizle, yani iktidar
sahipleriyle, çok benzer bir dili konuşuyor konumuna getirebilir. Stalinizmin
içyüzü hakkında ortaya çıkanları bilmekle birlikte, sosyalizm davasına zarar
vereceği gerekçesiyle bunları dile getirmekten kaçınan Avrupalı sosyalist entelektüellerin tecrübelerinden öğreneceğimz şeyler var.
Ayrıca, siyasi sempati ile muktedirlerle kurulan ilişki ağlarının eleştirel
bakışı ve tutum almayı güçleştirdiği gerçeğini de unutmamak gerekiyor. LDT
çevresindeki bir çok isim AKP hükümetine yakın gazetelerde yazıyor, düşünce kuruluşlarında çalışıyor ya da katkıda bulunuyorlar. Bu çevrede bulunmuş
bir çok isim milletvekili ya da bürokrat olarak görev yapıyor. Bu da eleştirelliği zorlaştıran bir diğer faktör. İktidar sadece muktedirlerin değil, muktedirlere yakın olanların da algı, kavrama ve bakış açılarını –aktörlerin hiç de
farkında olmadıkları bir biçimde- etkileyebiliyor.
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Devletin keyfi davranışı itiyad haline getirdiği, devlet dışı yaşam alanlarının yakın zamanlara kadar çok sınırlı olduğu bir kültürde, iktidarın çekim gücü daha da artar. Bu topraklar, tam da böyle bir kültürü sürekli yeniden üretiyor. İktidar konfigürasyonundan çoğu zaman dışlanmış olan, beyaz
Türkler arasında gelmeyen liberallerin, hükümetten gelen olumlu sinyallerden etkilenmeye, iktidarın çekim alanı içine girmeye, kendilerini iktidarın
bir parçası olarak gören kesimlere nazaran daha açık oldukları dürüstlükle
söylenmeli. Liberallerin özel durumları bir yana, Türkiye’li fikir adamları siyasi iktidarlarla dengeli ilişkiler kurmakta zorlanıyorlar. Kategorik karşıtlık
ile kendisine kıymet verilmesi ve kıymet verenleri etkileyerek tarihe adını
yazdırma, az zamanda çok işler yapma ihtimalinin ortaya çıkması, geniş bir
okuyucu kitlesinin olmaması sebebiyle kıymetinin bilinmediğini düşünen
kimseler için, dayanılması kolay olmayan bir çekicilik yaratıyor.23
Tekrarlayalım, LDT çevresine yönelik eleştirilerin çoğunun önyargılı ve
abartılı olması, potansiyel risklere dikkat çekme ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Yanılıyor (ya da abartıyor) olsak bile, iktidarlara karşı sağlıklı bir şüphecilik ve mesafeli duruşun –ki liberal olmanın tanımlayıcı özelliklerinden
biridir- ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlamış oluruz. Bireysel
özgürlük düşüncesi, herşeyden evvel, siyasi iktidarların dokunmamaları gereken bir alanın varlığını gerekli kılar. Siyasi iktidarlar ise, doğaları gereği,
kendi etki ve kontrol alanını genişletme eğilimindedirler. İktidar doğası gereği sınırlayıcıdır. İktidar ile bireysel özgürlük arasında her zaman bir çelişki/
zıtlık ve gerilim söz konusu olacaktır.
Esasen, meselemiz LDT hakkındaki –abartılı- algının kırılması ya da
LDT’nin birilerine sevdirilmesi değil. Topluluk amaç değil, araç. Amaç daha
liberal, medeni barış ve refah içinde yaşayan bir toplum. Hem siyasi iktidar
hem de toplumsal güç odaklarıyla mesafeli bir ilişki kurup sürdürebilen, yüzyıllarından birikiminden süzülüp gelen prensipler ışığında eleştirel tutum
almayı habitus haline getirmiş bir düşünsel gelenek ve geleneğin yeşereceği
zeminin oluşması. Böyle bir zeminin toplumsal siyasal temelleri olması ge-

23 Mustafa Kemal’in çıktığı yurt gezisine davet edilen Ahmet Hamdi Başar, duygularını şöyle ifade eder; “Talihimin
mesut bir tesadüfü beni iktidar kaynağının başına götürmüştü. Şimdi herşey sanki bana elimde gibi geliyor. Ne
istersem ne düşünürsem hepsini serbestçe anlatabileceğim. Öyle bir yerdeyim ki, bütün Türk efkar-ı umumiyesi,
bütün Türk tarihi buradan kaynıyor.” Ahmet Hamdi Başar, Atatürk’le Üç Ay ve 1930’dan Sonra Türkiye, Ankara,
AİTİA, 1981, s, 51 (ilk basım 1945). Cemil Meriç ise, kitabı “Bu Ülke”yi Süleyman Demirel’e “Rical-i devletin primus
interpares’i Süleyman Demirel Beyefendi’ye,” Necmettin Erbakan’a “Siz, yani mazlum bir milletin gasbedilen
haklarını istirdat için siyaset sahnesine atılmak cesaret, celadet ve mesuliyetini göze alan Necmettin Erbakan
Beyefendi. Hürmetlerimle” diyerek gönderir. Cemil Meriç, Jurnal, cilt 2, 1966-1983, 14.baskı, İstanbul, İletişim,
2007, s, 194. İthafların, Meriç’in Demirel ve Erbakan hakkındaki samimi görüşleri olduğuna inanmak kolay değil.
Meriç gibi bir ismin bu satırları yazabilmesini, entelektüellerimizdeki devlet tarafından ciddiye alınma ve tanınma
arzusunun ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren bir örnek olarak görmek yanlış olmaz.
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rekiyor ve olay sadece bir düşünce topluluğunun işi değil, fakat LDT böyle
bir zeminin yaratılması ve sürdürülmesinde rol oynama potansiyeline sahip.
Kaldı ki, değişen konjonktür ve hayatın olağan akışı daha eleştirel bir çizgiyi zorluyor. 2011 seçimleri sonrasında, askeri vesayetin sonunun geldiğini
düşünen AKP hükümetinin demokratikleşmeyi ikinci plana iterek, soğuk savaş sağcılığı ile daha fazla flört etmeye başladığı doğru. Meşruiyet arayışına
eskisi gibi ihtiyaç duymadığını, rakipsiz olduğunu düşünen hükümet, önceleri sınırlamak zorunda hissettiği otoriter, devletçi reflekslerini sergiliyor. Muhafazakarların –28 Şubat sürecinden farklı olarak- artık hem LDT çevresindeki hem de diğer liberallerle ile ilişkilerin yarattığı düşünülen meşruluğa da
çok daha az ihtiyacı var. Liberaller ile yakınlaşma ve işbirliğine geçici/pragmatik/stratejik motiflerle yaklaşanlar, ihtiyaç kalmadığını düşündüklerinde,
kendiliğinden uzaklaşıyorlar. Ortak muarız zayıfladıktan sonra, ona karşı beraber mücadele edenlerin de kendi farklılıklarını öne çıkarmaları ve eski ittifakların değişmesi tam olarak siyaset denilen faaliyete tekabül ediyor.
Askeri vesayetin özgürleşme önündeki en önemli engel olmaktan çıkması, hiç değilse sünni müslümanların hak ve özgürlüklerinin genişlemesi, Türkiyeli liberallerin öncelikler sıralamasında ince ayarlamalar yapmaları
ve Kemalistler, Kürtler, Aleviler, kadınlar diğer kesimlere yönelik hak ve özgürlük ihlallerine, bu kesimlere yönelik ayrımcılığa karşı, daha fazla ağırlık
verebilmeleri anlamına gelebiliyor. Devletin giderek muhafazakar bir renge bürünmesi, Kemalist, Cumhuriyetçi çizginin hak ve hürriyetlerin siyasi
otoriteye karşı korunması söylemini –samimiyetleri ne olursa olsun- daha
fazla ciddiye alma olasılığını artırmış olabilir mi ? Haksızlığa uğradıklarını
düşünen insanların hukuk devleti gibi değerleri anmaya başlamaları normal.
Liberallerin bu dönemde gösterecekleri hassasiyet, içimizdeki düşman olarak
kemikleşmiş liberal algısının da geriletilmesi açısından bir fırsat anlamına
da gelebilir.
LDT çevresi Cumhuriyetçi/Kemalist kanadın liberal değerlere daha az düşmanca bakma eğilimlerinin yüksek olmadığına inanmış görünmektedir. Değişen ve çoğu Kemalist/Cumhuriyetçi için travmatik etkiler yaratan koşullarda, bu tutumu da gözden geçirmek faydalı olabilir. Dindar/muhafazakar
çevrenin liberal değerlere sempati (ya da daha az düşmanca) ile yaklaşmasını olumlu karşılıyorsak, aynı şeyi Kemalistler içinde düşünebilmeliyiz. Bu
çevrelerin, liberal değerlere muhafazakar çevreden çok daha uzak/yabancı oldukları ve böyle bir çabanın boşuna olacağı görüşü tartışmaya açıktır. Böyle
olduğu kabul edilse bile, düşman algısını siyasi rakip algısına çevirmek için
bile mücadele etmeye değer.
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Hemen belirtelim, böyle bir sonuç yaratma ihtimali hiç olmasa bile, ilkeli
tutum ve duruşu yine savunmak gerekir. Liberalizmin üstünlüklerinden biri
insanın sırf insan olma sıfatıyla –siyasi fikirleri ne olursa olsun- belli bir saygıyı ve medeni muameleyi hakettiği düşüncesidir. Bu inanç, liberalleri hiç
benimsemedikleri fikirleri savunan ya da eylemlere kalkışan insanlara karşı
hassas olmaya iter. İnsanların kendilerine yakın hissettiklerinin haklarını savunmaları, acılarını dile getirmeleri normal ve beklenilebilir bir durumdur.
Önemli olan, sempati duymadıklarımızın hak ihlallerini de şimdiye değin yapıldığından çok daha gür bir sesle dile getirebilmektir.24 Bir eylemi, sadece
onun yaratabileceği muhtemel sonuçlarına bakarak değerlendirmeyi tavsiye
eden ve bu yönüyle liberalizmin bir karikatürü olmaktan öte gidemeyen faydacılıkla araya mesafe konulması gereklidir.
Yükselen muhafazakar siyasal çizgi ile mesafeyi koruyabilmek Türkiye liberallerinin kendi güç ve bağımsızlıklarını ispatlama anlamında önemli bir
sınavı başarı ile vermeleri anlamına da gelecektir. Rüştü ispat demek, kendisinden daha güçlü başka güce karşı belli ilkeler/prensipler dahilinde tavır
alabilmek mesafeyi koruyabilmek demektir. Kategorik bir muhafazakâr/AKP
karşıtlığından ya da hep muhalif olma halinden değil yapıcı eleştirellikten
bahsediyoruz. Türkiye’de entelektüel hareketlerin pek azının böyle bir tavrı
sürdürebildiğini düşündüğümüzde meydan okumanın önemi ortaya çıkar.

LDT ve Sol
Liberallerin sol ile ilişkisine gelince, Türkiye solunun Kemalizmle yakın ilişkisi ya da sol olmaktan ziyade Kemalist olması, Kemalizmin eleştirisini merkeze alan liberaller açısından sol ile ilişkilerin başından itibaren mesafeli olmasını da beraberinde getirdi. Ancak son yıllarda Türkiye solunda özellikle
–özgürlükçü ya da liberal sol diyebileceğimiz- genellikle Birikim çevresi de
denilen cenah ile mülkiyet hakkına ilişkin çekinceler dışında temel hak ve
hürriyetler savunusu konusunda kısmi bir yakınlaşma söz konusu olabildi.
Demokratikleşme/liberalleşme sürecinde bu kesimin entelektüel katkılarını
gözardı edemeyiz. Temel hak ve hürriyetler söz konusu olduğunda bir çok
muhafazakardan daha ilkeli bir tutum alabildiler. Türkiye’li solcular, en az
muhafazakarlar kadar devlet zulmüne maruz kaldılar. En azından özgürlükçü
liberal sol, devletin doğası konusunda bir aydınlanma/öğrenme süreci içine
girmiş görünüyor. Bunca tecrübeden sonra, sorun devlet kurumunda değil
24 Yayla’nın da belirttiği gibi, bir liberal için ilkeli ve tutarlı olmak “...doğru olduğuna inanılan ilkeleri, akıl yürütme
usullerine uygun olarak, en son mantıki noktalarına kadar götürmek ve ortaya çıkan sonuçları, kimin lehine veya
aleyhine olduğuna veya kimin lehinde veya aleyhinde algılandığına bakmaksızın savunmaktır.” Yayla, “Liberaller ve
Jakobenizm,” Zaman, 10 Ekim 2004.
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onun yanlış ellerde olmasında iddiasında ısrar edebilen bazı Türkiye’li muhafazakarlardan ayrılıyorlar. Sol cenahtaki değişim, başından beri çok sorunlu
olan ve LDT çevresinde de yankı bulan Türk sağının standart “solcu” algısından (Kemalist/batılılaşmacı çizginin doğal ürünü olmakla beraber o çizgiyi
de sorgulamaya başlayan, daha otoriter, şımarık ve halka yabancılaşmış din
ve millet düşmanları)25 uzaklaşmaya yardımcı olma potansiyelini taşıyor.
Temel hak ve hürriyetlerin korunmasında özel mülkiyet ve piyasanın rolü
konusunda gayet önemli anlaşmazlıklar devam ediyor. Keza, hiç giderilemeyecek anlaşmazlıklar da var. İnsanın kendi kaderini ne ölçüde bilinçli iradi
eylem yoluyla belirleyebileceği konusu ayrılık noktası olarak kalmaya devam
edecek. Keza, solun ideal düzenini kabul etmemekte ısrar edenler için kullanılacak kamusal “zorun” miktar ve niteliği de tartışmalı.26 Anlaşmazlıkların
mı, yoksa uyuşulan noktaların mı öne çıkarılacağı tercihi liberallerin liberal
sol ile ilişkilerinin düzey ve seviyesini belirliyor. Soldan gelenlerin soğuk savaş dönemiyle hesaplaşmaları gerektiği, sosyalizmin insanlığa büyük acılar
getirmiş bir hata olduğu, kendilerine sosyalist diyenlerin de bu gerçekleri
açıkça kabul etmeleri gerektiğini hatırlatmak, bu açıkça yapılmadığında söylenilenlerin bir işe yaramayacağını söylemek bir yol.27 İnsanların -hele belli bir yaştan sonra- yanıldıklarını kabul etmeleri zordur. Açık yüzleşmeden
ziyade, bir çok insan itiraf etmeden ve fakat fiilen aynı anlama gelen kapalı
yüzleşme de diyebileceğimiz tutum ve tavırlarıyla bu zor işin üstesinden gelebilirler.
Sosyalistlerden dinazor olarak bahsetmek, modası geçmiş bir akım vurgusundan yola çıkmak belki bazı duygusal ihtiyaçları doyurabilir. Nietzsche
“saldırmak benim güdülerim arasındadır. Bir düşman sahibi olabilmek; düşman olabilmek –ki bu güçlü bir karakteri/kişiliği varsayar- tüm hallerde her
güçlü kişilik/karakterin özelliğidir” der.28 Fakat bunun diyalogu sürdürme,
belli meselelerde bir araya gelme- gibi bir hedef var ise o hedefe varma açısından en iyi yol olduğunu söylemek mümkün değil. Her ideoloji kendi varlığı için ötekileştireceği bir ideolojiye ihtiyaç duysa da, öteki ihtiyacının belki
de en az hissedildiği ideolojinin liberalizm olduğu söylenebilir. Liberal top25 Bkz, Tanel Demirel “1946-1980 Döneminde ‘Sol’ ve ‘Sağ,’” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 9, Dönemler ve
Zihniyetler, İstanbul, İletişim, 2009, ss, 413-450. Yer yer abartılı değerlendirmelerine rağmen LDT çevresinin sol
algısına ilişkin ipuçları için bkz, Doğan Gürpınar, “Liberteryenizm ve Liberalizm arasında Liberal Düşünce Topluluğu,”
Liberal Düşünce, 14, 56, (2009), s, 41, 42, 50.
26 Bkz, Mustafa Erdoğan, “Sol Nedir ?,” Liberal Düşünce, Kış (2004), 33, ss, 107-114.
27 Yayla, “Sol geleneğin vahşi insanlık dışı uygulamarıyla hesaplaşmadıkça, solun insanlığa yeryüzü cenneti bir yana,
sağ kollektivist kardeşlerinin sağladığından daha iyisini bile vaat etme ve verme şansı yoktur” “Sol ve Düdüklü
Tencere” Zaman, 19 Mart 2005.
28 Friedrich Nietzsche, Ecce Homo: How one becomes what one is? çeviri, R. J. Hollingdale, London, Penguin, 1988, s,
47.
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lum tahayyülünde –bütün farklılıklara, hatta liberalizm düşmanlarına da- yer
vardır. Türkiye’nin siyasal hayatındaki olumsuzlukları dönüp dolaşıp Kemalizmle ilişkili sol ile ilişkilendirmenin liberal çevrelerde ne ölçüde silinebildiğini düşünmek gerekiyor.
İnsanların kendi sahip olduklarından başka herhangi bir inanç ya da ideolojiye mensup olma halini, empati konusunda ne kadar yetenekli olursa olsunlar, tam olarak anlayabilmeleri kolay değil, velev ki kendileri bir dönem
o ait olma halini samimi bir biçimde deneyimlemiş olsunlar. Bir solcunun
liberallerin sola yönelttikleri eleştirileri anlaması kolay olmadığı gibi, solcu
olma halini deneyimlememiş birinin solun söyledikleri ve zihniyet dünyasının gerisindeki motifleri anlayabilmesi de kolay değil. Bu meyanda, LDT
çevresinde sol cenahtan gelenlerin sayısının çok sınırlı olması bir dezavantaj
oluşturuyor.
Kendilerini ne kadar özgürlükçü olarak nitelendirirlerse nitelendirsinler
sol eğilimlilerin hakikati bilme iddialarından mülhem tepeden bakan, doğruyu keşfetmiş olma halini içeren bir üsluba meyletme alışkanlıklarıyla,29
soğuk savaş döneminden kalan sosyalist olmayan herkesi bilindik “sağcı” tipolojisi içine yerleştirme eğilimleri de diyalog çabalarına enerji harcamanın
yerinde olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Ancak, sol ile liberalizm
ilişkisine asgari müştereklerde birlik temelinde hayırhah yaklaşan isimler
de var. Tanıl Bora, örneğin, “geniş sol yelpazede “’liberal’ adı ve sıfatının
bir hakaret olarak kullanıldığından” yakınarak, “Liberal aydınları eli kanlı
işkencecilerden, katillerden daha vahim bir musibet olarak takdime varabiliyor iş” diyor.30 Bora, “liberalizmle tartışmanın hakkını vermeyen, veremeyen bir anti-liberalizm, solu güdük bırakır ve sadece yarasını örtmeye yarar”
diyecek kadar da cesur.31 “Türkiyenin geleneksel solcuları artık düşünmeyi bile yitirmiş” diyerek, “onlar yerine kaliteli bir muhafazakarla tartışmayı yeğliyorum”32 diyen Ömer Laçiner bir başka örnek. Türkiye’de liberalizm
aleyhtarlığını eleştiren Murat Belge ve Halil Berktay gibi saygın isimlerin
liberal değerlerin yayılmasında oynadığı rolü de gözardı edemeyiz.
Hülasa, liberaller, sol cenahta yaşananları, özellikle de sol Kemalistlerle
diğerleri arasındaki ayrışmalar ve bunun özellikle liberal ya da özgürlükçü
29 Örneğin Ahmet İnsel, vergi oranlarının düşürülmesini savunan Yayla’yı eleştirirken “gerçek bir fikri gangsterlikten”
bahseder. Ahmet İnsel, “Zenginden Nur Yağar Mı ?” Radikal 2, 11 Aralık 2011.
30 Tanıl Bora, Sol, Sinizm, Pragmatizm, İstanbul, Birikim, 2010, s, 67. Bora, “nesnelciliğin ve beşeri süreçlere iradi
müdahale cehdinin pozitivist ve velayetçi-vesayetçi bir tutuma dönüşmesi riskine karşı –ki sosyalizm tarihinden
biliyoruz ki bu risk varittir- liberal eleştiri uyarıcıdır” demeyi (s, 70) de ihmal etmiyor.
31 Bora, Sol, Sinizm, Pragmatizm, s, 70.
32 Ömer Laçiner, ““Türkiye’de Solcular muhafazakarlaştı ve gericileşti” Akşam, 3 Aralık 2012
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sol cenah açısından yarattığı gerginlik ve sıkıntıları anlamakta zorlanıyor
gibiler. Tepeden bakan üslubun –sadece sağ ya da liberallere yönelik olmayıp- solun kendi içindeki tartışmalarda da başat unsur olduğunu hatırlamak,
tutum ve zihniyetlerin kısa sürede kolayca değişmeyeceğini unutmamak gerekiyor.33 Ondan da öte, “düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı”34 bir
ülkede samimiyetle fikir ifade edenlerin birbirlerini anlamak için daha fazla
çaba gösterme “düşünceye saygı” ve tartışma geleneği zemininin oluşturulması noktasında ortak çıkarları var. Güçlü düşünsel gelenekler, hakiki eleştirinin olduğu atmosferde gelişir bu da kaliteli düşünsel rakipleri gerekli kılar.
Karşı düşünsel geleneğin zaafiyetinin ise zaman içinde dogmatizm ve içe
kapanma anlamına geldiğini söylemeye bile gerek yok.

Dogmatizm, Evrensellik/Yerellik Sorunu ve LDT
LDT, klasik liberal temaları Türkiye toplumuna tanıtma ve yayma misyonu
ile yola çıktı. Geniş liberalizm ailesi içindeki diğer yaklaşımlar ihmal edilmedi. Onun ötesinde özelllikle Liberal Düşünce Dergisi, sözü olan, düşünen
–liberal demokrat felsefe içinde kalan- Türkiye sorunlarıyla ilgilenen herkese
açık bir dergi kimliğini de reddetmedi. Dergi, bir misyon dergisi olma durumuyla, akademik camiaya da hitap edebilme arzusunu beraberce gerçekleştirmeye soyunmasa da, pratikte böyle bir görüntü ortaya çıktı.
LDT’nin liberal değer ve kavramları tanıtma ve yayma çabasının başarısız
olmadığı açık. Bu çaba devam ettirilmeli zira liberal değerler kendiliğinden
gelişmiyor, liberalizm karşıtlığının çok güçlü olduğu Türkiye toplumununda,
her kuşağın liberal değerlerle tanıştırılması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Herhangi bir siyasi ideolojiyi tanıtma ve yaymayı
amaçlayan bir topluluk, bu ideolojiyi dogmatik ve katı bir tarzda yorumlamaya ve sunmaya meyyaldir. Dar bir grup insanla benzer faaliyetler sunmak
grup içi kenetlenme eğilimlerini besler, bir noktadan sonra tekrar ve bıkkınlık hissi verir. Esasen işin doğası da bunu zorlar. Savunduğunuzun doğruluğuna ya da varolanlar arasındaki en tercih edilebilir olduğuna ateşli bir
biçimde inanmazsanız, onu savunmak için büyük bir çaba göstermeniz de o
kadar zor olacaktır. İşte tam da bu noktada dogmatizm tehlikesi başlar. Makul
bir denge tutturmanın kolay bir yolu yoktur.
LDT’nin ne bir düşünce kuruluşu ne de tamamen gönüllülük temelinde
işleyen bir entelektüel ağ olması da bu iki eğilim arasında gidip gelmesinin

33 Metin Çulhaoğlu, “Birikim Eğitiminde 5+8+(x),” Birikim, (1997), 100, s, 111.
34 Cemil Meriç, Mağaradakiler- Bütün Eserleri 8, İstanbul, İletişim, 1997, s, 280-1.
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bir yansıması. Düşünce kuruluşlarından ciddi teorik orjinal katkılar beklenmez, daha çok kabul edilen paradigmayı yaymak veya o paradigma ışında
pratiğe yönelik öneriler beklenir. Entelektüel ağlar/çevreler ise, bu gündelik, acil meselelerden öte daha bir farklı bir düzlemde meseleleri tartışmayı içinde bulundukları paradigmanının sınırlarını zorlamayı benimserler. Bu
iki uç arasında gidip gelme hiçbirini tam olarak dışlamama LDT çevresinde
bence sağlıklı olan bir gerilimi de besliyor. Topluluk, düşünce kuruluşu olmaya yaklaştığı ölçüde ikinciden uzaklaşabilecek ve dogmatizm tehlikesi artacak. Öte yandan çok genel bir liberal-demokratlık ekseninde bir örgütlenme
–buna ne kadar örgütlenme denebilirse- ise LDT’nin liberal olma halinden
kaynaklanan kendine has özelliklerinin ikinci plana itilmesine yol açabilecek.
Bu denge ve onun yarattığı zenginliğin sürdürülmesi önemli. Düşünce geleneğimizin dogmatik eğilimleri ve dogmatizmin çekiciliği düşünüldüğünde,
kısa dönemde dogmatizm tehdidinin ciddiye alınması gerektiği açık.
Liberalizm olumsuz anlamda dogmatik bir tarzda (her zaman ve her yerde geçerli tartışmaya gerek olmayan ayrıntılı evrensel ilkeleri vaz eden, akla
gelebilecek bütün sorulara cevap veren bir ideoloji) da savunulabilir. Modernist/rasyonalist damar özellikle liberal iktisatçılar ve ABD’li düşünce kuruluşları, arasında yaygındır. LDT çevresinde bu eğilimin olmadığı söylenemez
fakat baskın eğilim olup olmadığı tartışılır.35
Diğer taraftan, “eleştirel liberalizm” demeyi tercih ettiğim, bir eğilim de
mevcuttur. Buna göre liberalizmin, belli bir iyi toplum anlayışına dayalı bir
kurgu, diğer ideolojiler arasında bir ideolojidir. Liberalizmin neden tercih
edilmesi gerektiğine ilişkin nihai (ya da “bilimsel”) bir kanıt ortaya atabilmek
mümkün değildir. Liberalizm alternatiflerine nazaran tercih edilmeye şayan
bir ideoloji olarak savunulmalı liberal felsefenin öncülleri de dahil olmak
üzere sürekli bir eleştirel okumaya tabii tutulmalıdır. Liberalizm dünya cennetinin mümkün olduğunu savunan bir ideoloji olarak değil de, belli ilkeler
çerçevesinde eleştirel düşünme ve yenilenmeye açık, tüm açmazlara cevap
verme iddiası taşımadığı gibi, bunun mümkün olabileceğine de inanmayan,
kendi öncüllerini de sorgulamaktan kaçınmayan bir ideolojidir. Daha 1947
yılında abartılı bir kendine güven gösteren yanlış akılcılığın zararlarından
dem vuran Hayek, hakiki liberalizmin temelinde “entelektüel tevazu” yatar
demişti.36 Tabii ki, eleştirel liberalizm de dogmatik bir biçimde savunula35

LDT’nin –piyasa mekanizmasının öne çıkaran- liberteryenizm ile liberalizm arasında sıkıştığını iddia eden
Gürpınar, topluluk çevresindeki –özellikle iktisadi konulardaki- dogmatizm eğiliminin altını çizer. Doğan Gürpınar,
“Liberteryenizm ve Liberalizm arasında Liberal Düşünce Topluluğu,” s,46.

36 Friedrich .A Hayek, “Opening Adress to a Conference of Mont Pelerin,” s, 244. (İY, 1947) The Collective Works of
Hayek, vol IV, The Fortunes of Liberalism, der, Peter G. Klein, The University of Chicago Press, Chicago, 1992, s, 244.
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bilir. Rasyonalist eleştirel tartışmaya hem bilim hem de siyaset felsefesinde
merkezi bir rol biçen Karl Popper’ın kendisinin eleştiriye tahammül göstermekte zorlanması ironik olduğu kadar, insanın kendi kendisini dışardan ve
bir başkasının gözüyle görebilmesinin imkansız olduğunu söyleyenlerin ne
kadar haklı olduklarını da düşündürür.37
Üslup, içerik kadar önemlidir ve bu noktada, LDT çevresinin de dikkat
göstermeye devam etmesi gerekiyor. Mustafa Erdoğan, on yıl önce, özellikle
gençler arasında görülen “liberalizmi bir tür kapalı grup ideolojisi gibi” algılayan “fundemantalist” liberal eğilimin tehlikelerine dikkat çekmişti.38 Uyarılar halen geçerli. Cemil Oktay, “liberallik, tutkulu veya mümince tavırlarla
kafiyeye girmez”39 der. Richard Rorty, “ironik” tutum olarak nitelendirdiği
kişinin kendi değer ve değerlendirmelerinin nihai olmayabileceği düşüncesini akıldan çıkarmamayı önerir.40 Kendi doğrularından hiç şüphe etmeyen
bir yaklaşımın rahatlatıcı etkisini en iyi bilme durumunda olanlar liberaller.
Dogmatizme karşı uyarmak, ya da öyle olmadığını söylemek de yeterli değil, bütün yapılanları ve yazılanları bu gözle değerlendirmek, başkalarının
değerlendirmelerine açmak gerekiyor. Özellikle eğitim ve tanıtmaya yönelik faaliyetlerde işin doğası gereği, dogmatizm tınılı bir atmosfere meyletme
mümkün olabilmektedir. Bu hassas mevzuada dikkatli olmakta fayda var zira,
dogmatizmin bir düşünce topluluğu (ve temsil edildiği söylenen düşünceye
en çok zarar verebilecek) durumlardan biri olduğunu en çok liberaller takdir
etme pozisyonundadır.
En geniş anlamıyla liberal teori dünyaya ilişkin soru ve sorunları “çözmüş” ya da “nihai” cevapları vermiş değildir. Liberalizm, hak ve hürriyetlerin
korunması ve medeni bir yaşam için neler yapılmaması gerektiğini söylerken
en iyidir. Neler yapılması gerektiği konusunda ise aynı güvene sahip değildir. Bu, liberalizmin hem zaafı hem de gücüdür. Gücüdür, çünkü bir insanın
diğerine zalimce davranışının önlenmesi hedefi üzerinde anlaşabilmek kısmen kolaydır. Zaaftır zira, insanlara bir alan bırakıp o alanı kendi seçimlerine
göre doldurmalarını öğütleyen bir teorinin, dünya cennetleri vaad edilen bir
çağda kitlelere cazip gelmesi kolay değildir.

37 Byran Magee, Karl Popper’ın eleştiriye hiç katlanamadığını ve farklı fikirleri savunanlara karşı hoşgörü
göstermekten uzak olduğunu belirtir. LSE’de Popper’a “totaliter liberal” denilirmiş. Bryan Magee, Bir Filozofun
İtirafları –Batı Felsefesine Bir Yolculuk, çev Ayşegül Kurşun Kaptan, Ankara, ODTÜ, 2011, s, 177- 79
38 Mustafa Erdoğan, “Benim Gözümde Liberal Düşünce Topluluğu,” Liberal Düşünce, Güz (2002), 7, 28, s, 33. Yayla,
keza, LDT’nin liberal fikirler federasyonu olma niteliğini vurgulayarak, ortodoksi yaratma eğilimlerinden kaçınma
gereğini vurgulamıştı. Yayla, Fikir Hareketleri, s, 122.
39 Cemil Oktay, “Liberal Siyasi Düzenler Hakkında Notlar,” Doğu Batı, 14, 57 (2011), s, 239.
40 Richard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
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Tarihin sonu, liberal kapitalizmin zaferi gibi eskatolojik söylemler liberal
gelenek içinde de eleştirilir. Serbest piyasa ekonomisi ve özel mülkiyeti savunusu belli iktisat politikası tercihlerini alternatifi olmayan hakiki liberal
politikalar olarak sunulması anlamına gelmemeli. Liberalizm farklı bireylerin kendi farklılıklarını olabildiğince koruyarak barış içinde birarada yaşamalarını hedefleyen bir özgürlük ideolojisidir. Özel mülkiyet ve piyasa ekonomisi olmadan özgürlük ideali de olmaz ancak bunlar başlıbaşına hedef değil
olmadıkları gibi, sadece özel mülkiyet ve piyasanın varlığı özgürlük rejimi
anlamına gelmez.
Ulus devletler çağında iktisadi hayata dolaylı ya da dolaysız biçimlerde
müdahale etmeyen bir devlet yok. Para basma yetkisi ya da vergilendirme kapasitesine sahip her devlet, teşvikler, krediler, dış ticaret düzenlenmeleri vs
yoluyla bunu yapıyor. Kaldı ki, iktisadi ilişkileri düzenlemeye matuf herhangi bir hukuki düzenleme (şirketlerin yapılanması, alacak ve borç ilişkilerinin
düzenlenmesi, icra ve iflas kuralları) bile dolaylı müdahale olarak yorumlanabilir. İkincil literatürde “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” politikalarının savunucusu olduğu söylenen Friedrich Hayek, “eski formüllerden Laissez
–Faire ya da müdahale etmeme politikası özgür bir toplumda hangi müdahalenin kabul edilebilir hangisinin kabul edilemez olduğu konusunda yeterince
doyurucu ölçütler sağlamıyor,” der.41 Ona göre önemli olan müdahalenin
azlığı ya da yokluğu değil, niteliğidir.42 Hayek, devletin diğer bireylerle aynı
kurallara tabi olduğu müddetçe ticari ve diğer faaliyetlerle uğraşmasında ilke
olarak herhangi bir sakınca olmadığını belirtir.43 Bu geniş çerçeve içinde,
farklı iktisat politikaları tercihleri savunulabilir. Bunlardan birini hakiki liberalizm olarak lanse etmek, liberal geleneğin “özüne” terstir. Hiç bir zaman
ideal ölçüleri bulduğumuz söylenemez. Deneme/yanılmaya açık bir alandan
söz ediyoruz.44
80’li ve 90’lı yılların liberalizminin, bu temel hassasiyetleri ikinci plana
iterek, özelleştirme, deregülasyon, kamu harcamalarının azaltılması, bürokrasinin küçültülmesi gibi belli politikalar takip edilirse, iktisadi sorunların
çözülebileceği (ya da kolayca başedilebilir hale) geleceği gibi bir hava yarattığını söylemek mümkün. Bu da, kaçınılmaz hayalkırıklıkları yaratarak liberal değerlere yönelik otoriter kollektivist tepkiyi beslemiş görünüyor. Özel41 Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty, Routledge, Kegan Paul, 1960, s, 231.
42 Hayek, olabildiğince az müdahale etmekle beraber müdahale ettiğinde piyasa güçlerine zarar veren bir hükümetin,
iktisadi hayatla yoğun bir biçimde ilgilenmekle beraber bunu piyasa lehine yapan hükümetlerden piyasya daha fazla
zarar vereceğini belirtmişti. Hayek, The Constitution of Liberty, s, 222.
43 Hayek, The Constitution of Liberty, s, 222-3.
44 Hayek, The Constitution of Liberty, s, 231.
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leştirme her alanda –örneğin tren yolları- uygulanamayabilir ya da verimlilik
ve rekabeti artırma yerine, kanun gücüyle özel tekeller yaratma neticesini
doğurarak arzu edilenin tam tersi sonuçlar yaratabilir. Sosyal devlet adına
yapılan harcamalar, evet çoğunlukla orta sınıfa fayda getirir, ancak bu tespit, harcamaların daha fazla rekabet ve fırsat eşitliği yaratma yolunda nasıl
kullanılabileceği hakkındaki arayışları da engellememeli. Sosyal devlete karşı çıkış devletin keyfi takdire dayalı davranışına izin veriyor olmasındandır.
Hayek, zenginlik artışı ile birlikte alt gelir grupları için yapılan harcamaların
artmaması için bir sebeb yoktur velev ki, hukuk devleti ideallerine bağlı kalınsın, idareye tanınması gereken takdir yetkisi en aza indirilmiş olsun der.45
Örnekler çoğaltılabilir. Sıkı para politikalarında ısrarın yatırımcı güvenini
artıracağının garantisi yoktur. Almanya, Japonya, Güney Kore örnekleri devletin sanayileşmedeki rolünün hayati olabileceğini gösterdi. İyi örneklerden
yola çıkarak sanayileşme hedefi varsa devlet müdahalesi iyidir demek mümkün değil zira kötü örneklerin sayısı daha fazla. Lakin, tutarlılık açısından,
herhalükarda (doğası gereği) kötü sonuçlar doğuracağını da savunamayız.
Müdahalenin niteliğini, zamanlamasını, konjonktürü ve onun gerisindeki saikleri düşünmek zorundayız. Düşük vergi oranları her zaman için yatırımcıyı
daha fazla yatırıma teşvik etmeyebilir. Vergi oranlarının düşük olması kadar, olabildiğince eşit oranlı vergilendirme de gerekir. Kendisinin % 17.4 oranında vergi ödediğini ve bu oranın ofisinde çalışan yirmi kişi arasındaki en
düşük oran olduğunu belirten Warren Buffet,46 liberallerin “neo-liberalizm”
adına uygulanan politikalar hakkında düşünmeleri, ve politika önerilerini liberal açıdan eleştiriye tabii tutmaları ihtiyacını vurguluyor.47 Bu yapılmadığında, ne kadar liberal oldukları çok tartışmalı bu politikalar, temel liberal
değerlere zarar vermeye başlıyor.
Her iktisat politikası bir tercihtir. Çoğu zaman kötüler arasında bir seçim
yapmak zorunda kalırsınız. İktisadi hayat, insanı harekete geçiren motifleri
matematiksel modellemeler kullanarak keşfettiğini iddia eden pozitivist iktisatçılar ve onların etkisindeki bazı liberal düşünce kuruluşlarının iddia ettiği
gibi mekanik neden/sonuç ilişkilerine tabi görünmüyor. Devrevi krizlerin kapitalist sistemin bünyevi bir özelliği olduğu bilinirken, ABD’deki finans krizinin neredeyse tek ya da en önemli sebebinin ev sahipliğini teşvik etmek için
kredi koşullarını kolaylaştıran devlet müdahalesi olduğunu söylemek –ki bu
45 Hayek, The Constitution of Liberty, s, 258.
46 Warren Buffet, “Stop Coddling the Super-Rich,” The New York Times, August 14, 2011.
47 The Economist de, başta ABD ve İngiltere olmak üzere bir çok ülkede, son otuz yılda, en üst dilimin milli gelirden
aldıkları payın sürekli arttığını, en alt dilimin aldığı payın ise azaldığını tespitinden yola çıkarak duruma dikkat çeker.
The Economist, “For Richer, for Poorer” Special Report –World Economy, 13 Ekim, 2012.
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kesinlikle önemli bir faktör- çok tartışılır. 2008 krizinde “iflas etmek için çok
büyük oldukları” gerekçesiyle banka kurtarmalarına başvuruldu. Bu politikaya, devlet müdahalesinin tüm kötülüklerin anası olduğunu iddia eden iktisatçı liberallerden (ABD özelinde “muhafazakar”lardan) tutarlılık ve ilke adına
adına yüksek sesli itirazların gelmemesi liberallerin bilerek ya da bilmeyerek
küçük bir azınlığın çıkarlarını dillendiren dogmatik bir grup olduklarına ilişkin eleştirilere ivme kazandırdı. Ümit edilir ki, bu olay liberallere hiç değilse,
devlet müdahalesi ve genel olarak iktisadi hayat konusunda ölçülü ve ılımlı
olmayı hayatın karmaşıklığını dikkate alan bir dil ve üslup ile daha az iddialı
konuşma gereğini hatırlatmış olsun.
Liberal teorinin iktisadi hayat dışındaki diğer meselelerde de sorunsuz olduğunu söylemek mümkün değil. Çok geniş bir tartışmayı gerektiren
bu konularda sadece bir kaç örnek verelim. Hak ve hürriyetlerin sınırlarının
nerede çizileceği ezeli ve ebedi bir mesele olarak hep tartışmaya açık. Etnik,
dini, milli, ve cinsel kimliklerini öne çıkaranların özel –grup hakları- taleplerine bütün bireylerin kanun önünde eşit oldukları şeklinde verilen standart
yanıtların ötesine geçmeyi hedefleyen zihin açıcı arayışlar var. Çoğunluk diktatörlüğü ve ekonomik popülizm risklerini unutmadan, kötü idarecileri kansız bir biçimde değiştirmek için bir araç olarak demokrasi anlayışının yeterli
olup olmadığı tartışma konuları arasında. Diğer bir deyişle, liberal teorinin
çoğu zaman pejoratif ve negatif bir faaliyet olarak “siyaset” algısı sorgulanıyor, liberal ideallere hizmet edebilecek bir siyaset (ve kamusal alan) kavramlaştırmasının mümkün olup olmadığı tartışılıyor.48
İşin esasında, çok genel belli prensipler dahilinde liberal teorinin hep
“arayış” içinde olduğunun hiç unutulmaması gereği geliyor. Arayış içinde olmak demek kararsız kalmak ya da tercih yap(a)mamak değil. Böyle bir ihtimal
yok hayat devam ediyor. Sadece yapılan tercihlerin isabetli olup olmadığı
konusunda daha az iddialı olmak, alternatifleri hep düşünebilmek, deneme/
yanılma metodundan uzaklaşmamak gerekiyor.
İkinci olarak, LDT çevresinin liberal düşünceyi tanıtma, yayma misyonu
yanında, “Türkiye topraklarına has” bir yerli liberalizmin özellikleri neler olabilir sorusunu şimdiye kadar yaptığından daha sesli bir biçimde vurgulaması
da önemli. İddiası olan, aceleye getirilmemiş, farklı bir şeyler söyleme kaygısı duyan çalışmalara ve bunları yapmaya soyunacak heyecana sahip yetenekli

48 Bu tartışma özellikle de Cumhuriyetçilik liberalizm ilişkilerini yeniden düşünmeyi öneriyor. Bkz, Andreas Kalyvas, Ira
M. Katznelson, Liberal Beginnings : Making A Republic For Moderns, Cambridge, Cambridge University Press, 2008;
Ahu Tunçel, Bir Siyaset Felsefesi –Cumhuriyetçi Özgürlük, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.
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insanları çekebilecek bir düşünsel atmosferi geliştirmeye ihtiyacımız var.49
Osmanlı-Türk düşünce tarihini çalışanların hep kapıldığı bir his vardır. Yazılanlar, bölük pörçük, gündelik kaygılarla yazılmış olan, genelde etkilenen ve
kaynağı dışarıda olan düşünce akımının önerdiği çözümleri yansıtan eserlerdir. Çoğunda gündelik siyaseti etkileme çabası öne çıktığı için, mükemmeliyet arayışına zaman kalmaz.50 Liberal hassasiyetleri olan yazarlar için de bu
tespit geçerlidir.51 Batı dünyasında teorisyenlerle, teoriyi popülerleştirenler
arasında adı konulmamış bir işbölümü ortaya çıkmıştır. Bu topraklarda, anlaşılabilir sebeplerle siyasi gündemden olabildiğince bağımsız (uzak) düşünme
çabası/geleneği eksikliği söz konusu. “Daha iyi iyinin düşmanıdır” ancak, bu
tarzın alternatifi de çalakalem yazma ve konuşma olmamalı.
Türkiye sağının –ya da çevrenin- entelektüel yetersizlikleri, özensizlikleri, ölçüyü tutturma konusundaki zaafları abartılı bir biçimde ifade edilmiş
olsa da, resmin bir kısmını yansıtır. LDT çevresi, muhafazakarların köylülükten uzaklaşıp zenginleştiği/burjuvalaştığı Türkiye’de -daha yavaş değişen bu
özelliklerinin- kırılmasında öncü rolü oynama potansiyeline sahip. 50 ya da
100 yıl sonra günümüz liberalizmini çalışacak olanların, dönemin liberalleri
Anglosakson liberalizminden çok etkilenmişler, onu tanıtmışlar, onu gündelik meselelere uygulamaya çalışmışlar bunun ötesine geçerek, kapsamlı teorik bütünlüğe sahip orijinal fikir ya da fikirler geliştirme konusunda fazlaca
bir çaba göster(e)memişler diyebilecekler. Ahmet Mitat Efendi tarzı da diyebileceğimiz, çok farklı konularla ilgilenmek (bu sebeple de derinlemesine
bir konuda katkı yapamamak) ve yabancı dilde okuduklarını hemen Türkiyeli
okuyucuya da anlatmak için yazmak eskiye göre daha az ihtiyaç hissettiğimiz
bir düşünsel faaliyet biçimi.
Türkiye’nin düşünsel ortamı ve altyapısının henüz buna müsait olmadığı,
liberal değerleri savunanların sayısının halen çok az olduğu bir ülkede, bunu
istemenin gerçekçi görünmediği düşünülebilir. Fakat bir yerden başlamak da
gerekiyor. Kaldı ki, LDT’nin de büyük özverileriyle oluşmuş bir zemin var,
liberal teori alanında uluslararası yayınlar yapabilen yetenekli insan sayısı
bırakın kırk ya da elli yılı, yirmi yıl öncesine nazaran bile karşılaştırılamayacak kadar çok.52 Yeter ki bu ihtiyacı “derinden” hissedelim.
49 Yayla, 10 yıl once, benzeri bir kaygıyı, “yaygın büyüme” “yoğun büyüme” kavramlarıyla ifade etmiş ve yoğun
büyümenin altını çizmişti. Yayla, Fikir Hareketleri, s, 119.
50 Örneğin, entelektüel camianın çoğunun Marksist olduğu, 1960-70’ler Türkiye’sinden bir tane bile ciddi teorik
metin çıkmaması anlamlıdır. Türk Marksizmi dünyanın en sığ Marksizmlerinden biri olarak nitelendirilmiştir ki, bu
nitelendirme haksız da değildir. Aynı şey, İslamcılar ve “liberalizmle flört eden” fikir adamları için de çok rahatlıkla
söylenebilir.
51 Hilmi Ozan Özavcı, “Düşünce Tarihi Merceğinden: Türkiye’de Liberalizm,” Doğu Batı, 14, 57, (2011), s, 142, 171.
52 Bir kaç örnek için, Bican Şahin, Tolerance: The Liberal Virtue, London, Lexington, 2010; Mustafa Akyol, Islam
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Liberalizmin evrensellik iddiası her yerde her zaman geçerli tek bir liberal
yol ya da politika olduğu anlamına gelmez. Liberal ideoloji sadece “değerler” açısından evrensel bir niteliğe haiz olabilir. Liberal felsefenin ideal toplumsal düzenin temel özelliği negatif özgürlüğün maksimuma çıkarıldığı bir
düzendir. Özgürlük idealinin önündeki engeller, özgürlüğe yönelik tehditler
zamana ve mekana göre farklılıklar gösterir. Liberal değerleri önemseyenlerin öncelik alanları, sorunlara yaklaşımları ve çözüm önerileri de buna göre
farklılık gösterecektir. Liberalizm her ülkede aynı biçimde anlaşılıp uygulansaydı. Bir Amerikan, Fransız ya da Alman liberalizminden söz etmek zor
olurdu. Oysa çeşitli liberalizmler arasında ulusal koşullardan kaynaklanan
dikkate değer farklılıklar görebilmek mümkündür. Örneğin Anglosakson geleneğinin bir ürünü olan “kendiliğindencilik” kavramına, Fransız ve Alman
liberalleri sıcak bakmamaktadırlar. Benzer biçimde Alman liberallerinin devlete ve milliyetçiliğe yaklaşımları ile Fransız liberalleri arasında önemli farklar vardır. Sosyal piyasa ekonomisini savunan Ordo grubu, İngiltere ya da
Fransa’da değil de, Almanya’da ortaya çıkmıştır. Fransız liberalleri için kilise
ve din özgürlüklere en önemli tehditlerden biri olarak algılanırken, Amerikan
liberallerinin –en azından kurucuların- asli kaygısı, devletin sınırlandırılması, kontrol edilmesidir.
“Biz bize benzeriz” tuzağına düşmeden, liberal değerleri Türkiye’nin koşulları bu diyerek anlamsız hale getirmeden, diğer bir deyişle taşralaştırmadan, içini boşaltmadan “yerli” olabilmek liberal düşüncenin daha etkili olmasını sağlayabilecektir. Bu pratik kaygıdan bağımsız olarak da, epistemolojik
olarak tutarlı, tanıtma/yorumlama gayesinin ötesine geçen, iddialı eserler ortaya koyma gereğini vurgulamak durumundayız. Örneğin, ortaya çıkışı batı
dünyası ile özdeşleştirilen liberal değerlerin adları ve ifade ediliş biçimleri
farklı bir biçimde olsa da farklı kültürlerde de “ruşeym” olarak var olabildikleri tezi giderek daha fazla ilgi ve kabul görüyor.53 Güncel ihtiyaçlara göre
tarih icad etme tuzağına düşmeden -liberal değerlerin siyasi ömürgecilik ve
çifte standardlar çağrışımı yapan batı dünyası ile özdeşleştirilmesi bu değerlere karşı baştan bir alerji yaratıyordu- bu temayı araştırmak gerekiyor.54
Genç Osmanlılar neredeyse yüzelli yıl önce, sınırlı ve rızaya dayalı hükümet
idealinin Şeriat’ın hakiki anlamı olduğunu iddia etmişlerdi. İslami naslarla
liberal değerlerin çatışma/uzlaşma noktaları arasında Erdoğan’ın zihin açıcı
Without Extremes: A Muslim Case For Liberty, New York, W.W Norton, 2011; Bedri Gencer, “Sovereignty and
Separation of Power in John Locke,” The European Legacy, (2010), 15, 3, ss, 323-339.
53 John Keane, The Life and Death of Democracy, New York; W.W. Norton, 2009, ss 78-155; Larry Diamond, The Spirit
of Democracy, New York, Henry Holt and Company, 2008, ss, 17-38.
54 Atilla Yayla’nın Mont Pelerin topluluğunun İstanbul toplantısı açış konuşması bu önemli tema üzerinde durmaktaydı.
Atilla Yayla, “Opening Speech,” MPS Istanbul Special Meeting, 30 Eylül-4 Ekim 2011, İstanbul.
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ilginç çalışmasının55 derinleştirilmesi önümüzdeki bir diğer meydan okuma.
Batılı liberal düşünürlerin etnosantrizm ve oryantalizm eğilimlerinden kendilerini ne ölçüde kurtarabildikleri, oksidentalizm tuzağına düşmeden, araştırılması gereken liberal olmayanlara bırakılamayacak kadar ciddi bir diğer
konu. Soğuk savaş koşullarının liberaller üzerinde ne gibi etkiler yarattığı
da incelenmeyi bekliyor. Kapitalizmin tehlikede olduğunun düşünüldüğü bir
dönemde, liberallerin öncelikleri hukuk devletinden ziyade özel mülkiyet ve
piyasanın korunması oldu. Bu da hem teoriye, hem de siyasi tutum alışlara kimi zaman piyasacı otoriter rejimlerin desteklenmesine, kim zaman da
düşünce ve ifade hürriyetinin oldukça dar yorumlanması şeklinde yansımış
görünüyor.56 Keza ortak muarız görünümünde olan sosyalist rejimlerin çöküşü, Keynezyan iktisat politikaları ve orta sınıfa fayda sağlayan refah devleti uygulamalarının liberalizmin de sayesinde geriletilmesinin de liberalleri
hem rahatlatan hem de boşlukta bırakan bir etkisi olduğu da söylenebilir.

Bitirirken
LDT, klasik liberal çizgiyi tanıtma ve yayma misyonu ile yola çıktı ve bu noktada mesafeler aldı. Bir LDT çevresinden bahsedebiliyoruz. Şükür ki, temel
hak ve hürriyetler vurgusu ile otoriter devlet eleştirisi sadece bu çevreyle sınırlı değil. Modern dünyada insan hakları, hukuk devleti ve piyasa ekonomisi
gibi liberal değer ve kurumların önemli bir kısmı bir üst-anlatı olarak sosyal
demokrasi, özgürlükçü sosyalizm, muhafazakarlık ve hatta milliyetçilik tarafından bu ideolojilere deişen derecelerde eklemlenmiş durumda.
Türkiye’de de durum çok farklı değil. Liberal değerler eski milliyetçi muhafazakarlarla, sosyalist Birikim Dergisi çevresinde bulunan isimlerin bazıları da için de önemli hale geldi. Topluluk çevresinin bu gruplarla ilişkisi üzerinde durmuştuk. Öte yandan milliyetçi muhafazakar, ya da sosyalist
etiketini redderek demokrat olmayı ayrı bir ideoloji olarak görenler, İkinci
Cumhuriyetçilik denilen fikirler demetini savunanlar ya da kendilerini sadece liberal-demokrat olarak tanımlayan isimler de temel hak ve hürriyetler
vurgusunda topluluk çevresindeki liberallerle benzer noktalarda buluşabiliyorlar. Bu kesimlerle LDT çevresi arasındaki farklılıklardan en önemlisi birinci gruptakilerin daha çok sol, sosyalist, seküler bir geçmiş ve daha şehirli
bir çizgiden gelmelerine karşın LDT’nin önemli bir kesiminin sağ/muhafazakar çizgi ve geleneksel çevre kültürü içinden gelmeleridir. İkincisi ise LDT
çevresindekilerin iktisadi liberalizme kısmen uzak duran birincilerden (ve li55 Mustafa Erdoğan, İslam ve Liberalizm- Bir Deneme, Ankara, Liberal Düşünce Topluluğu, 1999.
56 David Ciepley, Liberalism in the Shadow of Totalitarianism, Cambridge, Harvard University Press, 2006.
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beral değerleri önemseyen muhafazakar ve sosyalistlerden) farklı olarak piyasa vurgusunu öne çıkarmalarıdır.
Türkiye’de liberal değerlerin yerleşmesini/kökleşmesini arzulayanlar açısından bu çeşitlilik memnuniyet vericidir. Aynı zamanda LDT çevresi içinde
doğabilecek liberal değerleri kendisi ile özdeşleştirme –ve diğerlerini ötekileştirme, dışlama- eğilimlerine karşı da panzehir işlevine sahiptir. Tekrarlayalım, LDT, doğru (ya da hakiki) liberalizmi değil, liberal gelenek içindeki en
kuvvetli/esaslı damarı temsil etme iddiasında olan bir çevre.
Keza, altını çizmek rahatsız edici olsa da, bir toplumda liberal düşüncenin
güçlü ve zengin olması ile liberal değerlerin yaygınlaşması ya da liberal siyasetin güçlü olması arasında doğrudan bir ilişki var gibi görünmemektedir.
Kant ve Von Mises gibi figürleri çıkarabilen Almanya’nın Nazi hakimiyetine
girebilmesi uyarıcıdır. Liberaller geleceğin öngörülemezliğine en çok vurgu
yapanlar arasındalar. İnsan eylemlerini ürünü olmakla birlikte çoğu sosyal
olgunun aktörler tarafından niyet edilmemiş olduklarını vurgulayanlar da liberaller. Entelektüeller, gayet anlaşılır sebeplerle, yazdıklarının olumlu pratik sonuçlarının olacağına inanma ihtiyacı içindedirler.57 Bizatihi LDT’nin
varlığı ve yaptıkları dünyanın gidişatını etkileyen amillerden fikirlerin öneminin altını çizse de, dünyanın ağırlıklı olarak fikirlerle nizam verilemeyecek
derecede karmaşık olduğunu, fikirlerden ziyade çıkarla ilişkili olan sosyal
siyasal dinamiklerin sınırlandırıcı etkilerini de unutmamak gerekir.

57 Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol 3, Political Order of Free People, Routledge, Kegan Paul, London,
1979, s, 151. “İnanılması zor görünse de, uzun dönemde sosyal dünya insanların çoğunluğunun inandığı belli ‘ahlaki
ilkeler’ ile idare edilir”

Nasıl Liberal Oldum ya da “Yoldan
Çıktım”

Yusuf Şahin
Prof. Dr. | Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

liberal düşünce, Yıl 17, Sayı 68, Güz 2012, s. 109-122

Giriş
İnsanlık tarihinde fikir hareketlerinin yerini incelemek adetten değildir. Tarih daha çok devletlerin tarihi olarak ele alınmış ve bu türden tarih çalışmalarında da daha çok savaşlar ve savaş sonrası yapılan anlaşmalar büyük bir
yer tutmuştur.
Bu yazı, bir kurumun tarihine yönelik bir mikro tarih çalışmasına katkı yapmayı amaçlamaktadır. Burada, fikirlerin ve fikir hareketlerine öncülük
eden kurumların önemini bilen bir camianın üyesi olarak, hem kendi fikri
gelişmemin hem de bu fikri gelişime katkıda bulunan Türkiye’deki liberal
geleneğin ağırlık merkezinin belirli bir dönemdeki tarihine ışık tutulmaya
çalışılacaktır. Bu kısa yazıda “objektif” tarihçilik yapıyorum gibi bir iddiada
bulunmuyorum. Sadece, on yılı aşkın bir süredir, Yusuf Şahin diye bir liberalin Türkiye’deki liberal gelenekle kurduğu ilişkilerin tarihini ortaya koymaya
çalışıyorum. Kendi hikâyem ile liberal gelenek arasındaki bu ilişki, tabiatıyla
duygusal bir çalışmanın ortaya çıkmasına yol açacaktı. Galiba, öyle de oldu.

Liberal Olma Süreci
Benim Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ile ilk tanışıklığım ve liberal olmam
uzun bir süreci kapsıyor. Bu yüzden, bu süreci alt başlıklara ayırarak ele almak yararlı olacaktır.
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LDT’yle İlk Tanışma
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi son sınıfta,
halen kendisine büyük saygı duyduğum Prof. Dr. Ruşen Keleş’ten etkilenerek, “kentleşme ve çevre sorunları” alanında çalışan bir akademisyen olmaya
karar verdim. Bu çerçevede, Şubat 1995’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Plânlaması ve Yerel Yönetimler
Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaya başladım.
Akademisyenlerin yazı yazmaya ilişkin iki tür tutum geliştirdikleri söylenebilir. Birincisi, yazarak öğrenmedir. İkincisi de önce nasıl yazacağını öğrenme, sonra da yazma şeklindedir. Ben birinci yolu seçtim. 1996 yılından
itibaren hem gazete yazısı hem de akademik yazı yazarak kendimce bir üslup
geliştirmeye çalıştım.
Bu ilk yazılarımda “çevre”yle ilgili ideolojik duruşum, daha çok, sosyalist
fikriyata yakındı. Oysa kişi olarak hayatımın hiçbir döneminde bu gelenekle
bir bağım olmamıştı. Bu etkide, hiç kuşkusuz, Siyasalın her öğrenciyi etkisi
altına alan sol gelenekle yoğrulmuş eğitim sisteminin büyük bir payı vardı.
Bir anlamda, lisans eğitimi esnasında soluduğumuz “atmosfer” bizi, sosyalist
fikirlerin etkisi altında bırakmıştı. (Ara bir değerlendirme olarak şu söylenebilir: İçinde bulunduğumuz fikri ortam, sanıldığından daha fazla insanları
etkilemektedir.)
1998’de karşıma, nasıl tanıştığımı bilmediğim bir konu çıktı. Konunun İngilizce başlığı, tradable permits idi. Daha sonra, bu kavramın değişik çevirileri
yapıldı; ben, “kirlilik izinleri piyasası” karşılığını önerdim. Aynı dönemde, environmental taxes (çevresel vergiler) başlıklı okumalar da yapıyordum. Bu konuyla ilgili okumalarım beni bir yol ayrımına götürdü: Piyasa ekonomisinin
başarısızlığı olarak görülen çevre sorunları, acaba, devletin bir başarısızlığı
olarak görülebilir miydi? Yine, var olan çevre sorunlarına yönelik piyasa merkezli çözüm önerileri bulunabilir miydi? İşte bu dönemde “Çevre Sorunlarına Alternatif Çözüm Arayışları: Kirlilik İzinleri Piyasası” başlıklı bir yazıyı,
yayımlanması talebiyle, Liberal Düşünce’ye gönderdim. Oysa bu makaleden
sadece çok kısa bir süre önce Mülkiye dergisinde “Kalkınma mı, Çevre mi?
Bergamalılar Tavrını Çevreden Yana Koydu” (Cilt: XXIII, Sayı: 215, s.351-360)
başlıklı bir makalem yayımlanmıştı. Bu makale, belki “sosyalist” biri olarak
nitelendirilmeme yetmezdi ama vurgu, solun çevresel hassasiyetlerine daha
yakındı.
Yukarıda bahsettiğim makalemi niçin başka bir dergiye değil de Liberal
Düşünce’ye göndermiştim? Açık söylemek gerekirse Liberal Düşünce, “Bu yazı
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hangi dergi tarafından yayımlanabilir?” sorusuna cevap ararken karşıma çıkmıştı. Liberal fikriyatla ilişkim ise daha sonra tanışacak olduğum Prof. Dr.
Atilla Yayla’yla Siyasaldaki “İktisadî Doktrinler Tarihi” dersine gelen Prof. Dr.
Aydın Yalçın Hocanın yerine dersimize geldiği dönemle sınırlıydı. Siyasalın
hâkim atmosferi içinde Dr. Atilla Yayla, “ha ha haaa… hi hi hii…” diyerek dinlediğimiz, biraz da “endemik tür” olarak değerlendirdiğimiz biriydi. “Bu adam
da ne saçmalıyor?” filan diyorduk içimizden. Yani Dr. Atilla Yayla, bizim pek
hazzettiğimiz biri değildi.
Dergiye makaleyi gönderdikten sonra ismini sonradan öğreneceğim Özlem Çağlar (Yılmaz) bir akşamüzeri beni aradı ve Doç. Dr. Atilla Yayla’nın
benimle görüşmek istediğini söyledi. Bu, Giresun’un merkez ilçesine bağlı
küçük bir köyde doğan, orta ve liseyi Giresun gibi küçük bir ilde yatılı okuyan, ilk kez büyük şehre gelen ama çevresi ancak kendisi gibi “alt sınıflar”dan
gelen insanlardan oluşan, eğitim hayatı boyunca hiçbir hocanın özel ilgisine
mazhar olmamış biri için tek kelimeyle “muhteşem” bir haberdi. Heyecanlandım. Telefonun karşısındaki Doç. Dr. Atilla Yayla, beni görüşmek üzere
Topluluğa davet etti.
Görüşme yapmak için içeriye adımımı attığımda çok tedirgin olduğumu
belirtmeliyim. Zira liberalizm, bizim gibi biri için biraz kökü “dışarıda” bir
fikirdi ve onun için çırpınanların da biraz “dışarıyla bağlantılı” olmaları ihtimali vardı ve ben, böyle, sakıncalı bir mekâna giriyor olabilirdim.
Atilla Hocam, yazının ilk başlığını çok sert bulduğunu (demek ki yazının
ilk hali başkaydı, ama tam olarak başlık neydi, onu hatırlamıyorum), Siyasalın ise daha çok sol fikriyatın hâkim olduğu bir eğitim kurumu olduğunu,
bu başlıktaki bir yazının benim akademik geleceğim açısından başıma işler
açabileceğini, istersem biraz başlığı yumuşatabileceklerini söylemişti. Nitekim “Çevre Sorunlarına Alternatif Çözüm Arayışları: Kirlilik İzinleri Piyasası”
başlığı, bu müzakereden sonra ortaya çıkan bir başlıktı. Bu ilk görüşmeden
ayrılırken Atilla Hocam, istediğim her zaman Topluluğa gelebileceğimi söyledi ve iyi dileklerle ayrıldık.1
LDT’yle İkinci Temas
“Çevre Sorunlarına Alternatif Çözüm Arayışları: Kirlilik İzinleri Piyasası”
başlıklı yazım Liberal Düşünce (Cilt: 4, Sayı: 15, s.48-56)’de yayımlandı. Ama
ben, uzun bir süre Topluluğu hatırlamadım.
1

Özlem Hanımın, “Bu makaleyi elektronik ortamdan gönderseniz” önerisine, elektronik ortamda bir belge
gönderiminin nasıl yapıldığını bilmediğimi belirterek cevap vermiştim. O da, bunu nasıl yapacağımı bana öğretmişti.
Özlem Hanım, daha sonraki dönemlerde de bize bir “öğretmen” olmaya devam etti.
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Akademik okumalarım devam etti. Bu arada, kimsenin telkini olmadan, çeviri yapmaya başladım. İlk çevirimi yayımladım (UNCTAD, “Özelleştirme Sorunları ve Çevre”, Çev. Y. Şahin, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 645-646, 1999,
s.489-496). Hemen ardından ikinci çeviriye sarıldım ve onu da yayımlattım
(OECD, “Sürdürülebilir Kalkınma [OECD]”, Çev. Y. Şahin, Yerel Gündem, Yıl:
2, Sayı: 11, 2000, s.24-32). Üçüncü çeviri çalışmam (Cary Coglianese, “Çevre
Politikası İçin Liberal Tarafsızlığın İfade Ettikleri.” Çev. Caner Erkân. Liberal Düşünce, Cilt: 7, Sayı: 27, 2002, s. 201-217) benim için bir dönüm noktası
oldu. Bu makalede, liberalizmin “devlet”in toplumda var olan “iyi hayat” anlayışları karşısındaki “tarafsızlık” çağrısının, çevre açısından ne anlama geldiği ortaya konulmaya çalışılıyordu. Okumalarım beni bir kez daha Liberal
Düşünce’ye mahkûm etmişti. “Bu çeviriyi neredeye göndermeliyim?” sorusuna, çaresiz, Liberal Düşünce diye cevap vermiş ve çevirimi Liberal Düşünce’ye
göndermiştim.2
İkinci yazıyı da Liberal Düşünce’ye gönderince, bu yazı için bir gün Topluluğa görüşmeye gitmiştim. Görüşmeye gitmeden önce, Prof. Dr. Cevat Geray
Hocanın dersinde, asker eşi bir hanımefendinin 28 Şubat şartlarında mutat
hale gelen can sıkıcı katkılarını dinlemiş, fena halde bunalmıştım. Topluluktaki bu görüşmede konuştukça açıldım, açıldıkça konuştuk. İlk defa, 28 Şubat
sürecini benim gibi gören bir akademisyen grubunun, düşündüklerini rahatça ifade ettiklerini, edebildiklerini gördüm. Gerçi, bazen biz de dar çevrelerde
bazı konuları eleştirir, konuşurduk ama bu konuda cesaretli olduğumuz söylenemezdi.
Ayrılırken, Mustafa Erdoğan Hocamın şu tavsiyeyi yaptığını hatırlıyorum:
“Bugünlerde rahatlamak istiyorsan ya buraya gel ya da Vakit Gazetesi3 oku.”
Bu dönemdeki Topluluğa ikinci gidişimde, Atilla Hoca, lafı hiç eğip bükmeden, dilimin oldukça anlaşılır ve sade olduğunu bu konudaki yeteneğimi
de dikkate alarak beni Derginin Editör Yardımcısı olarak atadığını belirtti.
Ben de “Bu bir espri mi?” diye sordum. O da, “Benim esprilerim böyledir”
dedi. Elime bazıları ilk okumaları yapılacak bazıları da hakem incelemesinden gelen makalelerden oluşan bir dosya verdi ve “Bunları dil bakımından
düzelt, gel” dedi.

2

Yukarıda da görüleceği gibi bu yazıyı, hâkim müdahaleci atmosferi dikkate alarak, kendi ismimle yayımlama
cesareti gösterememiş, bir süreliğine kendime Caner Erkan takma ismini bulmuştum.

3

Şimdiki “Akit” Gazetesi.
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Ne yalan söyleyeyim. Bu benim hoşuma gitti. İlk defa akademik anlamda
bir sorumluluk üstleniyordum.4 Bu yazıları, hatırlayabildiğim kadarıyla bir
gecede okudum ve en kısa zamanda Topluluğa ilettim.
Bu arada ilginç bir gelişme olmuş. Yazıların düzeltmelerinden sonra kendi
yazısına bakan Mustafa Erdoğan Hocam, bu yazıya kimin müdahale ettiğini
sormuş. Arkadaşlar da benden bahsetmiş. İlerleyen günlerde, bir gün dernekte karşılaştığımızda, “Benim ayırt ettiğim şeyleri sen neden ayırdettin?” diye
sordu. Bu sorudaki espriyi anlayamadım. Meğer, Hocam, “ayırt etmek” fiilini
ayrı yazıyormuş. Bense bu ayrı yazımı “ayırdetmek” şeklinde değiştirmeyi
önermişim.
Topluluğa Daha Sık Gidiş-Gelişler
Toplulukla ikinci kez tanıştığımda Ankara’da Macunköy’de oturuyordum. Burası, Topluluğa gidiş gelişler için nispeten uzak bir yerdi. Bu yüzden, ancak belirli aralıklarla Topluluğa uğrayabiliyordum. 2001 yılında, arada sırada
Topluluğa uğramak, orada Orhan Çakmak ve Fuat Oğuz gibi az sayıdaki arkadaşla bir kuyumcu titizliğiyle Dergiye gelen yazıların ilk okumasını yapmak,
yayımlanacak kitapların düzeltmeleri konusunda uğraş vermek, bizim için
ayrı bir zevke dönüşmeye başlamıştı.
2002 yılında Topluluğa daha yakın bir yere, Beştepe’ye taşındım. Bu, Topluluğa daha sık gidip gelmemi mümkün hale getirmişti. Artık Topluluk bizim
için tam bir okul haline gelmişti. Bugün geriye dönüp baktığımda; bu dönemdeki en büyük kazanımımın, normal şartlarda yapma imkânım olmayan okumalar yapmış olmamdı, diye düşünüyorum. Gelen her yazı, o alanın bir özeti
mahiyetindeydi. Benim ne o alanı takip etme ne de takip etmeye kalksam çok
sayıda eseri inceleme imkânım olabilecekti. Evet; bu okumaları, dil düzeltmeleri için yapıyordum, ama her okuma, yeni şeyler öğrenmem anlamına da
geliyordu. Bu, daha sonraki yıllarda “iktisat”, “hukuk”, “işletme”, “siyaset”,
“felsefe”, “din” gibi Liberal Düşünce’de ele alınan her konuda, “genel kültür”
düzeyinde de olsa bir bilgiye sahip olmam anlamına geldi. Oturup kalktığımız yerlerde konuya yabancı kalmamamız, en azından “kabaca” ne üzerine
tartışıldığını izlememiz kolaylaştı.

4 ODTÜ’de yüksek lisansa başladıktan sonra araştırma görevlisi olmuştum. Daha sonra, Ankara Üniversitesi’nde
doktoraya başlamıştım. Bu esnada meşhur 35. Madde uygulaması çıktı. Bizi de o statüye dâhil ettiler. Bu yüzden,
ne araştırma görevlisi olarak başladığım Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde ne de öğrenci statüsünde bulunduğum
ODTÜ ve hem öğrenci hem de öğrenci-araştırma görevlisi olarak görev yaptığım Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde
akademik bir sorumluluk üstlendim, daha doğrusu bana böyle bir sorumluluk verilmedi. Siyasalda her sınav
döneminde girdiğim birkaç sınav ile, mesleğe ilk başladığımızda KTÜ’de girmiş olduğumuz sınavları, bunun dışında
tutuyorum.
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2002 ve 2003’ün ilk başlarının bir önemli özelliği de haftada bir oynadığımız halı saha maçlarıydı. Bu maçlar ilginçti. Zira Atilla Hocam gibi bize göre
kıdemliler vardı. Bizler orta yaş grubundaydık. Daha genç olanlar vardı. Mustafa Acar Hocam gibi maçı çok ciddiye alanlar da vardı, Seval Yaman, Belgin
Büyükboğa gibi maçı düşük tempoda götürmemizi zorunlu kılan arkadaşlar
da, Atilla Hocam ve benim gibi gözlüksüz oynadığı için topu doğru dürüst
göremeyenler de. Ama bütün bu özelliklerine rağmen, halı saha maçlarımız,
kuşaklararası rekabetin ve dayanışmanın birlikte yaşandığı anlardı.
Bir Hayal Kırıklığı
Bir gün Atilla Hocam, Norman Barry’nin “An Introduction to Modern Political Theory” adlı eserini elime tutuşturdu. Bunun yarısının Mustafa Erdoğan
Hocam tarafından çevrildiğini, diğer yarısını tercüme edecek arkadaşın artık
bunu yapmasının mümkün olmadığını, benim bu ikinci bölümü çevirip çeviremeyeceğimi sordu. Ben de Mustafa Hocamla daha önce yaşadığım soruna
işaret ettim. Atilla Hoca, “Olsun, sorun olmaz” filan dedi. Ben de şöyle bir
öneride bulundum: “Tercüme edilecek kısımdan bir veya iki sayfa çevireyim.
Bunu siz, isim vermeden Mustafa Hocama gösterin. Tamam, olmuş derse ben
de çeviriyi yapayım.” Bu şekilde bir yol izledik. İsimsiz biri olarak Mustafa
Hocamın onayını almayı başardık.
Belki Mustafa Hocamın ilk defa bilecek olduğu bir süreç yaşandı ondan
sonra. Bu dönem, Ramazan ayına denk gelmişti. Benim iki tane çocuğum vardı. Biri 5, diğeri de 3,5 yaşındaydı. Eşim gece nöbeti olan bir Hastanede hemşirelik yapıyordu. Ben doktora döneminde olduğumdan, Siyasal bize bir oda
tahsis etme imkânı bulamadığından, ancak sınav döneminde okula gelmemiz
söylenmişti. İşini takip eden 35. Madde asistanları için hayat “kütüphane-ev”
arasındaki bir ilişki üzerine kuruluydu.
Modern Siyaset Teorisi’nin 7. Bölümü ve sonrasını tam 26 günde tercüme
ettim. Çocuklarla şöyle bir düzen kurduk evde: Akşam, onlar 21:00-22:00 gibi
uyuyorlardı. Ben genelde 22:00 civarında masamın başına oturuyordum. Sabah namazına kadar hiç aralıksız çalışıyordum. Namaz için bir mola veriyor,
güneşin doğmasını beklediğim anda kısa bir süre daha çalışıyor, sonra da
sabah 07:00-08:00 gibi yatıyordum. Çocuklar, sağ olsunlar, beni üzmüyorlar,
genelde sabah 09:00-10:00 gibi kalkıyorlardı. Ben bu arada iki saat kadar uyumuş, uykumun ağırlığını atmış oluyordum. Çocukların yakınında bir yerde
uyuduğumdan, biraz da yarı uyur-yarı uyanık halde yatardım. Onlar da benim
yanımda oynayacak imkânlara sahipti. Bir müddet sonra çocukların yemesiiçmesi işiyle meşgul olmak için kalkardım.
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Eşim de sabah 07:00’de işinden çıkar, gelir gelmez yatardı. Ben onu öğlen bire, bir buçuğa kadar idare ederdim. Sonra o kalkar, beni idare eder, ben
uyumaya giderdim. O akşam 22:00’de nöbete giderdi. Hastane eve beş dakika
mesafedeydi. Akşama doğru bu sefer ben kalkar, işe gitmeden önce de birkaç
saat eşim uyurdu.
Bu detayı şunun için veriyorum. Çocuksu bir ruhla ve heyecanla tercümeyi bitirdim. Ama ilginç bir şey oldu: Mustafa Hoca, tercümeyi beğenmedi. Ben bunu kendisinden değil ama Atilla Hocam vasıtasıyla öğrenmiş oldum. Çok üzüldüm, “Bütün bu emekler boşuna mıydı?” dedim kendi kendime.
Mustafa Hocam, kitabın ikinci bölümünü neredeyse yeniden tercüme etmek
durumunda kaldığını belirtmiş, “Bu tercümeyi her kim yaptıysa ilk verdiği metin kadar titiz davranmamış, bu çocuk kim?” demiş ve tercümenin benim tarafımdan yapıldığını öğrenmiş. Şu doğru olabilirdi: Daha mesleğin ilk
basamaklarını tırmanan birinin, Mustafa Hocam ayarında tercüme yapması
mümkün değildi. Ama ortada hakikaten ciddi bir emek vardı.
Mustafa Hocamın tepkisi üzerine ben de, Atilla Hocama, “Mademki Hocam kitabı neredeyse yeniden tercüme etmiş gibi oluyor. O zaman benim ismimi kitaba koymaz. Sorun da çözülmüş olur” dedim. Daha sonra, bu kitabın
baskısı esnasında benim ismim kitaba eklendi. Ben bunu, kitap yayımlandıktan sonra gördüm. Bu Mustafa Hocamın fikirlerinin değişmesinin bir sonucu
muydu, yoksa Atilla Hocamın son anda yaptığı bir operasyon muydu, halen
bilmiyorum. Ama itiraf etmeliyim ki, buna sevinemedim. Şundan dolayı: Kitap yayımlanmadan önce Mustafa Hocamı ev telefonundan aradım. Tercümedeki eksikliklerimi kabul ettiğimi, bunu isteyerek yapmadığımı, ama hangi konularda hata yapmışsam bu konuda bir değerlendirme yazısıyla, benim
bundan sonraki tercümelerimde aynı hataları yapmama mani olabileceğini
belirttim. O da, “Buna gerek yok. Kitap çıktığında zaten nerelerde hata yapmış
olduğunu görürsün” dedi.
Bu ortak çalışmanın benim akademik hayatıma iki önemli etkisi oldu: Birincisi, bütün çalışmaları tek yazarlı olarak yapmak. Az sayıda yaptığım ortak
çalışmalarda ise çalışmanın neredeyse tamamı bana ait oldu. Bu iyi mi oldu,
çok emin değilim.5
İkinci önemli etkisi de Mustafa Erdoğan Hocamdan hep çekinmemdi. Yaklaşık on yıllık hukukumuzda hep azarlanacakmışım hissi ağır bastı bende.
Nitekim yakın bir dönemde, bir vesileyle Hocama yazdığım bir e-postada res5

Mustafa Hocamın haklı olduğu yan şurasıydı: Bozuk bir tercümeyi düzeltmeye çalışmak, onu yeniden tercüme
etmekten daha zor. Bunu ben de kabul ediyorum. Ama ben yine de, düzeltmekte zorlanacağım bir metni başka birine
vermemeyi tercih ederdim.
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mi bir üslûp kullanmışım ve Hocam, beni haklı olarak uyardı. Ama galiba
bu bende bir “bilinçaltı” meselesi haline geldi ki, Hocama karşı yazdığım bir
e-postada bile hep bir mesafeli duruş seziliyor yazımda. (Bu arada, Mustafa Hocama bir akademisyen olarak büyük bir hayranlık duyduğumu, ayrıca
Mustafa Erdoğan-Atilla Yayla ikilisinin ne büyük sinerji yarattığını bilenlerden biriyim.)
“Ben Liberalim” Dediğim An
2003 yılına kadarki yazılarımda ve çevirilerimde Caner Erkan mahlasını kullandım. Toplulukla ilk temasım 1999 yılı. “Liberal” sıfatını çekingen bir şekilde gündelik dilde kullanmaya başlamam 2001. Ama Caner Erkan’ı bırakıp
Yusuf Şahin olarak “liberal” olduğumu ifade etmek, 2003 sonlarında mümkün
olabildi. Bu, biraz da 2003’te almış olduğum yardımcı doçentlik unvanının
sağladığı bir özgüven olabilir, belki de cahil cesareti. Zira bu sıfatı kullandığım yer, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ydi. Üniversitemin geleneğinde liberallere hiç rastlanmıyordu.6 Bu dönemde, Üniversitemde yaşanan bazı olaylar, “liberal” kimliğimin daha da bilinir olmasını beraberinde getirdi. Atilla
Hoca’ya yönelik linç girişime çekinmeden imza koyabilmem, Başörtüsüne
Özgürlük bildirisine az sayıda öğretim üyesiyle birlikte destek vermem, bunlardan bir kaçı.

Liberallik ve Meslekî Hayatım
Liberal olmanın meslekî hayatım üzerindeki etkilerini iki başlık altında ele
almak mümkündür.
Olumlu Yanları
Liberal olmak, dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasî düşünce ve benzeri yönlerden bir ayrıma gitmeksizin pazarlıksız özgürlük dostu biri olmama yardımcı
oldu. Oysa geçmişte nalıncı keseri gibi hep kendimize yontuyorduk. Şimdi,
sadece ve sadece insan olmak, bir özgürlük talebi için yeterli sayabileceğimiz
bir şey haline geldi. Bu da ufkumuzun genişlemesine yol açtı.
Ayrıca, liberalizm, özellikle temel okumalar yapanların da rahatlıkla fark
edebileceği gibi kendi içinde oldukça tutarlı bir ideoloji. Mises’in “çok mantıkçılık (polylogism)” diye ifade ettiği tutum, zamanla, en çok itiraz ettiğim
şey haline geldi. Çok mantıkçılık, bizde, pek çok çevrenin ikili bir ahlâk sistemini benimsemesi anlamına geliyordu. Zamanla bunu fark ettim. Bunda
6

Bugün bile klâsik anlamda “liberal” sıfatını hak eden “endemik tür” olarak varlığımı sürdürdüğüm söylenebilir.
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devletçiliğin oldukça köklü olmasının ve herkesin devleti bir şekilde ele geçirerek devlet eliyle toplumu adam etme düşüncesine sahip olmasının büyük
bir yerinin olduğunu da belirtmek gerekir.
Liberal olmak, öğrencilerimle güvene dayalı bir ilişki kurmamda işimi kolaylaştırdı. Karşımdaki öğrencinin, örneğin, küpeli olmasıyla başörtülü olması veyahut da dövmeli olmasıyla mini etekli olması, iletişim kanalını kapatmam için bir gerekçe olmadı.
Olumsuz Yanları
Liberalizmin ülkemizde çok matah bir şey olarak görülmediğini, yaşayarak
görme imkânım oldu. Pek çok yerde, alaycı bir bakışa maruz kaldım. Medyada da sıkça kullanılan bazı pejoratif sıfatların şahsıma yöneltildiğine şahit
oldum. Hatta son zamanlarda yaptığım Liberal Düşünce Editörlüğü işinden
dolayı yüklü paralar aldığım imasıyla bile karşılaştım.
Liberalizm, Marksizm’in başarılı bir şekilde işlediği zeminde kabul edildiğinden, muarızlarımız tarafından daha çok bir küfür aracı olarak kullanılmaktadır. Bu da bana, liberalizmin ne olduğunu daha fazla işlemenin bir gereklilik olduğunu gösterdi. İnsanlar, liberalizm diye hayali bir şeye küfrediyordu.
Liberalizmi öğrenmek istediğinde de kendi kaynaklarından ziyade Marksist
kaynakları tercih ediyordu. Bu da galiba bir dönem Türkiye’deki Marksist literatürün bir dönem bilim adamı olmanın da önkoşulu olarak görülmesinden
kaynaklanıyordu.

LDT Etkinliklerine Katılma Müşevviklerim
LDT etkinliklerine, birinci bölümde de ifade ettiğim gibi, on yılı aşkın bir süredir katılıyorum. Bugüne kadar katıldığım etkinlikleri birkaç başlık altında
ele alabilirim.
Birincisi, ilk başlarda Liberal Düşünce’nin Editör Yardımcılığı görevini üstendim. Bu sürece, kendi isteğimle değil de Atilla Hocanın yönlendirmesiyle
katıldım. Dergiye gelen bütün makalelerin ilk okumalarını Orhan Çakmak
ve Fuat Oğuz’la birlikte ben yapıyordum. Dil bakımından ilk düzeltmeleri
yapıyorduk. Sonra yazılar hakemlere gönderiliyordu. Bu süreçte, çok sayıda
makaleyi okuma ve makalenin yazıldığı konuyla ilgili “süzme” bilgiye erişme
imkânım oldu.
İkincisi, 2003 yılına kadar devam eden bu ilk dönemde aynı zamanda yine
Atilla Hoca’nın teşvikiyle tercüme faaliyetlerine ağırlık verdim. İlk başlarda
makaleler şeklindeki tercümeler, Mises’ten yaptığım üç çeviriyle (von Mises,
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L., Anti Kapitalist Zihniyet, çev. Y. Şahin, Ankara: Liberte Yayınları, 2004; von
Mises, L., Sosyalizm, çev. Y. Şahin, Ankara: Liberte Yayınları, 2007; von Mises,
L., Kadir-i Mutlak Devlet: Totaliter Devlet ve Topyekûn Savaşın Yükselişi, çev. Y.
Şahin, Ankara: Liberte Yayınları, 2010) bir anlamda kalfalık dönemine girmiş
oldu. Tercüme olarak henüz “ustalık” dönemi eserimi verdiğimi söyleyemem.
Buna şu an kendimi hazır da hissetmiyorum.
Üçüncüsü, LDT’nin iki Kongresinde bildiri sundum, diğerlerine ise neredeyse aralıksız katıldım. İlk toplantılara daha çok bir merak duygusuyla katıldığımı, yeni arkadaşlar edinme gibi gerekçelerin daha baskın olduğunu söyleyebilirim. Ama özellikle son beş-altı senedir, kendimi artık bu toplantıların
ev sahiplerinden biri olarak hissediyorum.
Dördüncüsü, LDT’nin Kongre dışında düzenlemiş olduğu bazı çalıştaylarına ve beyin fırtınası şeklindeki toplantılarına da katılma imkânım oldu. Bunlar, daha çok gönüllü katılımlar şeklinde oldu. Çok farklı kesimlerin katıldığı
bu türden toplantılar, Türkiye’nin farklı renklerini tanımama imkân sağladı.
Sonuncusu ise Liberal Düşünce Editörlüğüdür. Bu da uzaktan da olsa
LDT’ye katkı sağlama düşüncesine dayanmaktadır. Ama bu süreçte, işleri
uzaktan yürütmenin kendine has zorlukları hiç peşimizi bırakmadı. Neredeyse bütün sayılarda bir gecikmeyle karşılaştık.
Yukarıdaki etkinliklerin hiçbirinde “fikir birliği” dışındaki bir müşevviğin
etkili olmadığını belirtmek gerekir. Aksi olsaydı şu an itibariyle LDT, bütün
malvarlığını satsa bile emeği geçenlere yine de hakkını ödemekte güçlük çekerdi. Bu, aslında bütün fikir hareketlerinde böyledir. (Ama son zamanlarda
bu “amatör ruh”un yerini daha “profesyonel olma eğilimi”nin aldığını görüyoruz. Bunun Derneğin çalışmalarını ne yönde etkileyeceğini zaman gösterecektir.)

LDT’deki Gelişmeler
LDT, ilk tanıştığımda az sayıda müdavimi olan bir dernekti. Ama bugün
Türkiye’nin hemen her yerinde, özellikle de hemen her üniversitesinde çok
sayıda liberal ya da liberalizme sempati duyan insan bulunmaktadır. Atilla
Hoca’nın, “Bir gün Türkiye’nin değişik üniversitelerinde profesör olan arkadaşlarımız olacak” dediğinde, bir araştırma görevlisi olarak, olmayacak bir
“hayal”den söz ediyormuşuz gibi düşünüyordum. Bugün bunun gerçekleştiğini görmek mutluluk verici. İlk toplantılarımızda sadece Mustafa Erdoğan,
Atilla Yayla ve İhsan Dağı Hocalarımızın öğretim üyesi olduğunu hatırlatmak, bir de son LDT Kongresine bakmak, özellikle akademyadaki gelişmeleri
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görmek bakımından oldukça önemli.
Benim Dernekle ilk tanıştığım yıllarda Atilla Hoca, bir yayınevi için 100.
kitabın oldukça önemli olduğunu belirtmişti, 100. kitabımızı bastığımızda.
Ama bugün basılan kitap sayısının 200 civarında olduğunu görmek sevindirici bir gelişme. Ayrıca, yayımlanan bu kitaplarda bir çeşitlenmenin olduğunu
görmek de oldukça önemli.
LDT’nin İstanbul açılımı, bir başka başarılı gelişmedir.

Güçlü ve Zayıf Yanlarıyla LDT
LDT’nin fikri bir hareket olarak oldukça güçlü bir hale geldiğini söyleyebilirim. Bu tespit, hem ülkenin fikir dünyasındaki yerimiz hem de LDT üyesi
arkadaşların fikri kapasiteleri bakımından doğrudur, diye düşünüyorum.
LDT’nin bir organizasyon olarak “amatör ruh”la devam etmesinin kendi
içinde bir takım riskler içerdiğine işaret etmek isterim. Bugünlerde “profesyonelleşme” doğrultusunda bir zorlama altında olduğumuz açık. Ama onun
da risksiz olduğu söylenemez.
LDT’nin tanınırlığının eskiye oranla daha da arttığı söylenebilir. Ama fikri
dönüşümlerin yavaş olduğunu belirtmek gerekir. Bu, LDT için de geçerlidir.
Ama her geçen gün daha fazla cümlede “liberal” sıfatının veya liberalizmin
temel temalarından birinin geçiyor olması, oldukça önemlidir.
LDT, fikir dünyasında bir ağırlık merkezi halini almıştır. Katıksız liberalizm diyenlerin sayısı tabii ki sınırlıdır ama liberal tonları olan taleplerin
daha fazla dillendirildiği de açıktır.
LDT, bugüne kadar siyasî partilerle ilkesel birliktelikler kurma konusunda
oldukça başarılı bir tarihe sahiptir. LDT, liberal fikirler etrafında her partiyle
birlikte çalışabileceğini ortaya koyabilmiştir. Bu da LDT’yi belirli bir partinin
arka bahçesi olmaktan uzak tutmuştur.
LDT, ayrıca, kendi içindeki farklı liberalizm anlayışlarına da saygılı olma
konusunda azami gayret göstermiş, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum hariç, LDT adına bir görüş açıklama yoluna gitmemiştir. Bahse konu
olaydaki açıklamada da kendi içimizdeki farklılıkların kabul edebileceği bir
metin üzerinde uzlaşma sağlanmaya çalışılmıştır.
LDT’nin başarısız olduğu alanların başında, liberaller arasında kadınların
azlığı gelmektedir. Bu konuda Derneğin yerinde saydığı söylenemez. Ama
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LDT üyesi veya sempatizanı üyeler içindeki kadınların oranı yine de oldukça
düşüktür.
LDT’nin ikinci önemli zayıf yanı da, son zamanlarda “amatör ruh”un kaybolmaya başlamış olmasıdır.
LDT’nin sürekli gelir kaynaklarına sahip olamayışı da önemli bir zayıf
tarafıdır.
LDT içindeki bir başka zayıf yan da klâsik liberalizm konusunda bir külliyatın oluşması ama kendi içimizde diğer liberal geleneklerin yetince kendine
yer bulamamasıdır.

Liberal Olmanın Değeri
Kendi tecrübemle sınırlı olarak diyebilirim ki, liberal olmak, her zaman
“dışarı”nın “içerideki adamı olmak”la eş tutulmak anlamına gelir. Bu açıdan
bakıldığında liberallik “mahalle baskısı”nı baştan kabullenmektir. Bu yükü
taşıyamayacağını düşünenler için liberal olmak, oldukça ağır bir yükü taşımaya çalışmak şeklinde özetlenebilir.
Liberal olmanın özellikle doçentlik jürisinde başımı fena halde ağrıttığını
da eklemem gerekir. Hatta bir jüri üyesinin “Tamam, anladım, liberalsin ama
bu konuda başka görüşler de var” diye kurduğu bir cümle vardı. Oysa ben,
liberal olduğumu ve bahse konu tartışmada sadece liberal görüşlerin doğru
olduğunu söylemiyordum. Söylediğim şey, sadece, meseleye liberal birinin
nasıl baktığını ortaya koymaktı. Tabii ki bunu ispatlama şansım yok ama doçentliğimin altı ay gecikmesinde liberal olmamın oldukça önemli bir faktör
olduğu kanaatindeyim.
Liberal olmanın en ağır biçimde hayatımı etkilediği dönem, askerlik dönemiydi. O dönemi kelimelere dökmek, benim gibi dil becerisi zayıf birinin
yapabileceği bir şey değil.

Liberal Düşüncenin Geleceği
Liberalizm, ülkemizdeki başka siyasî düşünce geleneklerinin de ilgilendiği
bir konu haline geldi. Özellikle muhafazakârlar ile sosyalistlerin bir kesimi,
bugün, muhafazakâr liberal veya liberal sol gibi adlar altında değerlendirilebilecek sentezler yapmaya çalışıyor. Bunun gerçek liberalizm ile diğer ideolojilerin zamanla birbirine karıştırılması ve ABD’de liberalizm kavramının
başına gelenlere benzer bir şeyin meydana gelmesine yol açması riski mevcut. Ama bunu zaman gösterecektir.

Nasıl Liberal Oldum ya da “Yoldan Çıktım” | 121

LDT, otantik liberalizmi ve liberalizmin kendi içindeki alt ayrımları etüt
etmeye devam ettikçe yukarıda bahsettiğim riskin azalacağını da eklemek
gerekir. Ama bir ülkedeki hâkim atmosfer, kitleleri etkilemektedir. Bu, akademya için de geçerlidir. Bu yüzden, ilerleyen yıllarda liberalizmden daha
çok muhafazakârlığın revaçta olacağı yıllar olması muhtemel. Ama –bir temenni olarak değerlendirilmemesi kaydıyla, denilebilir ki- muhafazakâr bir
iktidardan sonra gelebilecek Kemalist bir hükümet veya Kemalistlerin de yer
aldığı bir koalisyon hükümeti veyahut da –yine hipotetik olarak- dindar Kemalist bir hükümet döneminde liberalizmin tekrar aranan bir ideoloji olacağını söylemek mümkündür. Ama önümüzdeki günlerde liberalizmin bir irtifa
kaybıyla karşılaşacağını söylemek mümkündür.

Çözüm Önerileri
Türkiye’de liberal düşüncenin ağır aksak ilerlemesinin en önemli sebebi, sürekli gelir kaynaklarına sahip olamaması, işlerin hâlâ amatör bir ruhla yürütülüyor olmasıdır. Bunun kalkış (take-off) aşamasında gerekli olduğundan
şüphe yoktur. Ama orta ve uzun vadede liberal birini, daha iyi müşevviklere
sahip olabileceği başka sivil toplum kuruluşlarının çatısı altında faaliyetlerini sürdürmekten caydırmak zorlaşacaktır.
LDT’nin başarmayı denemesi gereken en önemli işlerinden biri, özgürlük dostu iş adamlarını Derneğin faaliyetlerine sponsorluk yapma konusunda
ikna edebilmektir.
LDT’nin medyadan yeteri kadar yararlanabildiğini söylemek de zordur.
LDT çevresinin bir kısmının özellikle görsel medyada boy gösterebilecek
hem imkâna hem de donanıma sahip olmadığı açıktır. Ama zaten medyanın
ağırlık merkezinin İstanbul’da olması, genellikle taşrada yer alan LDT üyelerinin medya yoluyla LDT’nin tanıtımına katkıda bulunmalarını zorlaştırmaktadır. Bu noktada merkez medyaya erişim imkânı olan LDT üyelerinin taşrayı
kollaması beklenir. (Zaten böyle bir kollama çabası vardır.) Ama bu da sınırlı
ölçüde ektili olabilecek bir çözümdür. Zira kendisinden kollama beklenen liberaller, yer aldıkları medya organlarının sahipleri değillerdir.

Sonuç
Başta da ifade ettiğim gibi bu çalışma, Yusuf Şahin’in LDT ile olan ilişkisinin
tarihidir. Oysa LDT benim dışında çok sayıda üyesi olan ve onların gözünden
bakıldığında oldukça farklı bir şekilde değerlendirilebilecek olan devasa bir
camiaya dönüşmüş durumda.
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LDT, benim için akademik şahsiyetimin şekillenmesi bakımından bir okul
niteliğinde. Özellikle Atilla Yayla Hocamın tarzından fazlasıyla etkilendiğimi
belirtmem gerekir. LDT bana çok şey kattı; benim LDT’ye ne kattığımı ise
değerlendirmek bana düşmez. Yusuf Şahin için LDT hayati bir yere sahip. Bu
yüzden, “iyi ki vardın (ve varsın) LDT” diyebiliyorum.
Ankara’da 13 yıl yaşadım. İnsan Ankara’nın İstanbul karşısındaki “atalet”ini
ancak Ankara dışına çıkınca anlayabiliyor. Bu yüzden, böyle bir çalışmanın
sonucunda şöyle bir uyarıyı yapmak boynumun borcu: LDT, Ankara’da kalmaya mecbur mu? Bunu, tatlı bir uyarı olarak alalım istiyorum.
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SORULAR
1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz?
2. Liberalleşmeniz fikir, meslek ve sosyal hayatınızda ne gibi tesirlere
veya sonuçlara yol açtı?
3. LDT’nin faaliyetlerine nasıl bir süreçle, hangi müşevviklerle, hangi
kapasitede ve ne zamandan beri katılmaktasınız?
4. LDT’nin sizin katıldığınız günden bugüne ne gibi gelişmeler gösterdiğini düşünüyorsunuz? LDT nerelerde ve nelerde başarılı, nerelerde ve
nelerde başarısız?
5. LDT’nin bir fikir akımı olarak güçlü ve zayıf yanları, avantaj ve dezavantajları neler? Fikir çizgisi; ağırlıklı (siklet merkezi) liberalizm anlayışı;
organizasyon yapısı veya yapısızlığı; görünürlük ve bilinirlik, mali güç
veya zayıflık; fikir ve kültür hayatına etki; siyasi partilere etki ve önemli
gördüğünüz başka bakımlardan bir değerlendirme yapabilir misiniz?
6. Liberal olmanın ve liberal olarak bilinmenin iş ve meslek hayatında
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar var mıdır? Yaşadığınız kişisel tecrübeleri olabildiğince açık biçimde anlatabilir misiniz?
7. Türkiye’de genel olarak liberal düşüncenin özel olarak LDT’nin geleceği hakkında tahmin ve temennileriniz nelerdir?
8. Liberal düşüncenin daha iyi tanınması ve daha etkili olması için sizce
kullanılabilecek başka yöntemler ve yapılması gereken başka şeyler var
mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
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1. 2002 yılında göndermiş olduğum bir bilimsel çalışma vesilesiyle liberal camia ile tanışma fırsatı buldum. Fakat çok ilginç, ben bu camia ile
tanışmazdan önce yazmış olduğum ve daha sonra da LDT tarafından Avrupa
Komisyonu’nun katkılarıyla “Yasal ve Sosyal Çerçevede Türkiye’de İfade Özgürlüğü” konulu proje çerçevesinde tertiplenen “İnsan Hakları Çerçevesinde
Düşünce ve İfade Özgürlüğü Araştırma Yarışması”nda ikincilik ödülüne layık
görülen kitapta ifade edilen düşünceler, esas itibariyle liberal perspektifle
uyumlu idi. Yani kısaca ifade etmek gerekirse, liberal düşünceler, bu camia
ile tanışmazdan önce farkına varmaksızın zaten benim özümsediğim ve benimsediğim telakki imiş. Bu durumu, liberal camia ile haşir-neşir olduktan
sonra çok daha belirgin bir şekilde fark ettim. Yani bilinçli bir tercihle bazı
liberal okumalar yapmam neticesinde değil de, kendiliğimden gerçekleştirdiğim ve sistematik olarak liberal düşünceyi yansıttığını hesaplamadığım okumalar, düşünme ve muhakemeler neticesinde bir de fark ettim ki, savunduğum düşünceler liberal perspektif ile uyumlu imiş. Benim liberal düşünce ile
olan bu uyumluluğum, ebette ki bidayette ham idi; ayrıntılarda bazı farklılıklar söz konusu olabilmekte idi, zamanla bu camia ile kaynaşıp bütünleştikçe,
düşüncelerim liberal düşünce ile çok daha bütünleşik hale gelmiş oldu.
2. Tabii ki bidayette kendiliğinden ortaya çıkan ve sonraları daha sistematize olan liberal fikirlerle kaynaşma, bakış açılarımda daha da billurlaşma
sağladı. Artık hadiselere bakış açım, çok daha çoğulcu ve barışçı kimliğe büründü. Tabiri caiz ise hadiselere yönelik bakış açım kemale doğru bir ilerleme kaydetti. Elbette insanların hayatları değişkendir; bir dönemde hamasetle savunduğu düşünce, hayat tarzı ve telakkiler zamanla değişebilmektedir.
Tabiî ki biz de bu kuralın haricinde değiliz. Benim düşünce ve telakkilerimde
de değişiklikler oldu ama bu değişiklikler büyük ölçüde liberal perspektifle
uyumlu olmuştur.
Diğer yandan liberal düşünceleri benimsemem sebebiyle meslekî hayatımda bazı “yan bakış”lara sebep oldu, hatta üniversite içerisinde bazı hak
mahrumiyetleri gerçekleşti ise de, ben bu tür takıntılara pek fazla itibar etmedim. Kendi ilmî çalışmalarımı, sanki bana hiçbir haksızlık yapılmamış gibi
sürdürdüm; iyi ki de böyle yaptım. Çünkü bana bu mağduriyeti yaşatanların
temel amacı moralimi bozup çalışmalardan uzaklaştırmak idi. Fakat ben bu
tuzağa düşmedim. Belki gerek kişisel ilişkilerimdeki başarım, gerekse akademik çalışmalara inatla devam etmem sebebiyle, hakkımda yürütülen negatif
uygulamaların meslekî hayattaki ilişkilere yönelik negatif etkilemeleri kısmen de olsa azalmıştır.
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Kendim oldum olası liberal düşüncenin çok fazla haricinde olmadığım,
liberal düşünce ve camia ile bütünleşmem, önceki hayatımda çok fazla köklü
değişiklikler meydana getirmediği için, sosyal hayattaki ilişkilerim de çok
fazla farklı olmadı. Fakat nasıl her insan kişilerle diyalog kurdukça, etkileşim içerisine girdikçe, değişen ölçülerde sosyal ilişkilerinde de değişmeler
oluyorsa, benim sosyal ilişkilerim de tabiî seyri içerisinde değişen ölçülerde
değişime uğramıştır.
3. LDT’nin faaliyetlerine katılmam, ilk akademik çalışmam vesilesiyle
olmuştur. “İfade Hürriyetinin Unsurları” başlıklı ilk akademik çalışmamı Liberal Düşünce Dergisi’nde yayımlanmak üzere 2002 yılının sonbaharında gönderdim. Yaklaşık ikibuçuk ay sonra LDT’nin kurucu şahsiyetlerinden Prof. Dr.
Atilla Yayla bana telefonla ulaştı. Makaleyi ne zaman gönderdiğimi sordu.
Ben de yaklaşık iki buçuk - üç ay olduğunu söyledim. Kendisi de bana bu
yazıyı LDT tarafından Avrupa Komisyonu’nun katkılarıyla “Yasal ve Sosyal
Çerçevede Türkiye’de İfade Özgürlüğü” konulu proje çerçevesinde tertiplenen “İnsan Hakları Çerçevesinde Düşünce ve İfade Özgürlüğü Araştırma
Yarışması”na dâhil etmek istediğini söyledi. Tabiî ki o zamanlar benim böyle
bir yarışmadan haberim yok idi. Ben de “nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın” dedim. Nitekim bu yarışmada, söz konusu esere ikincilik derecesi layık
görüldü. Atilla Hoca benden bir de 07 Ağustos 2003 tarihinde Ankara’da Dedeman Otel’de yapılacak “Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Bir Gelecek Perspektifi” başlıklı ulusal sempozyumda bir tebliğ sunmamı talep etti. Ben de bu
talebi memnuniyetle kabul ettim. “Fikir Hürriyetinin Sınırlandırılması, Bazı
Eğilimler ve Uygulamada Karşılaşılan Bazı Sorunlar” başlıklı tebliğ, akademik hayatımda bilimsel bir sempozyumda sunduğum ilk tebliğdir. Bu vesileyle LDT ile olan ilk buluşma ve bu topluluk bünyesinde yer alan camia ile
kaynaşma gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra LDT tarafından gerçekleştirilen
bütün etkinliklere katılmaya çalıştım; katılmadığım etkinlik sayısı çok azdır;
onlara da mutlaka bazı önemli mazeretlerim olduğu için iştirak edemedim.
Tabiî ki LDT’nin toplantılarına sadece izleyici olarak değil, değişen tarihlerde
birçok kez tebliğ sunarak katıldım.
4. LDT tek boyutlu bir sivil teşebbüs değil, çeşitli faaliyetleri mevcuttur.
Bir yandan bilimsel bir dergi çıkarmanın yanında çeşitli yayınevleri vasıtasıyla liberal düşünceyi yansıtan çeşitli bilimsel kitapların yayın hayatına
dâhil edilmesine ortam ve imkân sağlarken, diğer yandan da çok sayıda bilimsel kongre, panel, sempozyum, çalıştay vb. faaliyetler gerçekleştirmektedir. Ayrıca Hürriyet Mektebi vasıtasıyla öğrencilere yönelik eğitici faaliyetleri yürütmekte, yarışmalar tertiplemektedir. Bütün bunlar elbette kalıcı
sonuçları olan faaliyetlerdir. Hiçbir zaman küçük görülemez. Hatta “alay-ı
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vâlâ” ile yapılan bazı faaliyetlere kıyasla, nicelik itibariyle çok küçük gibi görünse de, istikbale matuf olarak çok daha kalıcı faaliyetlerdir, bunlar.
Fakat bütün bu yapılanlar yeterli mi diye sorulacak olsa, elbette ki yeterli
demek mümkün değildir. Yapılacak çok daha farklı faaliyetler vardır. Özellikle medyada liberal düşüncelerin çok rahatlıkla ifade edilebileceği gazete ve
televizyon kanallarının olduğunu söyleyebilmek zordur. Elbette maddî kaynak önemlidir ve bu konuda ciddi sıkıntılar olduğu söylenebilir. Fakat nasıl
diğer kesimler bu sorunu aşıyorlarsa, bir şekilde liberal camianın da bu sorunu aşması gerekiyor. Diğer yandan, liberal camiada yer alan öğretim elemanlarının muhtelif üniversitelerde görev yaptıkları görülmektedir. Bunların bir
kısmı buralarda görev yapmaya devam etseler de, en azından eğitim faaliyetlerinde misyon sahibi bir üniversite, daha alt kademelerde eğitim kurumları
kurulabilir. Hele ki özel öğretim kurumlarına kanunî imkân sağlanması halinde bu iş prosedürel olarak daha da kolaylaşacaktır. Elbette bütün bunlar
maddî kaynağa dayalıdır. Fakat burada maddî imkân sahiplerinin bu yöndeki
amaçlara uygun olarak kanalize edilmeleri, bu yolla eğitim kurumlarının kurulması mümkündür. Elbette bütün bunlar zor, ama imkânsız da değildir.
5. Önce LDT’nin güçlü

yönleri üzerinde durmak istiyorum.

•

LDT’nin en güçlü yanı, sağlam bir fikrî yapıya sahip olmasıdır. Felsefi olarak o
kadar güçlü ki, bir zamanlar bu düşünce lanetli olarak ilan edildiği halde, bugün
çok geniş kesimlerde meşruiyetin ölçütü olarak kendisine referansta bulunulmaktadır. Birçok kişi, devlet görevlisi, cemaat, cemiyet, örgütlü yapı açıkça liberal düşünceyi bütünlük içerisinde açıkça benimsemeseler de, önerdikleri birçok
düşünce ve çözümlemenin liberal değerlerle uyumlu olduğu görülmektedir. Buna
sirayet yoluyla etkileme ya da etkilenme de denilebilir. Elbette ki bu etkileme,
liberal düşüncenin haklılık derecesini ve gücünü göstermektedir.

•

Artık günümüzde liberal düşünce ile birebir veya büyük ölçüde ya da kısmen
örtüşen düşüncelere sahip öğretim elemanı, öğretmen ve diğer kişilerin sayısı
azımsanamayacak sayıdadır. Gerçi bunların sayısını vermek mümkün değil ise de
sayılarının az olmadığı söylenebilir. Bu, liberal düşüncenin bir diğer güçlü yanını
teşkil etmektedir.

•

Her ne kadar hepsi aynı üretkenlikte olmasalar da, liberal düşünceyi benimseyen
düşünürler, bilimsel çalışmalar yönünden de ciddi çalışmalar ortaya koymaktadırlar.

•

Belki de en güçlü yanları, belli bir kesime birebir angaje olmaksızın, güçlü bir
düşünce yapısı ile buna bağlı özgüvene sahip olmalarıdır. Zaten bu özgüven olmasa, bugünlere gelinemezdi.

•

Bazı istisnalar hariç tutulursa, esasen bilimsel ya da günlük makalelerin yayımlanması konusunda da ciddi manada zorlukla karşılaşılmamaktadır.
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•

Belli bir siyasî partinin kuşatması altında olmamak da, LDT’yi güçlü kılmaktadır. Çünkü belli bir siyasi partinin inhisarına girmek, bu hareketin hitap ettiği
alanı daraltacak, liberal düşüncelerden ziyade, söz konusu siyasî partinin hata
ve sevapları tartışma ve değerlendirme konusu olacaktır. Bu da LDT açısından
zafiyet neticesini ortaya çıkaracaktır. Bu vesileyle partiler üstü konum, LDT’ye
güç katmaktadır.
LDT’nin zayıf yanlarına gelince.

•

Bir kere LDT’nin belki de en sıkıntılı yanı, bilinirlik ve tanınırlık sorunudur. LDT,
her ne kadar yukarıda sözü edilen faaliyetleri yürütse de, geniş kesimlerde yeter
derecede bilindiğini söyleyebilmek zordur.

•

Bazen LDT hakkında yanlış bilgiler de mevcuttur ki, belki de en zayıf yanını bu
teşkil etmektedir. Bazı kesimler nezdinde LDT, haricî sermaye güçleri tarafından
bol paralarla beslenen, yabancılar hesabına faaliyet gösteren bir kuruluş olarak bilinmektedir. İşittiğim bazı sözlere burada yer vermek istiyorum: Bu kişilere
göre, LDT, “Macar ve Yahudi asıllı, ABD’li finans spekülatörü ve liberal girişimci
George Soros tarafından beslenmektedir. Soros paraları göndermekte, LDT de
bu girişimcinin hainane emelleri ile uyumlu çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır”.
Tabiî ki bu yöndeki algı, belli kesimleri LDT hakkında negatif düşüncelere sevk
etmektedir.

•

Elbette LDT çok sayıda organizasyon gerçekleştirmekte ise de, bunun yeterli olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. LDT haricinde daha spesifik ve farklı
alanlarda daha farklı örgütlü yapılarla değişik organizasyonların yapılmaması
ciddi bir zafiyettir. Bu kadar akademik ve bilimsel birikimin çok daha ayrıntılı ve
farklı spesifik organizasyonlarla değerlendirilememesi, ciddi bir eksikliktir diye
düşünüyorum.

•

Her ne kadar liberal düşünce mensuplarının düşüncelerini yansıtmış oldukları
makale vb. değerlendirmeleri bazı yayın organlarında yayınlamakta ise de, bunun yeterli olmadığı kanaatindeyim. En azından yayın hayatında liberal düşüncelerin daha komple bir şekilde yayımlandığı yayın organlarının olmaması da bir
zafiyettir. Bu vesileyle birçok liberal düşünür, medyada düşüncelerini rahatlıkla
ifade edebileceği yayın organından mahrumdur.

•

Her ne kadar bazı kesimler, LDT’nin Soros ya da diğer “emperyal” emelleri olan
güç odaklarının malî destekle ihya ettiği bir teşekkül olarak bilseler ya da bu
yönde tahşidat yapsalar da, gerçekte bu teşekkülün mali tahşidat noktadan ciddi manada zafiyet içinde olduğu görülmektedir. Oysaki özellikle büyük ve etkili
organizasyonlarla yukarıda sözü edilen ve yapılamayan çoğu faaliyetlerin yapılabilmesi büyük maddi kaynaklara bağlı bulunmaktadır. Oysa LDT’nin bu noktada
yeterli kaynaklara sahip olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir.

•

LDT’nin fikir ve kültür hayatına katkıları inkâr edilemez. Fakat bunlar kıt kaynaklarla ucu ucuna gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Kaynaklar yetersiz olunca, fikir ve
kültür hayatına olan katkılar da zayıf, yetersiz ve sınırlı kalmaktadır.
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•

Elbette ki liberal düşüncenin gücünden de kaynaklanan sebeplerden dolayı, bazı
siyasi partiler liberal düşünce ile uyumlu politikalar geliştirseler de, bunun yeterli
olduğunu söyleyebilmek zordur. Siyasî partilerin LDT’ye bakış açısının çok da
muhabbetle ve safiyane olduğunu söyleyebilmek zordur. Belki de bunun en büyük
sebeplerinden birisini diyalog ve iletişim eksikliği teşkil etmektedir. Gerek üye
göndermek, gerekse müşterek projeler gerçekleştirmek suretiyle bu etkileşim çok
daha artırılabilir. Tabiî ki bu yapılırken, LDT’nin belli bir siyasî partinin mihverinde ya da bedeninde olduğu ya da bunların uç uzantısını teşkil ettiği izleniminin
de verilmemesi gerekir.

6. Liberal düşünceye mensubiyet sebebiyle özellikle 28 Şubat döneminde bazı mağduriyetler yaşadık. Bunun hepsini burada nakletmek istemiyorum ama bazı liberal camiadan olanlarla kıyaslandığı zaman bizimkinin
kısmen hafif kaldığı söylenebilir. Bunların bir kısmı özet olarak şu şekilde
sıralanabilir:
Doktora sonrası dönemde mensubu olduğum İnönü Üniversitesi’ne bağlı
İİBF’nde iki buçuk yıl süreyle yardımcı doçentlik kadrosu verilmedi. Kendileri kadro vermedikleri gibi, bir başka üniversiteye de gönderilmiyorduk, bu
yönde yapmış olduğumuz birkaç teşebbüs akim kaldı.
2004 yılında, bir kısmı Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden,
bir kısmı da İnönü Üniversitesi İİBF’den olmak üzere 5 kişi birlikte göreve başladık. Kırıkkale Üniversitesine atamamız yapıldığı zaman, İnönü
Üniversitesi’nden gönderilen haber üzerine geldiğim üniversitede yer yerinden oynadı, bütün üniversite çalkalandı. İnönü Üniversitesi rektörü ve fakülte yönetiminin haberinin olması halinde, Kırıkkale Üniversitesinde göreve
başlamamız imkânsız olduğu için, önce bu üniversitede göreve başlama yazısını tebellüğ ettik, daha sonra da istifa dilekçesini İnönü Üniversitesi’ne
faksladık. İnönü Üniversitesi yönetimi, faks numarasından bizim Kırıkkale
Üniversitesi’nde göreve başladığımızı anlamış olacaklar ki, dönemin İnönü
Üniversitesi rektörü Kırıkkale Üniversitesi rektörüne telefon açarak bizim
hakkımızda olmadık yaftaları uydurur. Bunun üzerine Kırıkkale Üniversitesi
rektörü dönemin Hukuk Fakültesi dekanını ciddi manada hesaba çekse de,
bu çaba sonuç vermez. Bize yönelik bir de Kırıkkale Üniversitesi içerisinden
bir karalama operasyonu yapıldı. Fakat bunun da bize yönelik fiilî bir sonucu
olmadı ama biz göreve başladıktan sonra Hukuk Fakültesi cezalılar listesine
alındı, yaklaşık 3-4 yıl süreyle bu fakülteye hiçbir kadro verilmedi. Bizim yüzümüzden bütün fakülte cezalandırılmış oldu.
Prof. Dr. Atilla Yayla Hoca’nın 18.11.2006 tarihinde AK Parti İzmir Gençlik Kolları’nın düzenlediği panelde Mustafa Kemal hakkında söylemiş olduğu bir söz üzerine hakkında açılan dava ve verilen ceza sebebiyle başlatı-
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lan destek kampanyasına hiç tereddüt etmeden imza attım. Bütün Kırıkkale
Üniversitesi’nden bu kampanyaya destek imzası atanların üç kişi olduğunu
öğrendim. Diğer bazı fakültelerde de derslere giriyordum. Fakültelerden birisinden, Atilla Hoca’ya destek kampanyasını imzaladığım için ders verilmeyeceği haberi, tehditvari bir şekilde bana ulaştırıldı. Fakat ben bu tehdide pabuç
bırakmadım, “adam sen de, ders vermezlerse vermesinler, bana birkaç saat
ders vermeyecekler diye doğru bildiğimizden geri durmam” dedim. Fakat ne
oldu ise oldu, bu tehdit yapıldığı yerde kaldı, aynı fakültede bana tekrardan
ders verildi. Yine, 2007 yıllarından itibaren seyrek de olsa bazı gazetelerde
yazılar yazmaya başladım. Bu kez de sen nasıl filan filan gazetelerde yazı yazarsın diye bir uyarı geldi, ama ben onu da kaale almadım, bunun neticesinde
de bir şey olmadı. Anladım ki, insanın doğru bildiğinde ısrarcı olması halinde, o kişiye zarar verilemeyebiliyor.
İnönü Üniversitesi’nde ben doktorayı tamamladıktan sonraki iki buçuk
yıllık dönemde, eğitim ve öğretim hayatının hiçbir aşamasında hukukun
herhangi bir branşına ilişkin bir saatlik bile olsa ders almayan, kısaca hukukun en uzağında olan kişilere hukuk dersleri verdirildiği halde, bana hukuk dersi verdirmediler. O dönemde, hukuk dersleri büyük ölçüde ideolojik
konuşmalar sebebiyle boş geçen, hukuk derslerinden nasipsiz kalan öğrencilere hep acıdım. Daha sonra bazı arkadaşların fakülte yönetimi üzerinde
ciddi baskılar kurması üzerine, zorlamalı olarak da olsa bir adet hukuk dersi
bana tahsis edildi.
Son bir örnek vermek gerekirse… 28 Şubatın en katı olarak uygulandığı dönemlerde, bütün akademik personelin, üniversite içinde kullandıkları
telefonlar dinlemeye alındı. Bana aynı zamanda hemşehrim olan karakol komutanı dedi ki, “hemşehrim haberin olsun, rektörlüğün emri üzerine, bütün
telefonlar dinlemeye alındı”. Tabii ki bu, hem hukuka aykırı, hem mahremiyeti ortadan kaldıran bir uygulama, hem de bu sebeple çoğu arkadaşlar bazı
konuları ima yoluyla konuşmaktan bile korkar hale geldiler. Konuşulması en
zor ve korkulan konu başörtüsü yasağı idi. Dahası, bu da yetmedi, benim cep
telefonum da dinlemeye alındı. Tabiî ki bütün bunlar insanı ciddi manada
rahatsız eden, olağanüstü dönemlere mahsus, hukuk dışı işler idi. Ama şunu
açık ve net bir şekilde söyleyeyim ki, bunların hiçbirisi beni yıldırmadı, bütün
bunlara göğüs gererek bu günlere gelindi.
7. Türkiye’de gerek LDT’nin gerekse liberal düşüncenin geldiği aşama,
ideale uygun olmasa da, azımsanacak bir düzeyde de değildir. Diğer yandan
özellikle liberal düşüncenin özünden kaynaklanan gücü sebebiyle geniş kesimlerde çok daha fazla rağbet göreceği kanaatindeyim. Özellikle sulh ve
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sükûn ortamı hâkim olduğu ölçüde, serbest fikrî tartışmalarda genellikle liberal düşüncenin hâkim olacağı kanaatindeyim. Çünkü serbest tartışma ortamında, güçlü olan düşünceler genellikle öne çıkar ve kabul görür. Bu vesileyle, liberal düşüncenin geleceği açısından karamsar olmaya lüzum yoktur.
LDT’nin de, yan ve tamamlayıcı oluşumlarla yoluna çok daha güçlü ve etkili
olarak devam etmesini temenni ediyorum.
8. Liberal düşüncenin çok daha etkili olabilmesi için lüzumlu olan hususlardan birisi de tanınırlıktır. Gerçi bazı entellektüel çevreler tarafından
tanınsa da, gerek bu çevrelerin bir kısmının liberal camiaya yönelik eksik ve
yanlış bilgilere sahip olması, gerekse geniş kesimlerde var olan bilgi eksikliği, bu düşüncenin yayılmasını zayıflatmaktadır. Bunu sağlayabilmek için salt
içe dönük eğitici faaliyetler ile bilimsel sempozyum ve diğer etkinliklerin
kamuoyu tarafından bilinir hale getirilmesi, en azından bu yöndeki etkinliklerin artırılması gerekir. Artık günümüzde ortam büyük ölçüde müsait hale
geldiği için üniversitelerle işbirliği halindeki faaliyetlere hız verilmelidir. Liberal düşüncenin medya yoluyla yayılmasını mümkün kılacak yayın organları faaliyete geçirilmelidir. Özellikle televizyonlarda liberal düşüncenin ifade
edilmesini sağlayacak ciddi programlar yapılmalı, yapılması için lüzumlu girişimlerde bulunulmalıdır.

Atilla Yayla
Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, LDT Kurucu Üyesi
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SORULAR
1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz?
2. Liberalleşmeniz fikir, meslek ve sosyal hayatınızda ne gibi tesirlere
veya sonuçlara yol açtı?
3. LDT’nin faaliyetlerine nasıl bir süreçle, hangi müşevviklerle, hangi
kapasitede ve ne zamandan beri katılmaktasınız?
4. LDT’nin sizin katıldığınız günden bugüne ne gibi gelişmeler gösterdiğini düşünüyorsunuz? LDT nerelerde ve nelerde başarılı, nerelerde ve
nelerde başarısız?
5. LDT’nin bir fikir akımı olarak güçlü ve zayıf yanları, avantaj ve dezavantajları neler? Fikir çizgisi; ağırlıklı (siklet merkezi) liberalizm anlayışı;
organizasyon yapısı veya yapısızlığı; görünürlük ve bilinirlik, mali güç
veya zayıflık; fikir ve kültür hayatına etki; siyasi partilere etki ve önemli
gördüğünüz başka bakımlardan bir değerlendirme yapabilir misiniz?
6. Liberal olmanın ve liberal olarak bilinmenin iş ve meslek hayatında
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar var mıdır? Yaşadığınız kişisel tecrübeleri olabildiğince açık biçimde anlatabilir misiniz?
7. Türkiye’de genel olarak liberal düşüncenin özel olarak LDT’nin geleceği hakkında tahmin ve temennileriniz nelerdir?
8. Liberal düşüncenin daha iyi tanınması ve daha etkili olması için sizce
kullanılabilecek başka yöntemler ve yapılması gereken başka şeyler var
mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

Soru ve Cevaplar | 137

1. İdeolojilere ilgi duymaya başladığım ilk andan beridir liberal değilim.
Dolayısıyla, benim liberal olmam, pek çok fikir yoldaşım gibi, sonradan, yirmili yaşların sonlarına doğru vuku buldu. Yani illiberallikten liberalliğe, gururla söylüyorum, döndüm. Bunda bilinçli bilinçsiz izlediğim yol, önce totalitarizmi keşfetmek, onu gözlemlemek, totalitarizmin unsurlarının ve bunların
sonuçlarının analizini yapmak, sonra liberal fikirleri alansal olarak keşfetmek
ve son adımda liberal teoriye bütüncül olarak yaklaşmaktı. Tekrar etmek pahasına söylemek isterim ki, liberalizmin zıddı totalitarizmdir. Bir görüş, teori, yaklaşım, liberalizmi kategorik olarak ve toptan reddediyorsa, yani tam
olarak liberalizm karşıtıysa, mutlaka totaliterdir. Bunun tersi de doğrudur.
Liberalizmde karar kılan kişi her tür totalitarizmi reddetmek zorundadır. Ben
sağcı sosyalist totalitarizmi reddederek liberalizme yöneldim. Bu 1980’lerin başlarında başlayan bir süreçti, tamamlanması birkaç yıl aldı. Bu sürece
girişimde etkili olan faktörlerin en başında şüphesiz şahsî tecrübelerim ve
eşitsiz beşerî ilişkilere genetik boyutları da olması mümkün ama ağırlıklı
kısmı kültürden kaynaklanan alerjim gelir. Bunları bütünleyen bir unsur da
Mustafa Erdoğan ile yakın arkadaşlığımızın ikimiz açısından yarattığı duygu
ve düşüncelerdi. Ankara’da Kızılay Meşrutiyet Caddesi’nden Ulus-Dışkapı’ya
uzanan ve defalarca tekrarlanan yürüyüşlerimiz bizim için dertleşme, birbirini anlama ve aydınlatma, birbirimizi destekleme ve fikir aleminde gezinme
fırsatlarıydı. Her birimiz tek başımıza olsaydık, liberalleşmemiz en azından
gecikirdi ve muhtemelen daha büyük psikolojik ve sosyal maliyetlerle ortaya
çıkardı.
Totalitarizmi pratik ve bir ölçüde el yordamıyla eleştirilerimiz bir müddet sonra fikrî ve akademik kaynaklarda sağlam temeller bulmaya başladı.
Benim güzergâhımda Carl Friderich, Adam Ulam, Zbigniew Brzezinski, Leszek Kolakowski ve nihayet Juan J. Linz totalitarizm hakkındaki görüşlerimi
sistematize etmemi ve akademik bir terminolojiye kavuşturmamı sağlayan
başlıca kaynaklardı. Aynı çizgide çok etkilendiğim bir diğer kaynak George
Orwell’in Hayvan Çiftliği ve 1984 adlı romanlarıydı. Gerek ben gerekse M.
Erdoğan bu süreçte totalitarizmi öyle iyi kavradık ki onun her türünün her
çeşit kuvvetli ve zayıf işaretlerini kolayca teşhis edebilecek hâle geldik. Hakşinaslık gereği belirtmem gerekir ki, bu fikirsel çabalarda Yeni Forum çevresinin liberal unsurlarından, özellikle Aydın Yalçın ve Osman Okyar’dan çok
istifade ettik. Eğer “akademik hayattaki ilk yıllarınızda kimin asistanıydınız?”
diye sorulsa, bu iki ismi saymam mümkün. Özellikle Aydın Hoca’yı. Ne var
ki, ben kendisiyle tanıştığımda liberallik bakımından çok gerisinde olduğum
Aydın Hoca’yı zaman içinde çok aştım. Daha kapsamlı ve mahallî engellerce
sakatlanmamış bir liberal anlayışa ulaştım. Bu da gösteriyor ki, liberalleş-
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memde ve bugünkü çizgime gelmemde asıl belirleyici olan kendi bünyemden
kaynaklanan faktörler ve şahsî tecrübelerimdi.
Akademik bakımdan gerek benim gerekse M. Erdoğan’ın üzerinde etkili olan bir ismin müteveffa Norman P. Barry olduğunu itiraf etmeliyim.
Norman ile hem fikrî serüvenimiz hem toplumsal kökenimiz çok benzerdi.
Onun çalışmaları aracılığıyla liberal akademik dünyaya sağlam bir giriş yaptık. Ben, bir süre sonra, 1980’lerin sonlarında, Hayek’in eserleriyle muhatap
olmaya başladım. Hayek’ten, kaçınılmaz olarak, çok etkilendim. Yıllar içinde
okumalarımın genişlemesi sebebiyle liberal gelenek içindeki başka çizgileri
de beğendim ve Hayek’çi duruşum zayıfladı. Bir ara Gary Becker okumalarına yöneldim. James Buchanan ve kamu tercihi teorisine ilgi duydum. Mises, Rothbard okumalarından da çok istifade ettim. Ama son yıllarda tekrar
aynı geleneğe, evrimci liberal ekole ve Avusturya İktisat Okulu’na döndüm.
Bugün kendimi Hume – Smith – Menger - Hayek geleneğine bağlı bir klasik
liberal olarak görmekteyim. Benim liberalleşme maceramda dikkat çekici bir
nokta daha en başta doğrudan doğruya otantik liberal çizgi yani klasik liberalizm üzerinde yoğunlaşmamdı. Sanırım bunda Norman’ın etkisi büyük oldu.
Aksi takdirde, meselâ Amerikan liberalizmi (John Rawls) üzerinden liberal
fikir dünyasına girseydim, hem kendi duruşum hem de liberal fikriyatın bugünkü Türkiye’de genel görünüşü şu veya bu ölçüde farklı olabilirdi. Bugün
böyle olmadığına şükrediyorum. Çünkü Amerikan liberalizmine, özellikle
üretim araçlarında özel mülkiyeti ve piyasa adaletini reddeden türüne, ciddî
itirazlarım var.
2. 1970’lerin Türkiye’si entelektüel alanda kolektivist sol geleneğin
egemen olduğu, neredeyse başka da hiçbir şeyin bulunmadığı bir ülkeydi. Benim sağcı sosyalist olmama yol açan da fikir ortamının bu tek biçimliliğiydi.
O zamanlar, kurucu rasyonalist sol fikirler de güya onları reddetme iddiasında olup kısmen farklı bir söylemle yeniden üreten veya sosyalist devlet anlayışının merkezlerinde olduğu bileşimler geliştirmeye çalışan anti-sol çizgiler
de hayaller aleminde geziyordu. Benim gibi kimseler çok zor durumdaydı.
Ben hiçbir zaman milliyetçi olmadım. Toplumsal problemlerin potansiyel çözüm yolu olarak dinî temelli siyasal ve ekonomik yaklaşıma bir ara bir eğilimim olduysa da klasik anlamda bir dindar veya İslamcı kimliği taşımadım.
Komünizmden zaten rahatsızlık duyuyordum. Kemalizme sempati duymam
söz konusu bile olamazdı. Yani aslında bir yere ait değildim. Ait olabileceğim,
içinde huzur duyacağım bir yer olmadığı için bir yeni aidiyet ortamı bulmam
veya oluşturmam gerekiyordu. M. Erdoğan da aynı durumdaydı. Bu ihtiyaç
hayatımı temelden değiştirdi ve geleceğimi şekillendirdi.
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Liberalleşmek her yönüyle ufkumu açtı. Önce dünyayı daha iyi anlamamı sağladı, sonra kendimle ve insanî hayatın gerçekleriyle barışmamı. Liberalleştikçe dünyanın reel problemleriyle ve onlara verilen mantıklı ve operasyonel cevaplarla meşgul olmaya başladım. Bir başka deyişle ömür ve enerji
israfına yol açıcı uçuk ütopyaları bir tarafa itip ayaklarımı yeryüzüne bastım.
Paradigma değişikliği yapmam sosyal çevremi de yenilememi gerektirdi. Bu
anlamda yeniden doğdum. Meslekî bakımdan zorluklara sebep olacak bir tercihti yaptığım. Nitekim, benim yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe
yükselmem hep problemli oldu. Çoğu defa üniversite değiştirmek zorunda
kaldım. Egemen çizgi akademyayı reddettiğim için aktif şekilde yeni bir çizgi
inşasına girişmem gerekti. Bunun zevk verici tarafları olduğu gibi yarattığı
sıkıntılar da vardı. Bütün bunlar beni uluslararası alanda da aktif olmaya itti.
Tüm dünyada geniş bir arkadaş çevresi edindim. Nobel ödüllü iktisatçılarla, sosyologlara, çok önemli akademisyenlerle ve özgürlük mücadelesine çok
şey katan kuruluşlar ve liderlerle tanıştım, arkadaş oldum.
3. İlk anından beridir LDT içindeyim. LDT’nin kuruluşundan bu yana
kimliğimin bir bölümünü liberallik ve LDT üyesi olmak teşkil etti. Zaman
içinde bu kimlikle tanınır hâle geldim. LDT içinde hepimizin temel amacı bir
liberal entelektüel muhit yaratmaya katkıda bulunmaktı. Bu amacı gönülden benimsedim ve bu istikamette çalıştım. Diyebilirim ki LDT’nin fikirsel
kimliğinin oluşturulması ve olgunlaştırılmasından organizasyonel yapılanmasının çatılmasına, yayınevi deposunda hamallık yapılmasından çeşitli şehirlerde seminerler ve paneller düzenlenmesine kadar her dalda gayret sarf
ettim. LDT yönetim Kurulu başkanlığı yaptım. Yıllarca Liberal Düşünce ve
Piyasa dergilerinin editörlüklerini üstlendim. Dergiler ve derleme kitaplar
için yazılar yazdım, çeviriler yaptım, yazılar yazdırttım ve çeviriler yaptırttım, düzelttim. Bazen arkadaşların yüksek lisans ve doktora tezlerini neredeyse yeniden yazdım . Kitaplar edit ettim. LDT’yi yurt dışı toplantılarda temsil
ettim. Bugüne kadarki tüm Liberal Düşünce Kongrelerinde bulundum. Sade
katılımcı oldum, tebliğ sundum, oturum yönettim. Kısaca, LDT deyince akla
hangi faaliyet geliyorsa hepsinde katkımın bulunmasına gayret gösterdim.
Bütün bunları zevkle gerçekleştirdim.
Beni en çok memnun eden şeylerden biri sadece resmen görev yaptığım üniversitelerde değil bütün Türkiye’de hatta başka ülkelerde genç akademisyenlerin ve fikir insanlarının yetişmesine verdiğim destektir. Bugün LDT
çevrelerinde yer alan arkadaşların birçoğu LDT’de ilk defa benimle muhatap
oldu. Yirmi yıldır kendilerine ulaştığım veya kendileri bana ulaşan herkese
ilgi ve saygı gösterdim ve onlar için yapabileceğim şeyleri yapmada asla tereddüt etmedim. Her zaman teşvik edici, cesaretlendirici oldum. Bazı arka-
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daşların en zor anlarında yanlarında durdum. Moral verdim, yol gösterdim.
Gelişip olgunlaşmalarını, önemli eserlere imza atmalarını adım adım, büyük
bir hazla izledim.
4. LDT kurulduğunda kurucular olarak ne yapmamız gerektiği ve neleri
ummamızın makul olacağı hakkında tam bir fikrimiz yoktu. Liberal teoriye
uygun olarak, tam bir planlamadan uzak, deneme yanılma yoluyla öğrenecek
şekilde yola çıktık ve her zaman çok kapsayıcı genel planlamalar yapmadan
hareket ettik. Aslında kuruluş zamanında can havliyle bir atak yapıyorduk,
çünkü, tabiri caizse, bir avuç bile olmayan biz bireyci liberaller kolektivist
fikir ve kanaat ortamında boğulmaktaydık. Bir can simidine ihtiyacımız vardı. Etraf kolektiviteye ve dolayısıyla devlete tapanlarla doluydu . Kimi ahlâkı
ve dini koruma ve yüceltme, kimi eşitliği sağlama ve fakirliği çözme, kimi
milleti yüceltme adına devlete tapıyordu. Herkes devletçiydi. Şaka yollu söyleyeyim, hepimiz sağcı veya solcu, ama, “elhamdülillah”, devletçiydik. Doğuştan sahip olunan, devredilmez, vazgeçilmez haklarla donanmış birey ve
birey haklarıyla kesinkes sınırlı devlet fikri neredeyse kimsede yoktu. Sınıfı,
milleti, ümmeti yüceltenler, kendi devletlerini en yüksek beşerî amaç olarak
görenler birbiriyle yarış hâlindeydi. İlk yapılması gereken bireyci ve devletçilik karşıtı kimseler için bir entelektüel sığınak oluşturmaktı. Sonra kitaplar
yayınlayıp toplantılar yaparak özellikle üniversitelerde ülkeyi ezen kolektivist akımların karşısına bir bireyci alternatif çıkarmaktı. Bunların her ikisinde de önemli ölçüde başarılı olduğumuzu zannediyorum. Bugün üniversite
öğrencileri kolektivizmin herhangi bir türüne mahkum olmak zorunda değil.
Okuyabilecekleri alternatif yazarlar, kitaplar ve dergiler varsa, fikir hayatımız
daha dengeli hâle geldiyse, bu büyük ölçüde LDT’nin eseridir.
Şüphesiz, görev tamamlanmış değil, belki de hiçbir zaman tamamlanmayacak. Ama ilerlememiz lazım. Bu yüzden, daha yapılması gereken çok şey var.
Hem yeni şeyler yapmak hem de şimdiye kadar yapılanları daha iyi yapmak
gerekiyor. Burada bir iki noktanın altını çizebilirim. Genel liberal felsefe bilgisiyle yetinmeyip uzmanlık alanlarında liberal bakışı edinmek, geliştirmek ve
derinleştirmek gelecek yılların en önemli görevlerinden. Buna bir çeşit uzmanlaşma diyelim. İktisat, siyaset ve hukuk dallarında liberallerin kesin ağırlığı
var, ama aynı şeyi felsefe, sosyoloji, tarih, çevre çalışmaları vb. için söyleyemeyiz. Ayrıca, liberal çizgide daha çok kitap yayımlanmalı. LDT çizgisinde politika önerileri üretme çalışması yapan think-tanklar ortaya çıkartılmalı. LDT
ne yazık ki malî ve maddî anlamda tam kurumsallaşamadı, sağlam bir zemine
oturamadı. Hâlâ çok sınırlı insan ve para gücüyle çalışıyor. İstanbul’da bir ofisi
yok. Yeterli sayıda personel istihdam edemiyor. Projeli ve ortaklı olmayan her
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faaliyetinde ciddî malî kaynak sıkıntısı yaşıyor. Orta ve uzun vadede bu sıkıntıların aşılması lâzım.
5. LDT bir liberal fikir koalisyonu. Ağırlık merkezi klasik liberalizm olmakla beraber içinde sosyal liberal ve anarko-kapitalist kimseleri de barındırıyor. Bence böyle de kalmalı. Liberalizmin özünü korumalı ve özellikle
klasik anlamda muhafazakârlaşmama ve Amerikan liberalizmine kaymama
konusunda dikkatli olmalı. Bu çizgilerden etkilenmekten çok onları etkileyen
olmaya çalışmalı. Bu çizgilerden birincisi Türkiye’nin toplumsal ortamının
ve siyasetinin yarattığı bir tehlike. İkincisi ise akademik muhitlerden ve medyada liberal diye adlandırılan kimi illiberal kimi kısmî liberal kimselerden
kaynaklanabilecek bir hatalı yönelim. LDT ilgili muhitlerde epeyce bilinen,
tanınan bir kuruluş. Siyaseti fikir bazında etkilemekte de hayli başarılı. Bir
fikir kulübü olarak türünün ender örneklerinden biri ve yoluna aynı şekilde
devam etmeli. Asla aktivist olmamalı. Partilere karşı bağımsızlığını mutlaka
korumalı. Malî bakımdan güçlenmeli ve kurumsallaşmalı. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütünleşmiş kolektif bir kimliği teşkil ve temsil
etmemeli. Klasik anlamda bir hiyerarşik yapıya sahip olmamaya, her faaliyetini gönüllülüğe dayandırmaya devam etmeli.
6. Meslek hayatımda liberal olmak bana hep bir maliyet getirdi. Daha
önce de belirtmiştim, benim akademik yükselmelerim her kademede sıkıntılı
oldu. Bunun ana sebebi deklare edilmiş bir liberal kimliğe sahip olmamdı.
Biz başlarda kitap yayınlatacak yayınevi bulmakta dahi sıkıntılar yaşadık.
Çoğu zaman yalnız kaldık bulunduğumuz yerlerde. Kimilerince alaya alınmaya dahi maruz kaldık. Buna karşılık, liberal teoriye uygun hak ve özgürlük
savunusu yapmamız dindar çevrelerde ve Kürtler arasında, bazen Aleviler
arasında, söylediklerimize kulak kabartılmasına yol açtı, ilgi ve saygı görmememizi sağladı.
7. Liberal düşünceye her ülke gibi Türkiye’nin de ihtiyacı var. Liberalizm büyülü bir felsefe veya her türden kişisel ve toplumsal problemin
mucizevi çözümü değil. Ama liberal fikirlerin bulunmadığı bir ülkede fikir
hayatı eksik ve toplumsal problemlere makul çözümler bulma kapasitesi yetersiz olur. Türkiye’de her siyasî çizginin liberalleşmeye, liberal fikirlerden
yararlanmaya ihtiyacı var. Liberal fikirlere ihtiyaç LDT’ye olan ihtiyacı da
canlı tutacak ve ona etkili olma fırsatı ve zemini sağlayacaktır. Dolayısıyla,
LDT’nin varlığını güçlendirerek sürdürmesi LDT bünyesinde yer alan liberaller için bireysel açıdan önemli olduğu kadar Türkiye açısından da önemli.
8. LDT 200’den fazla kitap yayınlamış – yayınlatmış ve Liberal Düşünce
dergisi 16 yıl (ve Piyasa dergisi 4 yıl) içinde binden fazla makaleyi entelek-
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tüel muhitlere ulaştırmış olmasına rağmen Türkçede (ve Kürtçede) liberal
külliyat hâlâ yetersiz. Kitabevlerini her dolaşmamda bunu daha iyi anlıyorum. Şimdiye kadarki çizgiyi ilerleterek klasik ve güncel liberal eserlerin çevirilerine devam edilmeli. Türkiye’de yetişen liberal akademisyenler ve fikir
insanları daha fazla okuyup yazmalı ve onlardan daha çok kitap yayımlanmalı ve bunlar daha geniş çevrelere ulaştırılmalı. Medyada daha çok liberal
güncel yazı yazma imkânı bulmalı. Televizyonlarda da daha çok liberal boy
göstermeli. Bazı liberaller akademik hayatta ve gazetecilikte yıldızlaşmalı ve
böylece ilgiyi liberal fikirlere çekmeli. LDT benzeri kuruluşlar ortaya çıkmalı
ve belki de çok sayıda klasik liberal kurum arasında bir konu paylaşımı yapılmalı veya bu kendiliğinden ortaya doğmalı.

Bican Şahin
Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi, LDT Yönetim Kurulu
Başkanı
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SORULAR
1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz?
2. Liberalleşmeniz fikir, meslek ve sosyal hayatınızda ne gibi tesirlere
veya sonuçlara yol açtı?
3. LDT’nin faaliyetlerine nasıl bir süreçle, hangi müşevviklerle, hangi
kapasitede ve ne zamandan beri katılmaktasınız?
4. LDT’nin sizin katıldığınız günden bugüne ne gibi gelişmeler gösterdiğini düşünüyorsunuz? LDT nerelerde ve nelerde başarılı, nerelerde ve
nelerde başarısız?
5. LDT’nin bir fikir akımı olarak güçlü ve zayıf yanları, avantaj ve dezavantajları neler? Fikir çizgisi; ağırlıklı (siklet merkezi) liberalizm anlayışı;
organizasyon yapısı veya yapısızlığı; görünürlük ve bilinirlik, mali güç
veya zayıflık; fikir ve kültür hayatına etki; siyasi partilere etki ve önemli
gördüğünüz başka bakımlardan bir değerlendirme yapabilir misiniz?
6. Liberal olmanın ve liberal olarak bilinmenin iş ve meslek hayatında
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar var mıdır? Yaşadığınız kişisel tecrübeleri olabildiğince açık biçimde anlatabilir misiniz?
7. Türkiye’de genel olarak liberal düşüncenin özel olarak LDT’nin geleceği hakkında tahmin ve temennileriniz nelerdir?
8. Liberal düşüncenin daha iyi tanınması ve daha etkili olması için sizce
kullanılabilecek başka yöntemler ve yapılması gereken başka şeyler var
mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
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1. Liberal fikirlerle tanışmamın Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi
Bölümü’nün 3. sınıfını okuduğum 1991-1992 yıllarına rastladığını söyleyebilirim. Bu yılda bölümümüze yeni katılmış genç bir hocadan İktisadi ve Sosyal
Düşüncenin Evrimi adlı bir ders almaya başladım. Bu hoca, Aydın Yalçın’ın
İktisadi Doktrinler ve Sistemler Tarihi kitabını temel kaynak olarak vermekle
beraber, derslerinde pek de kitaba bağlı kalmayıp farklı konulara giriyor; negatif özgürlük-pozitif özgürlük, totaliterizm, prosedürel adalet-sosyal adalet
gibi kavramlar ve Friedrich Hayek, Isaiah Berlin, Norman Barry ve Robert
Nozick gibi daha önce adlarını duymadığım düşünürlerden bahsediyordu.
Esasen daha öncesinde çok da düşünür ismi duyduğumu söyleyemem. Bu
durumun kısmen benim entelektüel tembelliğimden kısmen de içinde bulunduğum ortamdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Zira Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü benim öğrencisi olduğum yıllarda entelektüel
merak uyandıracak dersler ve bu dersleri verebilecek kapasitede hoca sayısı
açısından pek fakirdi. Evet, bende genel olarak entelektüel meselelere ilgi
uyandıran özel olarak da liberalizme ilgi duymama yol açan bu genç hoca
Atilla Yayla’dan başkası değildi.
Aslında, entelektüel meselelere ve liberalizme ilgi duymam en az bir
yıl öncesinde olabilirdi. Zira 2. sınıfta, yine yaklaşık olarak Atilla Yayla ile
aynı zamanlarda bölümümüze katılmış olan bir başka genç hocadan, Mustafa
Erdoğan’dan İdare Hukuku dersini almıştım. Ama dersin formatı ve içeriği
gereği Mustafa Hoca bu konulara pek girememişti. Mustafa Erdoğan’ın benim entelektüel gelişimime ilk büyük katkısı onun danışmanlığında 4. sınıfta yazdığım bitirme ödevi sayesinde olmuştur. Hatırlayabildiğim kadarıyla
Mustafa Hoca ile ödev yapmam benim tercihim ile değil Bölümün yaptığı
dağıtım neticesinde tesadüfen olmuştu. Esasen, Mustafa Erdoğan “notunun
kıtlığı ve titizliği” ile nam salmış bir hoca olarak, kolayca ödevi yapıp dersi
geçmek isteyecek bir öğrenci için en son tercih edilecek hocalardan birisiydi.
Neyse, ben önümdeki bu zorlu engelin yarattığı stresle olsa gerek bir süre
Mustafa Erdoğan’dan kaçtım. Bu ödevi yapmak zorunda olduğum ve bunu
da Mustafa Erdoğan ile yapmak zorunda olduğum gerçeğiyle yüzleşmek istemiyordum herhalde. Bir gün, tüm öğrenciliğim boyunca kaldığım Beytepe
Öğrenci Yurdu’nda bölümümüzün alt sınıflarından bir öğrenci olan Cansel
Erkal ile karşılaştım. Bana, “Sana Mustafa Erdoğan’ın selamı var, ‘artık kaçmayı bırakıp gelsin’ diyor” dedi. Eh, bunun üzerine ben de çekinerek Mustafa
Erdoğan’ın odasının yolunu tuttum. Hoca, beni beklediğimden çok daha anlayışlı bir şekilde karşıladı. Hocayla birlikte “Liberal Anayasacılık ve Sınırlı
Devlet” konulu bir ödev hazırlamam üzerinde anlaştık. Hoca, bir doktorun
hastasına reçete yazması gibi bana okumam gereken kitaplar ve makaleler
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listesi hazırladı ve nasıl okumam gerektiği hususunda da tavsiyelerde bulundu.
İtiraf etmeliyim ki, bu çalışma belki de benim hayatımın, İngilizce tabirle, en “rewarding”, faydalı, ödüllendirici, teşvik edici çalışması oldu. 2. Dönem
içerisinde Hocanın tavsiye ettiği kaynakları not alarak okudum. Okumaları
yapmaktan ve yeni şeyler öğreniyor olmaktan aldığım haz dönem sonunda
yazım sürecinin başlaması ile doruk noktasına ulaştı. Yazdığım her sayfadan,
her paragraftan büyük bir haz duyuyordum. İlk kez ciddi bir çalışma yapmanın yanısıra galiba kendi siyasal kimliğimi de ilkeli bir şekilde inşa etmenin
hazzıydı bu. Neyse, ödevi not tesliminden bir gün daha doğrusu bir gece öncesinde Mustafa Erdoğan’ın o zaman Bahçelievler’deki evine götürdüm. Ertesi gün sabırsızlıkla okula Hoca’yı görmeye gittim. Hocanın yüzündeki gülümsemeden çabalarımın sonuç verdiğini anladım. Hoca bütün gece oturup
satır satır ödevimi okumuş üzerinde düzeltmeler yapmış ve sonunda da A1
notu vermişti. Mustafa Erdoğan’dan A1 notu almanın zevki, ondan “üzerinde
biraz daha çalışılırsa bir yüksek lisans tezi olarak dahi geçebilir” komplimanıyla zirveye ulaştı.
Evet, benim liberal fikirlerle tanışmam 1991-1992 yıllarında Atilla
Yayla’dan aldığım bir dersle başlamışken, siyasal kimliğimi liberal olarak
netleştirmem de 1993 yılında Mustafa Erdoğan ile yaptığım bitirme ödevi
sayesinde olmuştur.
2. Liberal kimliğimin oturmasının fikir hayatımdaki en belirgin sonucu
içinde yaşadığım toplumun meselelerine yönelik tutarlı, ayağı yere basan bir
bakış açısı kazanmam oldu. Öncesinde toplumsal problemlere yönelik kapsamlı ve tutarlı bir kavrayış içerisinde değil iken, artık sorunların tespiti ve
çözümü hususunda daha keskin bir kavrayışa sahip oldum. Tabii, tutarlı bir
bakış açısı başka ideolojik çizgilerle de sağlanabilir. Örneğin sosyalistler de,
İslamcılar da kendi açılarından tutarlı bir pozisyona sahipler. Ama benim siyasal kimliğimin diğer tutarlı bakış açılarından farkı, onların insan özgürlüğü ile uyumsuz liberalizmin ise uyumlu olmasından kaynaklanıyor.
Meslek hayatımdaki etkileri bağlamında akademik kariyerimin bir şekilde liberal temalar etrafında şekillendiğini belirtmek isterim. Daha lisans öğrenciliğim döneminde Atilla Yayla beni akademik kariyer yapmam için teşvik
etmiş ve asistan olmayı arzu etmem durumunda beni destekleyebileceğini
ifade etmişti. Ben de özellikle bitirme ödevi yazma sürecinde akademik araştırma yapmaktan aldığım hazzın da etkisiyle Atilla Bey’in bu önerisine olumlu cevap verdim. 1993 yılında yüksek lisansa başladım ve bir yıl sonra da
bölümde açılan asistanlık sınavına başvuruda bulundum. Sınava daha sonra
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hem ofis hem de ev arkadaşlığı yaptığımız, şimdi Kadir Has Ünivesitesi’nde
çalışan Mitat Çelikpala ve ismini hatırlayamadığım bir başka aday ile birlikte
üç kişi başvurmuştuk. Sınavda Mitat ve ben başarılı olarak asistanlığa başladık. Ders dönemi bir şekilde bitip de tez konusu belirleme aşamasına geldiğimde Atilla Yayla ile birlikte siyaset felsefesi alanında çalışmaya karar verdim. Hoca benim siyaset felsefesi tarihini iyi öğrenebilmem için antik Yunan
düşünürleri ile ilgilenmemi tavsiye etmişti. Ben de hem antik Yunan’ı hem
de liberalizmi daha iyi öğrenebilmeme imkan sağlayabilecek bir konu olarak
“Aristoteles’in Adalet Anlayışının Günümüz Adalet Anlayışları İle İlişkileri”
başlıklı bir tez konusu seçtim. Bu çalışma sayesinde hem Platon, Aristoteles
gibi antik Yunan düşünürlerini daha iyi tanıma hem de prosedürel adalet
ve sosyal adalet gibi çağdaş siyaset teorisinin sıcak kavramlarını anlama ve
Hayek, Nozick ve Rawls gibi düşünürlerin düşünceleriyle tanışma fırsatı buldum.
İtiraf etmeliyim ki, Atilla Hoca ile bu konuyu çalışmaya başlamam sancısız olmadı. Bölümün o dönemki kıdemli hocaları rahmetli Ali İhsan Bağış
ve Birsen Gökçe esasında Atilla Yayla ile çalışmamı uygun görmüyorlardı.
Özellikle Ali İhsan Bağış benim antik Yunan gibi ağır bir konunun altından
kalkamayacağımı söyleyerek ima yollu kendisiyle Türk siyasal hayatı çalışmamı istiyordu. Birsen Gökçe de pozitivist geleneğe mensup bir sosyolog
olarak benim siyaset felsefesi gibi daha teorik bir alana girmemi eleştiriyor
ve sanırım kendisine bağlı olarak alan araştırmalarına dayalı sosyolojik çalışmalar yürütmemi istiyordu. Her neyse, ben kararımı vermiştim. Atilla Hoca
ile siyaset felsefesi çalışacaktım. Böylece çalışmalarıma başladım. Tezimin
ilk yılının sonunda Atilla Hoca Fullbright Bursu ile 1 yıllığına ABD’ye gitti ve
danışmanlığımı Mustafa Erdoğan’a devretti. Ben tezimi asistanlığın angaryaları ve belki de kendi tembelliğim yüzünden de iki yılda yazabildim. Böylece
Atilla Hoca’nın danışmanlığında başlayan yüksek lisans çalışmalarım Mustafa Hoca’nın danışmanlığında son buldu.
Doktora çalışmalarıma kazandığım YÖK bursu sayesinde ABD’de, University of Maryland, College Park’da devam ettim. Burada danışmanlığımı
yürüten Charles E. Butterworth, Atilla Hoca’nın Amerika’dayken tanıştığı bir
profesördü ve benim programa kabul edilmemde etkili olmuştu. Profesör
Butterworth ortaçağ İslam felsefesi üzerine özellikle de Farabi üzerine uzmanlaşmış bir hocaydı. Liberalizme fazlaca ilgisi olmayan bir hocaydı. Ancak
akademik ahlakı ve insanlığı ile mükemmel bir kişiydi. Tüm öğrencilerine
gerçekten sahip çıkar ve onları çalışmak istedikleri konularda serbest bırakırdı. Nitekim benim durumumda da böyle oldu. College Park’a adımımı attığım ilk günden itibaren benimle her zaman yakından ilgilendi ve kendimi
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geliştirmem konusunda teşvik etti. Hoca ile hem onun akademik olarak danışmanlık yapabileceği hem de benim ilgime uygun bir konu arayışımızdan
“Hoşgörü Fikrinin Gelişimine Antiklerin Katkısı” başlıklı konu çıktı. Bu çalışma sayesinde ben hem antik Yunan üzerine olan birikimimi derinleştirme
hem de liberalizmin önemli temalarından biri olan “hoşgörü” hakkında bilgi
sahibi olma fırsatı elde ettim. Nitekim bu çalışmam ve post-doktora çalışmaları için bir dönemliğine tekrar gittiğim University of Maryland’da yaptığım
araştırmalar temelinde “Toleration: The Liberal Virtue” (Hoşgörü:Liberal Erdem) başlıklı kitabımı yayınladım.
Görüldüğü gibi liberal kimliğim akademik ilgimin yönünü de belirledi
ve çalışmalarım hep bir şekilde liberal temalar etrafında gelişti. Sosyal hayatıma gelince, liberal kimliğimin zaman zaman olumsuz geri dönüşünün
olduğunu söyleyebilirim. Bu geri dönüşler benim liberal demokrat kimliğim
neticesinde aldığım politik duruşa kimi meslekdaşlarımın tepkisinden kaynaklandı. Aklıma gelen bir kaç olayı aktarayım. ABD’den döndükten sonraki ilk yıllarda beni Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu’nun danışmanlığına
getirmişlerdi. Ben de öğrencilerin yaptığı etkinliklerden birisinde emekli
Yargıtay Başkanı Sami Selçuk’un konuşmacı olarak davet edilmesine aracılık ettim. Faaliyet sonrasında meslekdaşlarımın birisi bana koridorda “vatan
hainlerini getirin bakalım” demişti. Tabii bu meslekdaşımla ilişkilerimiz bir
daha asla eskisi gibi olmadı. Bir başka olay da Hrant Dink’in katli sonrasında
Ermenilerden tarihte gerçekleşen acı olaylardan dolayı özür dilemeye yönelik açılan imza kampanyasına katılmam üzerine bölümümde yönetici olan bir
meslekdaşımın bana “keser döner sap döner, gün döner hesap döner; bunların
hesabı bir gün sorulur” diye tepki vermesiyle gerçekleşmişti. Bu meslekdaşımla o gün ve sonrasında sert münakaşalar yaşadık. Atilla Yayla’ya destek
amaçlı açılan imza kampanyasında ve başörtüsüne özgürlük için açılan imza
kampanyalarındaki desteğimden dolayı açık bir tepki almadım. Bu kampanyalara imza atarak destek vermekten dolayı mesleki geleceğimle ilgili olarak
tedirginlik hissetmediğimi söyleyemem. Ancak, vicdani muhasebem benim
imza atmamın daha doğru olduğunu söylediği için öyle davrandım. Bugün
geri dönüp baktığımda ilkeli bir duruş sergileyebilmiş olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Umarım, bundan sonra da ilkelerim ile kısa ve uzun vadeli çıkarlarımın çatıştığı durumlarda ilkelerimin yanında durabilirim...
Ha bir de sıkı bir CHPli olan kayınpederimle özellikle rakı içtiğimiz ortamlarda yaşadığımız tartışmaları zikretmeliyim. Bunlar da kimi zaman benim alttan almam kimi zaman da onun çabuk affetmesi ile bugüne kadar aşılabildi.
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3. LDT’nin faaliyetlerine ilk katılmam onun henüz resmi kuruluş aşamasından önce Atilla Yayla’nın beni Karadeniz Et Lokantası’ndaki bir toplantısına davet etmesiyle başladı. Yanlış hatırlamıyorsam 1992 yılı idi. O
zamandan beri LDT’nin faaliyetlerine organizatör, katılımcı, konuşmacı gibi
farklı kapasitelerde katılmaktayım. LDT’nin özellikle ilk yıllarındaki dolaylı bir katkımın Atilla Yayla’nın Hacettepe’deki asistanlığını yaparak hocanın
ders verme ve sınav kağıdı okuma gibi konulardaki yükünü kısmen azaltarak
Hoca’nın zamanını daha fazla Topluluğa vermesini kolaylaştırmak olduğunu
düşünüyorum. ABD’de doktora süresince geçirdiğim 5 yıl süresince Topluluğa pek bir katkımın olduğu söylenemez. Ancak Türkiye’ye döndükten sonra
Topluluk ile olan yoğun ilişkim kaldığı yerden devam etti. Tabii, artık Atilla
Yayla Hacettepe’de değildi ve ben de bir asistan değildim. Artık bir hoca olarak vermekle yükümlü olduğum kendi derslerim vardı. Bu derslerin birisinin
benim liberal fikirlerle tanışmamı sağlayan Atilla Yayla’nın İktisadi ve Sosyal
Düşüncenin Evrimi dersi olması benim için oldukça anlamlı idi. Bu dersi Political Economy adı altında halen büyük bir zevkle vermekteyim.
Hacettepe’deki dersler ve diğer yükümlülüklerden fırsat kaldıkça LDT’ye
makale ve kitap bölümü çevirileri, haftasonu seminerlerinde konuşmacı olarak destek vermeye devam ettim. Yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılı civarında
da Atilla Yayla’nın teklifi üzerine LDT Başkan Yardımcılığı pozisyonunu kabul ettim. Bu kimlikle Topluluğu çeşitli ulusal ve uluslararası faaliyetlerde
temsil ettim. Atilla Yayla’nın 2009 yılında Gazi Üniversitesi’nden emekli olup
İstanbul’a taşınmasından beridir de Topluluğun Başkanlığını yürütmekteyim.
4. LDT’ye benim katıldığım dönem hemen hemen onun doğuş dönemine denk geliyor. O zamandan bu yana LDT’nin önemli bir mesafe katettiğini düşünüyorum. Başlangıçta, entelektüel çevrelerde hakim olan sağ ve
sol kollektivist akımlara meydan okuyabilen bir kaç cesur entelektüelin bir
kafede buluşarak ülke meselelerine liberal bir bakış açısıyla kafa yorması
noktasından şimdi ülkenin neredeyse tüm üniversitelerine yayılmış bir entelektüel ağ (network) haline gelmiş durumda. Entelektüel çevrelerde hakim
fikir pozisyonunda olduğunu söylemek gerçekçi olmayabilir. Ancak bu liberalizmin kolektivist fikirlerden daha zayıf olmasından dolayı değil ükemizde
kolektivist fikirlerin çok daha uzun bir dönemdir yayılmasından kaynaklıdır.
Zaman içerisinde liberal bakış açısının entelektüel çevrelerde hakim konuma
gelmesi imkansız değildir. Bu çaba ve zaman gerektirir.
LDT de işte bu doğrultuda çalışmaktadır. Benim “Kurucu Babalar” dediğim Kazım Berzeg, Mustafa Erdoğan ve Atilla Yayla da Türkiye’de liberalizmi
yaymanın uzun soluklu bir proje olduğunun bilincinde olarak entelektüel ya-
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tırımlarını kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlar arasında dağıtırken uzun vadeye ağırlık vermişlerdir. LDT kurulduğu dönemden bu yana ülkenin içinde bulunduğu güncel sorunlarla ilgili konferanslar yapmış, projeler hazırlamıştır.
Bunlar bir bakıma kısa vadeli yatırımlar olarak düşünülebilir. Ancak LDT asıl
yatırımını, Hayek’in vurguladığı gibi ülkedeki entelektüel iklimi değiştirme
işine yapmıştır.
Bunu bir kaç yoldan yapmaktadır. Bu yollardan bir tanesi yayıncılıktır.
LDT, oransal olarak küçük bir kısmı ders kitabı olmak üzere liberal gelenekte
yazılmış 200den fazla eseri yayınlamıştır. Bunların önemli bir kısmı klasik
eserlerin Türkçe’ye çevrilmesi ile oluşmuştur. Bu yayın faaliyetinin önemi
azımsanamaz. LDT’nin kurulduğu yıllarda liberalizm üzerine Atilla Yayla’nın
Liberalizm ve Mustafa Erdoğan’ın Liberal Toplum Liberal Siyaset başlıklı eserleri dışında Türkçe’de yazılmış başkaca sistematik ve kapsamlı eser bulmak
mümkün değilken bugün Batı dünyasında bulunan temel klasik literatürün
büyük bir kısmı Türkiyeli okuyucunun erişimine kazandırılmıştır. Katıldığımız uluslararası toplantılarda tanıştığımız İngilizce konuşan dünya dışından
gelen Avrupalı ve Avrupalı olmayan liberal sivil toplum aktivistleri kendi dillerine daha bir kaç tane eseri çevirebilmişken bizim 200den fazla eseri yayınladığımızı duyduklarında hayretlerini gizleyememekte ve takdirlerini ifade
etmektedirler. Belki bir sonraki adımda bir taraftan yeni eserlerin Türkçe’ye
çevrilmesine ve Türkçe’de yazılan eserlerin yayınlanmasına devam edilirken,
bu zamana değin yayınlanmış olan eserler Kürtçe’ye çevrilmeli veya başkalarınca çevrilmesine destek olunmalıdır. Ayrıca bazı eserlerimiz kaynak bulunabilmesi halinde Türkçe ve Kürtçe olarak da yayınlanabilir.
İkinci olarak, LDT kurulduğu günden bu yana eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu eğitim faaaliyetleri temel olarak üniversite öğrencilerine yönelik olmakla birlikte, bunlara genç akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler
ve iş insanları da katılabilmektedir. İlk başladığında haftada bir akşam olmak
üzere 8-10 hafta civarında devam eden bu eğitim seminerleri daha sonra iki
buçuk gün civarında olan haftasonu programlarına evrilmiştir. Almanya’dan
Friedrich Nauman Vakfı ve İsveç’ten Jharl Hjarlmarson Vakfı’nın destekleriyle yılda 6-7 seminer seviyesine ulaşılmıştır. Geride kalan 20 yıl içerisinde
sayısı 100den fazla böyle seminerler yapılmıştır. Her birine ortalama 20 öğrencinin katıldığını düşünürsek 2000den fazla öğrencinin liberal fikirler ile
tanışmasına veya daha ileri düzeyde ilgilenmesine vesile olduğumuzu söyleyebiliriz. Kanımca bu eğitim faaliyeti bizim misyonumuza en fazla hizmet
eden etkinliklerimizden birisidir. Bu nedenle sayılarının arttırılması gerekir.
Yılda 6 tane yapabilmekten yılda 60 tane yapabilme ve bunları düzey olarak
da çeşitlendirebilme (lisans öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencile-
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ri ve akademisyenler gibi) konumuna gelebilmeliyiz. Dünyada, özellikle de
ABD’de bu sayıda ve hatta bundan da fazla sayıda seminer yapan kurumlar
bulunmaktadır. Örneğin Institute for Humane Studies bir yıl içerisinde bu
rakam civarında konferans düzenlemektedir. Yine bir başka liberal vakıf olan
Liberty Fund formatı öğrencilere yönelik olmayıp akademisyen, gazeteci, sivil toplum çalışanı ve iş insanlarına yönelik olan yılda 200 civarında seminer
düzenlemektedir. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için birkaç şeye ihtiyaç vardır: 1- Yetişmiş insan gücü, 2- Para, 3- Adanmışlık.
Yetişmiş insan gücü ile şu iki insan tipini kastediyorum. Birincisi bu
faaliyetleri organize edecek, ofis işlerini yürütecek, kaynak bulacak kişiler;
ikincisi, bizzat bu eğitimleri verecek, ağırlıklı olarak akademisyen olan ama
mutlaka akademisyen olması gerekmeyen, LDT’nin misyonuna ve vizyonuna hakim kişiler. Bazı kişiler bu faaliyetlerin her ikisini de yapabilir; yani
hem organizasyon/koordinasyon hem de eğitim faaliyetlerine destek verebilirler. LDT halihazırda bunlardan ikincisine ilkine oranla potansiyel olarak
daha fazla miktarda sahip bulunmaktadır. Bununla şunu kastediyorum. Bugün LDT’de tam zamanlı olarak 3 kişi, LDT’nin yayınevi olan Liberte’de de
3 kişi çalışmaktadır. Liberte çalışanları kendi sorumluluklarından geri kalan
zamanda LDT’ye destek olmaktadırlar ancak bu snınırlı bir destek olabilmektedir. LDT, bu eğitim seminerlerinin dışında yılda bir düzenlenen Liberal
Düşünce Kongresi, Hürriyet Onur Ödülü’nün verildiği Hürriyet Gecesi Yemeği, Ödüllü Yazı Yarışması, haftalık Perşembe Gecesi Seminerleri ve zaman
zaman çeşitli projeler yürütmektedir. Tüm bu faaliyetler ancak özverili, adanmış bir çalışma ile mümkün olmaktadır. Öte yandan, sözünü ettiğim türden
seminerleri verebilecek kapasitede Türkiye geneline yayılmış daha fazla sayıda liberal akademisyen, düşünür, yazar ve çizer bulunmaktadır. Mesele bu
potansiyeli harekete geçirebilmektedir. Bunun için de bu faaliyetleri LDT’de
organize edebilecek daha fazla sayıda insana ve bu faaliyetleri finanse edebilecek daha fazla kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. Ankara dışında yapılan bir
faaliyetin ortalama 5000 TL civarında bir maliyetinin olduğunu bir fikir vermek için belirtmeliyim.
Bu doğrultuda LDT’nin ilk olarak insan gücünü geliştirmesi gerekmektedir. LDT’nin ihtiyaç duyduğu insan gücü liberalizmi bilen, onun temel ilkelerini benimsemiş ve yabancı dil bilen insanlar olmak durumundadır. Bu
kalibredeki kişileri de uzun süreli olarak LDT’de tutabilmek için onlara piyasada rekabet edebilecek maaşlar ödenmek zorundadır. Bu nedenle LDT’nin finansal alt yapısını güçlendirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda LDT’nin kısa
ve orta vadede enerjisini daha fazla kaynak bulmaya yönlendirmesi gerektiği
kanısındayım.
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LDT’nin yürüttüğü bir başka faaliyet Türkiye’nin din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve ifade hürriyeti, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü gibi genel
olarak özgürlük alanındaki noksanlarını gidermek doğrultusunda yürüttüğü
projelerdir. Bu doğrultuda çeşitli ulusal ve uluslararası örgütlerle işbirliği
yapılmıştır. Bu kuruluşlar arasında Avrupa Birliği, ATLAS Economic Research Foundation, National Endowment for Democracy, Friedrich Nauman Foundation, Jharl Hjarlmarson Foundation, European Liberal Forum, Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme Derneği gibi kuruluşlar bulunmaktadır. Bu
işbirlikleri sayesinde LDT, Türkiye’nin Kürt meselesi, Alevi meselesi, azınlıklar meselesi, sivil toplum ve demokrasinin gelişiminin önündeki bir engel
olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlenmeleri meselesinde liberal bir bakış açısıyla çözüm önerileri sunmuş, kitaplar ve raporlar gibi kalıcı
eserler oluşturmuştur. LDT bence bu faaliyet alanında başarılı olmuştur.
LDT’nin yapmayı isteyip gerçekleştirmekte şu ana değin başarılı olamadığı bir alan Topluluk bünyesinde oluşturulan Din ve Vicdan Özgürlüğü
Araştırmaları Merkezi, Eğitim Araştırmaları Merkezi, İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi ve Çevre Araştırmaları Merkezi gibi merkezler aracılığıyla
ülkenin hem uzun vadeli sorun alanları hem de daha güncel meseleleri bağlamında araştırmalar yürütmek ve raporlar yayınlamaktır. Bu başarısızlığın
bir boyutu kaynak yoksunluğu ise bir başka boyutu da motivasyon noksanlığıdır. Bu merkezlerin başındaki arkadaşlarımız üniversitelerde ders vermek,
yayın ve akademik danışmanlık yapmak gibi işleri olan akademisyenlerdir.
Yoğun iş yükü altında bu merkezlere zaman ayırmakta zorlanmaları anlaşılabilir. Eğer LDT finans ve işgücü açısından güçlenebilirse bu merkezlerde
tam zamanlı çalışacak araştırmacılar/uzmanlar istihdam edebilir. Böyle bir
durumda akademisyen arkadaşlarımızın uzmanlıklarından yarı zamanlı olarak faydalanılabilir.
5. Bir fikir akımı olarak LDT’nin güçlü yanı herşeyden önce onun çok
güçlü bir fikir geleneğine dayanıyor olmasındadır. İnsanlık tecrübesi, liberalizmin insanlığın yakasını tarih boyunca bırakmamış olan esaret, kıtlık, yoksulluk ve savaşları en aza indirmek konusunda, bu illetleri yenmek üzere
niyet edilerek ortaya atılmış olan sosyalizm, komünizm ve faşizm gibi alternatif ideolojilerin tamamından daha üstün olduğunu göstermiştir. Liberalizm sadece sonuçları bakımından değil insan özgürlüğü ile en uyumlu fikri
gelenek olması itibarı ile de alternatiflerinden üstündür. Bu çerçevede LDT
rakip fikir sistemlerini savunan çevrelere göre daha avantajlıdır. Ancak genel olarak liberallerin özel olarak da LDT’nin bir dezavantajı, liberalizmin
özellikle 20. yüzyılda ağırlıklı olarak sonuçları itibarı ile savunulmuş olup
onun ahlaki açıdan da sahip olduğu üstünlüğün vurgulanmamış olmasıdır.
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Liberalizmin karşıtları, liberal fikirler sayesinde doğan zenginlik ve fırsatları,
yoksulluğun ortadan kalkan kısmını değil ama liberal uygulamaların eseri
olmayan ancak liberalizmin çok büyük oranda azaltmasına rağmen tamamen
ortadan kaldıramadığı yoksulluk, savaşlar gibi kötülüklere işaret ederek liberalizme yüklenmektedir. Adeta bardağın boş tarafını göstererek insanların
duygu dünyalarına hitap etmektedirler. Liberaller, bir taraftan yaratılan zenginliğe ve yükselen hayat standartlarına dikkat çekerken bir taraftan da bu
sistemin insan özgürlüğüne bıraktığı geniş alana işaret ederek liberalizmi
savunmalıdırlar.
LDT’nin bir dezavantajı liberalizmin ilk olarak Batı toplumunda ortaya
çıkmış olmasından dolayı, Batı hakkında Türkiye toplumunun geniş kesimlerinde varolan olumsuz yargı ölçüsünde liberalizmin de reddedilmesidir. Özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılda Batı’nın izlediği emperyalist politikaların Batı’yı Batı yapan liberalizmin sonucu olduğuna inanılmaktadır. Burada
Türkiyeli liberallerin yapması gereken iki şey var: Birincisi, evet Batı bugün
hayat standartları ve özgürlükler açısından belli bir yere gelebildiyse bunun
büyük ölçüde liberalizmin savunduğu sivil, siyasi ve ekonomik özgürlük fikrine şans tanınması sayesinde olduğu ve ancak emperyalizmin liberalizmin
sonucu değil bilakis onun geriletmeye çalıştığı devletçi, merkantilisit, milliyetçi anlayışın ürünü olduğunu vurgulamak; ikincisi, tarihsel anlamda liberalizm ilk olarak Batı’da çıkmış olsa da onun evrensel olarak tüm toplumlarda varolan sorunlara çözüm olarak formüle edildiğini ve insanların evrensel
olarak sahip olduğu özgür olmayı istemek, kendini ve yakınlarını öncelikli
olarak düşünmek ve başkalarının da sorunlarını anlayabilmek (empati yapabilmek) gibi özelliklere dayandığını vurgulamak. Bu manada liberalizmin
bugüne değin Türkiye topraklarında güçlü bir şekilde ortaya çıkmamış olmasının nedeninin, Türkiye’nin Batı’nın sahip olduğu koşullara sahip olmaması
ve/ya Türkiye insanının Batılıların sahip olduğu değerlere sahip olmaması
veya onlar gibi düşünmemesi değil sadece bu fikirlerin bugüne değin yeterince bilinmemesi olduğunu vurgulamak gerekir.
LDT çevresinde sosyal liberalizme yakın duran kişilerden anarko kapitalizmi savunan kişilere kadar farklı liberal renklerde kişiler bulunmaktadır.
Ancak LDT’nin ağırlıklı liberalizm anlayışının klasik liberalizm olduğunu
belirtmek gerekir. Ayrıca, Topluluk çevresinde liberalizmin bir hayat tarzı
olduğuna inanan ahlaki liberaller ile liberalizmi daha çok siyasi bir doktrin
olarak gören siyasi liberaller bulunmaktadır. Bu ikili ayrım içerisinde ikinci
yaklaşımın Topluluk çevresinde ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Topluluk,
kendi içinde bu farklılıkları barındırabilmelidir. Ancak bu, liberalizmi farklı
yaşam tarzlarını dışlayıcı bir hayat tarzı olarak görmeyen siyasi yönelimli bir
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klasik liberalizmden sapmaksızın olmalıdır. LDT’nin tüm liberal pozisyonlara eşit mesafede durmak gibi bir iddiası yoktur, olmamalıdır. Belki de ileride
farklı liberal pozisyonları benimseyen ve bunları daha sistematik bir biçimde
yaymaya çalışan LDT’den bağımsız oluşumlar da ortaya çıkabilir.
LDT’nin mali boyutu onun hem zayıf hem de güçlü yanını oluşturuyor.
Zayıf yönünü oluşturuyor çünkü çok sınırlı bir bütçeyle çalışıyoruz. Güçlü
yanını oluşturuyor çünkü “kimseye eyvallahımız yok”, kimseye Türkiye’de
özgürlüğü yaşatmak için çalışmaktan başka vaatte bulunmuş değiliz; kimse de bize iktidara şirin gözükebilmek, devletle iyi geçinebilmek için destek
veriyor değil; zira çok şükür ki, biz öyle bir konumda değiliz. Yaptığımız faaliyetlere dışarıdan bakanlar bizim çok büyük kaynaklara sahip olduğumuz
kanaatine kapılabilirler. Oysa durum hiç de öyle değil. Yaptığımız faaliyetlerin pek çoğu sponsorlu/partnerli faaliyetler olup entelektüel sermayesinin tarafımızdan mali boyutunun partnerlerimiz tarafından karşılandığı faaliyetler.
Sivil toplum dünyasında olanların bileceği üzere bu faaliyetlere destek veren
kurumlar genelde sadece yer kirası, konaklama, ulaşım gibi faaliyet masraflarını karşılayıp personelin emeğinin karşılığına karışmazlar. Dolayısıyla bu
faaliyetlerden size bir gelir kalması pek mümkün olmaz. Ancak yaptığınız
daha büyük çaplı projelerde personel gideri gibi kalemler olabilmektedir.
Bunlar da her zaman yapılamamaktadır. Dolayısıyla Topluluğun giderlerini
karşılamak üzere dayandığı şey çok sınırlı miktardaki bağışlardır. Bu bağışların bir kısmı zaten Topluluğa entelektüel ve manevi anlamda destek olan
Topluluk çevresindeki kişilerden gelmektedir. Üzücüdür ki, Topluluğumuz
çevresinden henüz yüklü bağış yapabilecek zenginler çıkmamıştır. Bağışların
bir kısmı da özgürlüğün kıymetini bilen ve onu yaşatmak için destek olunması gerektiğini bilen bir kaç iş insanından gelmektedir. Bu kaynaklarla da
Topluluk bünyesindeki dil bilen, dünyayı tanıyan ve herşeyden önemlisi özgürlük fikrine inanmış genç, çalışkan insanlara asgari ücretten biraz hallice
maaşlar verilebilmektedir.
Türkiye’de liberal olan olmayan demokrat tavırlı sivil toplum örgütlerinin önündeki en büyük engel hali vakti yerinde olup bağış yapabilecek
konumda olan kesimin büyük çoğunluğunun Kemalist bir dünya görüşüne
sahip olmasıdır. Resmi ideolojinin endoktrisnasyonundan geçerek siyasal
kimliklerini oluşturmuş bu kesimlerin bu kimliklerini sorgulamadan, Kemalizmin özgürlükçü/demokrat bir dünya görüşü ortaya çıkartamayacağını
kabul edip bu kimliklerini aşmadan liberal, demokrat sivil toplum kurumlarına destek vermesi mümkün değildir. Bu nedenle bu kesimler Atatürkçü
Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi Kemalist kurumları destekleme eğilimindedir. Kemalist olmayan muhafazakar kesimle-
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rin de bir kısmı demokrat ve özgürlükçü olmadıkları için bizi desteklememekte bir kısmı da sadece muhafazakarların değil ama muhafazakar hayat
tarzlarına sahip olmayanların da özgürlüklerini savunan Liberal Düşünce
Topluluğu’na destek olmak yerine kendi çizgilerine yakın muhafazakar/demokrat sivil toplum örgütlerine destek olmaktadırlar. Anlayacağınız, işimiz
zor... Ama iyimser Atilla Yayla’nın bir öğrencisi olarak geleceğin daha iyi
olacağına dair inancım da tam...
6. Bu soruyu 2. soruyu cevaplarken kısmen cevapladığımı düşünüyorum.
7. Türkiye’de liberal düşüncenin tüm renkleri ile geliştiğini düşünüyorum. Bugün sol demokratlara “liberal” denmesi bir bakıma sorunlu bir bakıma da olumludur. Sorunludur çünkü ana akım liberalizmin sol/sosyal liberalizm olduğu gibi bir intiba bırakmaktadır. Olumludur, çünkü eski solcuların
bir bölümü bile “sosyalizm,” “komünizm” gibi kolektivist ideolojilerden uzaklaşıp liberal etiketini benimsemişlerdir.
Şimdi özgürlüğün ve dolayısıyla zenginliğin düşmanı olan sağ ve sol
kolektivist görüşlere göre çok daha tercihe şayan olan bu sosyal liberalizm/
modern liberalizm/sosyal demokrasi düşüncesinin klasik liberalizme entelektüel cephede rakip olabilme şansı pek zayıftır. Bunun nedeni sosyal liberalizmin tutarlı bir fikirler sistemi olmamasından kaynaklıdır. Sosyal liberallerin
savunduğu ekonomik anlamda muktedir olma anlamındaki pozitif özgürlük
fikrinin ancak kişinin kendi dışındakilerin müdahalesinden bağımsız olmak
anlamındaki gerçek özgürlük (negatif özgürlük) anlayışının ihlali ile, bir kesimin (varsılların) başka bir kesimin (yoksulların veya daha az varlıklıların)
amaçları doğrultusunda araç olarak kullanılması ile mümkün olduğu çok
açıktır. Bu ve başka pek çok nedenle sosyal liberalizmi entelektüel alanda
mağlup etmek çok kolaydır.
Ancak sol/sosyal liberalizmin, siyasal alanda bir avantajı vardır. O da,
“yoksulların” toplumun daha büyük bir oranını oluşturması ve sol liberallerin bu kesimlere kısa vadede vaat ettiği zenginliğin bu kesime cazip gelmesidir. Sol liberaller yoksullara, kendi amaçlarını geliştirmek yani durumlarını
iyileştirmek için zenginleri bir araç olarak kullanmayı önermektedirler. Kısa
vadede kaybedeceği az şey kazanacağı çok şey olduğunu düşünen “yoksullar”
bu cazip teklife karşı koyamamaktadırlar. Buna karşın klasik liberaller, varolan zenginliği yeniden dağıtmak yerine onu arttırmayı ve artan zenginlik
sayesinde herkesin durumunun iyileşmesini savunmaktadırlar. Bir başka deyişle, klasik liberaller “zenginlerin daha zengin fakirlerin daha fakir olmasını” değil ama “zenginler daha zengin olurken fakirlerin de daha az fakir olmasını” savunmaktadır. Bu ilk bakışta kulağa çok hoş gelmeyebilir. Bir tarafta

156 | Liberal Düşünce Topluluğu 20. Yıl

ekonomik eşitlik vaad eden sosyal liberalizm diğer tarafta orta ve uzun vadede ekonomik eşitsizliğin devam ettiği ama fakirliğin de azaldığı bir durumu
savunan klasik liberalizm. Ama inanın, uzun soluklu olarak fakirliği azaltmış
olan tüm toplumlar sosyal liberalizmin reçetesi ile değil klasik liberalizmin
reçetesi ile bunu başarmışlardır. Mesele bunu kitlelere anlatabilmektedir. Tabii LDT’nin avantajı bir siyasi parti gibi kitleleri kısa vadede etkilemek peşinde olmamasıdır. LDT entelektüelleri, girişimcileri etkilemeyi hedeflemektedir. Bu kişiler uzun vadede kitleleri de etkileyecektir.
Bu çerçevede genel olarak liberalizmin özel olarak da LDT’nin savunduğu klasik liberalizmin Türkiye’de daha iyi bir geleceğinin olduğunu düşünüyorum. LDT de bu gelecekte önemli bir rol oynayacak.
8. Yazılı ve görsel geleneksel medya ile sosyal medyanın daha etkili bir
şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sosyal medyaya yönelik daha fazla video hazırlayabilmeliyiz. Ayrıca LDT’yi ve onun misyonunu
tanıtıcı reklam videoları da hazırlamalıyız.

Bilal Sambur
Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi
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SORULAR
1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz?
2. Liberalleşmeniz fikir, meslek ve sosyal hayatınızda ne gibi tesirlere
veya sonuçlara yol açtı?
3. LDT’nin faaliyetlerine nasıl bir süreçle, hangi müşevviklerle, hangi
kapasitede ve ne zamandan beri katılmaktasınız?
4. LDT’nin sizin katıldığınız günden bugüne ne gibi gelişmeler gösterdiğini düşünüyorsunuz? LDT nerelerde ve nelerde başarılı, nerelerde ve
nelerde başarısız?
5. LDT’nin bir fikir akımı olarak güçlü ve zayıf yanları, avantaj ve dezavantajları neler? Fikir çizgisi; ağırlıklı (siklet merkezi) liberalizm anlayışı;
organizasyon yapısı veya yapısızlığı; görünürlük ve bilinirlik, mali güç
veya zayıflık; fikir ve kültür hayatına etki; siyasi partilere etki ve önemli
gördüğünüz başka bakımlardan bir değerlendirme yapabilir misiniz?
6. Liberal olmanın ve liberal olarak bilinmenin iş ve meslek hayatında
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar var mıdır? Yaşadığınız kişisel tecrübeleri olabildiğince açık biçimde anlatabilir misiniz?
7. Türkiye’de genel olarak liberal düşüncenin özel olarak LDT’nin geleceği hakkında tahmin ve temennileriniz nelerdir?
8. Liberal düşüncenin daha iyi tanınması ve daha etkili olması için sizce
kullanılabilecek başka yöntemler ve yapılması gereken başka şeyler var
mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
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1. Çocukluğumdan itibaren okumayı çok seven biriyim. Kitaplar, hayatımda hep çok özel bir yere sahip oldu. Elime geçen her türlü kaynağı okumaya çalıştım. Ancak okumalarım arasında liberalizme dair hiçbir eser olmadı.
Üniversiteye gelinceye kadar dini, sosyalist ve nasyonalist içerikli birçok eser
okudum. Ancak kendimi hiçbir zaman bunlarla özdeşleştirmedim. Üniversiteye geldikten sonra Ankara’da kitapçıların daimi müşterisi oldum. Üniversite yıllarımda panel, konferans ve söyleşi gibi aktivitelere sürekli katılmaya
çalıştım. Ancak bu toplantı ve aktivitelerden liberalizm adına hiçbir şey öğrenmedim. Özgürlük adı taşıyan bütün kitapları özellikle okumaya çalıştığımı hatırlıyorum. Üniversite yıllarında özgürlük konusunun sol ve sosyalist
yayınlarda yer alması dikkatimi çekiyordu. Dini yayınlarda ise özgürlük konusuna hiçbir şekilde temas edilmiyordu. Özgürlük kavramını kullanmasına
rağmen sosyalizmin, özgürlüğü ortadan kaldırmak isteyen ve özgürlüğü iğfal
eden bir totaliteryanizm olduğunun farkındaydım. Aynı şekilde din adına insan hayatının kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi düşüncesi de beni rahatsız
ediyordu. Ben, insan hayatını kontrol etmeyi, dizayn etmeyi, yeni insan ve
toplum tipleri yaratmayı isteyen ideoloji ve inançları hep kendi doğama aykırı buldum. İngiltere’ye doktora eğitimi için gidişim, hayatımda çok önemli
bir dönüm noktası oldu. Doktora eğitimim yıllarında liberal düşüncenin büyük düşünürlerinin eserlerini okumaya çalıştım. Özellikle Hayek’in eserleri
beni çok etkiledi. Özgürlük düşüncesinin sahici anlatımını liberal düşünürlerin eserlerinde keşfettim. Özgürlük fikrini keşfettikçe, kendimi yeniden keşfettim. Özgürlük, benim için ideolojik bir konu olmaktan ziyade ontolojik bir
arayışın adıydı. Özgürlükçü düşünce, ontolojik arayışımda benim en büyük
kılavuzum oldu. Özgürlüğü ve insanı anlama ve keşfetme arayışım, hala bir
liberal olarak devam etmektedir. Kendimi hep yolun başında hissediyorum.
Hep yolun başında olma duygusu, özgürlüğün sürekli olarak keşfedilmesi
gereken asli değer olduğuna olan inancımdan kaynaklanmaktadır.
2. Ülkemiz entelektüel dünyasına ağırlıklı olarak solcu, milliyetçi ve
dini ideolojiler, fikirler ve cereyanlar hakimdir. Üniversite yıllarımda herkesin bir şekilde kendisini bu akımlardan biriyle ilişkilendirdiğini gözlemledim. Çoğu zaman insanların fikir sahibi olmak yerine gönüllü olarak kendilerini kolektivist ideolojilere teslim ettiğini hayretle izledim. Kolektivist
ideolojilerin literatürünü okumakla beraber, hiçbir zaman onları kendime ait
hissetmedim. Ben onlara yabancı olduğum gibi, onlar da bana yabancıydı.
Kolektivist ideolojilerin duygularımızı ütopyalarıyla kirletmelerinden rahatsızlık duydum. Otoritelerden hep uzak durdum. İnsana ve hayata dair anlamlı
ve doyurucu hiçbir ciddi fikir ortaya koymayan kolektivizmin seküler ve dini
versiyonları, hep insanı kontrol ve dizayn etmenin amacındadırlar. Kolekti-
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vizm, insana hükmeden otoriteler icat etmekte çok yeteneklidir. Liberal olmak, benim için hiç kimsenin keyfi kontrolüne girmemek ve insan hayatının
dışarıdan bir otorite tarafından dizayn edilmemesi demekti. Liberal düşünce,
özgürlük ve insan üzerine gözümüz gibi titremektedir. Kolektivizmin hakim
olduğu coğrafyamızda liberal olmanın, hiçbir avantajı bulunmamaktadır. Liberal olduğumdan dolayı, saygısızlık ve alaya alınmalarla karşılaştım. Akademik hayatımda hep önüme zorluklar çıkarıldı. Hep kendimi yalnız hissettim.
Ancak bu yalnızlık, kolektivizmden soyutlanma anlamında bir yalnızlıktır.
Hep kendimi farklı hissettim ve diğer insanlarında benim kadar farklı ve özgür kalmaları gerektiğini düşündüm. Liberal olmak, bana iki şeyi öğretti. İnsan hayatını dizayn etmeye kalkan her türlü inanç ve ideoloji, insanlığa sadece kölelik sunmaktadır. İnsan hayatını dizayn etmeye ihtiyaç olmadığı gibi,
buna gerek de yoktur. İkinci olarak, insanın temel hakkının farklı olma hakkı
ve farklılığını hiçbir baskı olmadan ifade etmesi olduğunu fark ettim. Bu iki
düşünce, akademik ve sosyal hayatımı hep etkiledi.
3. LDT ile maalesef çok geç tanıştım. 2001 Yılında doktoramı bitirip
yurda döndüm. Dönüşten hemen sonra zorunlu askerliğimi yaptım. 2004 Yılında “Şiddet Dindarlığımızın Doğal bir Boyutu mudur?” isimli makalemi Liberal Düşünce Dergisi’nde yayınlanmak üzere LDT’ye yolladım. Atilla Yayla
hoca beni telefonla aradı ve makale hakkındaki olumlu görüşlerini ifade etti.
Beni, İstanbul’da din özgürlüğü konusunda düzenleyecekleri bir toplantıya
sunum yapmak üzere davet etti. Atilla hoca ile yaptığımız bu telefon görüşmesinden itibaren kendimi LDT’nin içinde buldum. Yaklaşık 8 yıldır LDT’nin
her türlü konferans, seminer ve kongre aktivitelerine katılıyorum. Hayatımda
kendimi organik olarak ilişkilendirdiğim ve faaliyetlerine gönüllü olarak katkı sunduğum tek yapı LDT’dir. Hayatımı anlamlı kılan değerlerin taşıyıcısı
olarak LDT, benim için çok özel bir platformdur.
4. LDT, birçok kişinin özgürlük düşüncesiyle tanışmasını ve entelektüel
gelişimini sağladı. İnsanlar, gönüllü bir şekilde LDT’ye gelmekte, faaliyetlerine katılmakta ve değişik düzeylerde LDT’yle ilişkilerini devam ettirmektedirler. LDT, hep bir akademi gibi çalıştı. LDT, liberal düşüncenin gelişmesini
kendisine misyon edinmesine rağmen, hiçbir zaman ideolojik bir ortodoksiye sahip olmadı. LDT’nin iki temel özelliği kendi içindeki çoğulculuk ve gönüllülüktür. Çoğulculuk ve gönüllülük temelinde LDT, Türkiye’de güçlü bir
fikir hareketi olmayı başarmıştır. LDT’nin bundan sonraki etkisi ve başarısı,
liberal fikir adamlarının, yazarlarının ve entelektüellerin çabalarına bağlıdır.
Liberal entelektüeller ve akademisyenlerin, sadece tek bir alanda değil, çok
yönlü olarak kendilerini yetiştirmeleri gerekmektedir. Fikirlerinin insanlara
ulaşması için her türlü vasıtadan istifade etmelidirler. LDT, diğer düşünce
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kuruluşları, üniversite ve medya organlarıyla sıkı ilişkiler içinde kurmalıdır.
LDT çevresindeki akademisyen ve entelektüellerin daha çok yazması bir ihtiyaçtır. Mali zorlukların aşılması için proje çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
5. LDT, kendi içinde çoğulculuğu barındıran ciddi bir fikir hareketidir.
LDT’nin özgünlüğü, sahici anlamda liberal fikriyatından ve çoğulculuğundan
gelmektedir. LDT’nin kendi içindeki çoğulculuğu koruması önemli olmakla birlikte, liberal düşüncenin temeli olan bireysel özgürlük fikrinden hiçbir şekilde sapmamalıdır. Ekonomik ve siyasi liberalizm şeklinde özgürlüğü
dejenere eden ayırımlara ve devletin ekonomik aktör olmasının önünü açan
anlayışlara karşı uyanık olunmalıdır. Kolektivizmin sol ve dini versiyonları,
sürekli olarak özgürlük düşüncesini önemsizleştirip yozlaştırabilirler. LDT,
sol ve dini kolektivizme karşı bireysel özgürlüğü ilkeli ve tutarlı bir şekilde
savunmalıdır. LDT, siyasi kuruluşların bir parçası olmamalı, ancak siyasi partileri bireysel özgürlükler lehine etkileyen güçlü bir entelektüel hareket olmalıdır. LDT, sadece siyasi partilerle değil her kesimden STK’lar ve düşünce
kuruluşuyla liberal değerlere aykırı olmamak şartıyla ilişki içinde olmalı ve
ortak çalışmalarda bulunmalıdır.
6. Türkiye’de maalesef liberal kavramını hakaret, küçümseme ve alay
etmek için kullanma şeklinde bir eğilim vardır. İnsanlığın en derinlikli entelektüel geleneğini küçümseme, dışlama ve alay amacıyla kullanma, içinde
bulunulan entelektüel sefaleti göstermektedir. Liberal düşünce geleneğini
benimsememden dolayı ırkçı, relijyonist ve resmi ideoloji yanlısı kimselerin
aleyhimde birçok faaliyetleri ve engellemeleri oldu. Burada şöyle bir gözlem
yapmak istiyorum: Dindarlar, Kürtler ve Aleviler başta olmak üzere bütün
topluma sosyalizm, nasyonalizm ve relijyonizm enjekte edilmektedir. Liberal
fikriyata çok yabancı olan bütün toplumsal kesimlerin, zihin ve ruh dünyası
kolektivizmin değişik türleri tarafından sürekli olarak iğfal edilmektedir. Yaşadığımız olumsuz durumlara ve toplumun maruz kaldığı kolektivist zihin
iğfaline rağmen, bireysel özgürlüğün ve insan onurunun tarafında olduğumu, özgürlüğün hiçbir şekilde kaybetmeyeceğini, kolektivizmin bütün sahte çekiciliğine ve maskelerine rağmen gelip geçiciliğini düşündüm. Önemli
olan karşılaşılan zorluklar değil, özgürlük düşüncesinden hiçbir şekilde vazgeçmemektir.
7. Türkiye’nin militarizm, resmi ideoloji, Kürt sorunu, Alevi sorunu, din
sorunu ve eğitim sorunu başta olmak üzere ağır sorunları bulunmaktadır.
Türkiye’nin normalleşmesi ve sorunlarını çözüm yoluna koyması için liberal
düşünce geleneğine ihtiyacı vardır. Türkiye’nin hep kısmi olarak liberal fikriyattan yararlandığı dönemler oldu ve bu dönemlerde önemli şekilde normal-
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leşti. Ancak Türkiye, şimdiye kadar liberal düşünceyi bütüncül anlayış olarak
önüne koymadı ve yararlanmadı. Toplumda farklı kimlik, inanç, etnisite, ideoloji ve kültüre mensup olanların farklılıklarını koruyarak barış içerisinde
yaşamaları ve birbirleriyle şiddetten arınmış olarak ilişki kurabilmeleri için
liberal fikir ve değerlerden yararlanmaları gerekmektedir. Liberal düşünce,
sadece devlet gücünü bireysel özgürlükler sınırlamakla kalmamakta, aynı
zamanda birey ve toplumun insanileşmesine ve normalleşmesine de katkı
sunmaktadır.
8. LDT, yirmi yıllık tecrübe sonucunda ülkemize liberal literatürün kazandırılmasını sağladı. Liberal düşünce, bugün ülkemizde üçüncü entelektüel güç durumundadır. Fikirlerin önemli olduğuna ve entelektüel iklimin
özgürlük lehine değiştirilmesi gerektiğine inanan bir liberal olarak, her türlü
platformda özgürlük perspektifinden yaklaşımların ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kolektivizm, sosyal bilimler alanına hakimdir.
Akademide, medyada ve sivil toplum düzeyinde liberal fikriyata güçlü ve
köklü bir yaşam alanının açılması gerekmektedir. Özgürlüğü asli değer olarak benimseyen entelektüeller, diğer insanlara ulaşmanın bir şekilde yolunu
bulmalıdırlar. İnternetin daha aktif olarak kullanılması, medyada daha çok
yer alınması ve ülkenin bütün sorunları konusunda liberal açıdan görüşlerin
ifade edilmesi gerekmektedir. LDT’nin uluslar arası kurumlarla ilişkilerini
yoğunlaştırması ve liberal entelektüellerin uluslar arası düzeyde özgürlükçü
düşünceye katkı sunan çalışmalar yapması önemli bir ihtiyaçtır.

Güneri Akalın
Prof. Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi
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SORULAR
1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz?
2. Liberalleşmeniz fikir, meslek ve sosyal hayatınızda ne gibi tesirlere
veya sonuçlara yol açtı?
3. LDT’nin faaliyetlerine nasıl bir süreçle, hangi müşevviklerle, hangi
kapasitede ve ne zamandan beri katılmaktasınız?
4. LDT’nin sizin katıldığınız günden bugüne ne gibi gelişmeler gösterdiğini düşünüyorsunuz? LDT nerelerde ve nelerde başarılı, nerelerde ve
nelerde başarısız?
5. LDT’nin bir fikir akımı olarak güçlü ve zayıf yanları, avantaj ve dezavantajları neler? Fikir çizgisi; ağırlıklı (siklet merkezi) liberalizm anlayışı;
organizasyon yapısı veya yapısızlığı; görünürlük ve bilinirlik, mali güç
veya zayıflık; fikir ve kültür hayatına etki; siyasi partilere etki ve önemli
gördüğünüz başka bakımlardan bir değerlendirme yapabilir misiniz?
6. Liberal olmanın ve liberal olarak bilinmenin iş ve meslek hayatında
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar var mıdır? Yaşadığınız kişisel tecrübeleri olabildiğince açık biçimde anlatabilir misiniz?
7. Türkiye’de genel olarak liberal düşüncenin özel olarak LDT’nin geleceği hakkında tahmin ve temennileriniz nelerdir?
8. Liberal düşüncenin daha iyi tanınması ve daha etkili olması için sizce
kullanılabilecek başka yöntemler ve yapılması gereken başka şeyler var
mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
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1. Hacettepe Üniversitesi İİBF’de, LDT’ce Prof. Dr. Yıldıray Arslan’a verilen Kölelik Yolu adlı tercümeyi kendisi ile tartışırken Liberal Düşünce ile
karşılaşmış oldum.
2. İktisatçı olmam dolayısıyla piyasa ekonomisini kavramama ve analizlerimde daha az yanılmama yol açtı diyebilirim. Ancak liberal olmanın maliyetleri dolayısıyla 28 Şubat döneminde az daha diğer liberaller ile birlikte
Hacettepe Üniversite’sinden tasfiye oluyorduk. Ancak siyasal olarak tecrit
edilmişlik peşimizi bırakmadı diyebilirim.
3. LDT faaliyetlerine davet edildikçe birkaç yılda bir katılabilmekteyim.
4. LDT bir fikir kulübü veya think-tank niteliğinde kaldı. Ayrıca toplumdaki tüm liberalleri de kavrayamadı veya bazı kanaat önderleri ile ayrıştı
(Tezel veya Ülsever gibi). Liberal eğilimli siyasal partiler ile de ilişkisi olmayınca toplum katlarında yayılıp taraftar bulamadı. Yaklaşık yirmi yıllık bir
geçmişte elde edilen kazanımlar sayısal olarak çok fazla değil.
5. LDT’nin bir fikir akımı olarak güçlü ve zayıf yanları, avantaj ve dezavantajları neler? Fikir çizgisi; ağırlıklı (siklet merkezi) liberalizm anlayışı;
organizasyon yapısı veya yapısızlığı; görünürlük ve bilinirlik, mali güç veya
zayıflık; fikir ve kültür hayatına etki; siyasi partilere etki ve önemli gördüğünüz başka bakımlardan bir değerlendirme yapabilir misiniz?
•

LDT’nin en güçlü yanı evrensel liberal felsefenin mirasına dayanması ile günümüzde liberalizmin, kalkınma aşamamız ve küreselleşme açısından diğer akımlara bakışla daha geçerli olmasıdır.

•

Ancak çağın ve ülkenin gerçekleri karşısında tercüme bir siyaset felsefesi çizgisi
izlemek yerine; liberalizmi, Türkiye’ye uyarlamak durumundayız. Yirmi yıllık bir
liberalizmi özümleme dönemi, bu uyarlamayı başlatmak için yeterlidir sanırım.
Ayrıca haklı ve doğru olmak yetmez; liberal yaklaşımı bize yakın partilere girerek
içeriden savunmalıyız: DP gibi.

•

Sadece yakın siyasal partiler değil aynı çizgiyi paylaşan STK’lar ile de işbirliği
yapılması düşünülebilir: Örneğin işveren örgütleri: TÜSİAD, TİSK, TOBB. Maddi
kaynak oluşturulabilir.

•

Uluslararası liberal partiler ve yan örgütleri ile temasa geçmek ve deneyimlerinden yararlanmak da mümkündür.

•

Bunların arasına AB, Uluslararası liberal vakıflar, enstitüler, think-tankları da
katılabilir. Elimiz de bir liberal kuruluşlar atlası veya envanteri var mı? Kaçı ile
ilişkimiz var?

•

Ülkedeki otoriterleşme eğilimi güçlenerek muhalefet hakkını zayıflattıkça; muhafazakarlar ile işbirliği, liberalleri tarih karşısında sorumlu kılacaktır. Ayrıca bu
işbirliği LDT’nin bağımsızlığına gölge düşürür. Liberaller ülkedeki özgürlüklerin
hacminden sorumludurlar.
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•

Başlangıçtan itibaren ülkedeki kurulu düzen yani siyasal yapı yerine; ülkede fikir
tekeli kurmuş olan Marksizm veya aşırı sol ile açık ve kapsamlı bir fikir mücadelesine girişmek ve fikir iktidarına talip olmak gerekirdi. Aksi halde LDT marjinal
bir kuruluş olmaya devam edecektir.

•

Son olarak Doğu sorunu konusunda LDT’nin yaklaşımı toplumun ana gövdesinden (kamuoyundan) kopma ihtimali yaratmaktadır.

6. Liberalizmin iktisatçı olarak piyasa ekonomisini kavrama yanında
veya hayatımı buna göre düzenleme açısından bir ekonomik yarar sağlamış
olduğunu kabul ederim.
Ancak liberal olamayan bir toplumda, liberal olduğunu açıklamak açıkça
pek rasyonel değil. Ayrıca liberal bir network olmadığından, liberal akademisyenlerin üniversitelerde iş bulabilmesi olanaksız gibi. LDT bir Liberal
network’ü hayata geçirmemekle hata etmiştir.
7. LDT’nin etkinliği, kabul etmek gerekir ki kuruluş dönemine bakışla
2002 sonrasında giderek azalmıştır ve azalmaktadır.
Eğer bir siyaset felsefesi akımı, bir siyasal parti tarafından iktidara taşınamıyorsa yani iktidar olma gücüne kavuşamıyorsa; çoğunluğun desteğinden mahrum demektir: Veya sadece bir fikir kulübüdür.
Liberalizm hiç olmaz ise son yirmi senede ülkenin ana fikir akımı olmalı
idi. Belki bugün için görünürde böyle bir durum mevcuttur: Ancak toplumda
liberal diye tanınan insanlar, aslında sosyal demokratlar veya neo-Marksistler olduğuna göre; LDT gölgede kalmaktadır.
8. LDT’nin bir öz eleştiri yapması ve etrafındaki çemberi kırması gerekir.
LDT’nin ülkedeki gerçek liberal kanaat önderlerinin hepsini 20. yıl döneminde toplayarak, bu soruların cevaplarını tartışmaya açması ve bir yol
haritası çıkartması beklenir.
Buradan çıkartılacak stratejinin uygulanması ve bunu uygularken toplumun gündeminin yakalanması gerekir. Örneğin önümüzdeki yıl Anayasa yılı
olacaktır: Liberal bir Anayasa’nın ana çizgileri nelerdir? Bu ilkeler topluma
takdim edilmelidir.
Sivil toplumla daha sağlıklı ilişkiler kurulmalıdır.
LDT yayınlarının kalitesinin artırılması umulur.
Sonuç: Türkiye’de liberal olmak bireysel bir maliyet unsuru olmaktan
çıkartılmalıdır. Zira toplumumuzda “bitaraf olan bertaraf olmak” durumunda
olduğu iddia edilmektedir. Siyasal veya sosyal desteksiz, siyasal felsefe akımı
var olamaz.

Hasan Yücel Başdemir
Doç. Dr. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi
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SORULAR
1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz?
2. Liberalleşmeniz fikir, meslek ve sosyal hayatınızda ne gibi tesirlere
veya sonuçlara yol açtı?
3. LDT’nin faaliyetlerine nasıl bir süreçle, hangi müşevviklerle, hangi
kapasitede ve ne zamandan beri katılmaktasınız?
4. LDT’nin sizin katıldığınız günden bugüne ne gibi gelişmeler gösterdiğini düşünüyorsunuz? LDT nerelerde ve nelerde başarılı, nerelerde ve
nelerde başarısız?
5. LDT’nin bir fikir akımı olarak güçlü ve zayıf yanları, avantaj ve dezavantajları neler? Fikir çizgisi; ağırlıklı (siklet merkezi) liberalizm anlayışı;
organizasyon yapısı veya yapısızlığı; görünürlük ve bilinirlik, mali güç
veya zayıflık; fikir ve kültür hayatına etki; siyasi partilere etki ve önemli
gördüğünüz başka bakımlardan bir değerlendirme yapabilir misiniz?
6. Liberal olmanın ve liberal olarak bilinmenin iş ve meslek hayatında
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar var mıdır? Yaşadığınız kişisel tecrübeleri olabildiğince açık biçimde anlatabilir misiniz?
7. Türkiye’de genel olarak liberal düşüncenin özel olarak LDT’nin geleceği hakkında tahmin ve temennileriniz nelerdir?
8. Liberal düşüncenin daha iyi tanınması ve daha etkili olması için sizce
kullanılabilecek başka yöntemler ve yapılması gereken başka şeyler var
mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
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1. Liberal düşünceye doğru fikri bir eğilimimin başlamasında iki önemli etken oldu. 1991 yılında üniversiteye başlamıştım. Benim açımdan üniversite güllük gülistanlıktı, Türkiye de öyleydi. Başörtüsü sorunu bitmiş, benim
de içinden geldiğim dindar toplumsal tabana bir iki engelin dışında her türlü
fırsatlar açılmıştı. Politik hiçbir sorunum yoktu. Fakat sosyalist bir arkadaşım, birkaç kez Kızılay’daki gösterilere katılmış ve polisten dayak yemişti.
Ona, “Türkiye’nin özgürlük ülkesi olduğunu ve neden bu protestolara katıldığını” sorduğumda bana “o senin durduğun yerden öyle görünüyor” demişti birkaç kez. Bu sözü hiçbir zaman bir kenara atamadım ve “onun gördüğü
ve benim göremediğim şey nedir?” sorusunu hep kendime sorgum. Sanırım
1993-94 yıllarıydı. “Onun” Özgür Gündem gazetesinde Türkiye’nin doğusunun yandığını ve binlerce insanın devlet görevlileri tarafından öldürüldüğünü yazan haberler vardı. İlk uyanışım bu olmuş ve güllük gülistanlık yerin
bizim mahalle olduğunu biraz zor da olsa kavrayabilmiştim. Fakat benim için
yapılacak bir şey yoktu. Bu süreçte zihnim kendi kendine çok dönüştü. PKK
ve Kürt meselesine hiçbir zaman çevremdeki insanlar gibi devlet perspektifi
ile yaklaşmadım. Ama politik bir tavır içine de girmedim, ta ki 28 Şubat 1997
yılına kadar.
28 Şubat bu zihin yapımın üzerine oturdu. Tam da benim radikal olmayan politik tavrıma rağmen kendimi büyük bir psikolojik savaşın içinde buldum. Devletin elit bürokratları, asker ve medya maharetiyle bana ve çevremdeki insanların büyük bir kısmına karşı savaş başlatmıştı. Bir anda kendimi
hiç istemediğim bir mücadelenin içinde buldum. Bir tavır geliştirmem gerekiyordu. Nuri Yavan’la yapmış olduğum tartışmalarım ve küçük Hayek okumalarım beni (Nuri Yavan ve Alper Uncuoğlu ile birlikte) 1997 yılının sonlarında LDT’ye getirince ve karşımıza çıkan ilk kişi de Hayek’i tanımama neden
olan Hukuk Yasama ve Özgürlük kitabının birinci cildinin çevirmeni Atilla
Yayla oldu, böyle olunca fazla zorlanmadan liberal fikriyatla tanışmış oldum.
Ayrıca yüksek lisans tezimi “John Stuart Mill’in Özgürlük Düşüncesi”
olarak alınca negatif özgürlüğün gücünü de keşfetmiştim. Mill’i seçmem sadece bir tesadüftü, daha sonra doktorada liberalizmin ahlaki temellerini çalışarak liberal fikriyatla olan zihinsel ilişkilerimi daha sıkı hale getirdim.
2. Fikri hayatıma çok önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Öncelikle beni sınırlı politik algılarla çevrili dünyamın dışına çıkardı. Liberal düşünce, benimle, anlam dünyamla, sahip olduğum değerlerle çatışmıyor ama
bunlar nedeniyle karşılaştığım güncel ve politik sorunlarımı nasıl çözebileceğim konusunda bana yol gösteriyordu. Bu süreçte politik olaylar karşısında
keskin bir tavır ancak ılımlı bir dil geliştirmemde liberal fikriyatın çok öne-
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mi oldu. Belki de bazı başka şeylerden alıkoymuştur. Bunu bilmem mümkün değil. Fakat LDT’nin bazı toplantıları üzerimde inanılmaz etkiler bıraktı. Üniversite hayatımın hemen peşinden katılmış olduğum Liberal Düşünce
Kongresi ve diğer toplantılar, erken yaşta verilen sorumluluklar, Platon’un
Akademia’sındaki gibi ayrıcalığa dayanmayan ifade özgürlüğü sanırım biraz
geç de olsa hayata iyi bir yerden başlamama neden oldu. Özellikle 2003’teki
dini cemaatler ve sorunları üzerine İstanbul’da yapılan iki toplantı beni çok
etkiledi. İnsanların ne büyük acılar yaşadığını ve ifade özgürlüğünün bütün
özgürlüklerin temeli olduğunu fark ettim. Bu toplantılarda sürekli ölüm tehdidi aldıklarını söyleyen birçok din mensubunu tereddüt, korku, endişe ve
yakarışları beni çok derinden etkilemişti. Bu zihinsel yapı ile LDT içinden
Türkiye’deki özgürlük dönüşümünü çok canlı bir şekilde takip etme imkânım
oldu. “Dersim”, “anadilde eğitim”, “Cemevi” gibi ifadeleri kullanmanın ne kadar tehlikeli kabul edildiği günlerden bunların rahatça konuşulduğu bu günlere gelişi, bizzat psikolojik süreçleri takip ederek izleme imkânım oldu. Akademik hayatıma tabularla başlamamış olmak, LDT’nin bana kazandırdığı en
büyük erdem oldu.
Mesleki hayatıma gelince olumsuz hiçbir etkisi olmadı üzerimde. 28 Şubat sürecinde bile sanırım daha çok avantajlarını yaşadım. Hayata bakışıma
ve kişiliğime uygun bir düşünce olduğu için kendimi politik açıdan liberal
olarak tanımlıyorum. Bu tanımlama şekli, insanlarda öncelikle önyargılara
neden olsa da çoğu zaman iyi sonuçlar ortaya çıkardı.
3. Bazılarına abartılı gelmesin, LDT’nin 1997 yılından itibaren dinleyici, konuşmacı, moderatör ve oturum başkanı olarak yüze yakın faaliyetine
katıldım. Üç kez yurt dışı faaliyetlerine katıldım. Kürt sorunu, Alevi sorunu,
gayri Müslimlerin sorunları, din özgürlüğü üzerine toplantılarda moderatör,
müzakereci ve konuşmacı oldum. Bütün söylenenleri dikkatice dinleme fırsatı verdiği için toplantı raporlarını yazmak kadar zevkli bir iş yok.
4. LDT’yi her zaman bir düşünce kulübü olarak gördüm. Bu düşünce
kulübünden çok fazla insan etkilendi. Türkiye’de birçok üniversitede görev
yapan akademisyenler ve farklı mesleklerden insanlar LDT’nin düşünce ikliminden yararlandı. Özgürlükçü olmanın çok zor olduğu ve insanların bazı
şeyleri söylemekten çekindiği dönemlerde LDT’nin söylemleri toplumu çok
etkiledi, özgürlük ve demokrasiyi savunmak için kullanılan dil, toplumsal taban buldu. Özellikle 28 Şubat sürecinde iyi bir sınav verildi. Ayrıca toplantı
ve matbuat yoluyla LDT’de üretilen fikirler, Anadolu’nun birçok yerine yayıldı. Türkiye’nin güncel sorunları ile ilgili toplantılarda ifade özgürlüğü nedeniyle etkileyici bir havanın hâkim olduğunu hem hissettim hem de birçok
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katılımcıdan duydum. Bu açıdan LDT’ye bir başarısızlık yüklemenin uygun
olmayacağını düşünüyorum. Fakat bu başarıların devam etmesi, LDT’nin etki
ve faaliyet alanını genişleten bir topluluk olmasına bağlı. Aksi takdirde sürekli kendisini tekrarlayacak ve yıllar içinde yorgun bir dernek olacaktır. Bunun için gerçekleşmesi kolay olmasa da LDT’nin kendisine bazı hedefler koyması gerektiğini düşünüyorum. Benim gelecekteki beklentim, LDT’nin bir
enstitüye hatta bir üniversiteye dönüşmesi. Eğer bunu sağlayamazsa sadece
liberalleri ilgilendiren konularla ilgilenen bir dernek olarak marjinalleşebilir.
Ayrıca LDT, başlangıçta gücünü üç temel noktadan aldı. Liberal fikriyat,
Türkiye’deki ilk liberallerin gayretleri (Kazım Berzeg, Atilla Yayla, Mustafa
Erdoğan ile ikinci kuşak liberal akademisyenler) ve üniversitede okuyan öğrenciler. Bugün liberal fikriyata sahip birçok akademisyen var ancak LDT’nin
gençlere yönelik faaliyetlerinde eskisi kadar kalıcı etki bırakmadığını düşünüyorum. Bunun özel olarak üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu
düşünüyorum.
5. LDT’nin en güçlü yanı, Türkiye’ye dağılmış bir akademik ağa sahip
olmasıdır. Bu ağın toplumsal tabanı ile ilgili tartışmalar zaman zaman yapılmakta. Fakat ben bunu anlamlı ve önemli buluyorum. Yine de bu tabanın
çeşitlenmesine ihtiyaç var. Ancak liberal düşüncenin klasik liberalizm çizgisinde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü liberal fikirler arasındaki fark, bazen klasik liberalizmle sosyalizm arasındaki fark kadar olabiliyor.
Türkiye’de başka liberal hareketlerin çıkmasını arzu ederim ancak LDT’nin
büyük oranda klasik liberalizm çizgisinde faaliyet yapmasının daha isabetli
olduğunu düşünüyorum. Toplumsal tabanı ve din özgürlüğü, Alevilerin hakları ve Kürt meselesi gibi bu zamana kadarki çalışma alanları açısından klasik
liberalizm, Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretecek yapıya sahip.
İkinci bir konu liberalizm, önemli bir ekonomik yaklaşımken LDT çevresinde ekonomistlerin az olduğunu düşünüyorum. Piyasa dergisini canlandıracak ve ayakta tutacak miktarda bir iktisatçı grubuna ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Vergiler ve devlet yatırımlarının özel sektöre oranları ile
ilgili çalışmaları yapacak genç liberal akademisyenlere ihtiyaç var sanırım.
Ya da eğitimin devlet tekelinde olmasının ekonomik analizlerini yapabilecek
araştırmacılara ihtiyaç var.
Liberal düşüncenin fikir hayatı ve güncel politikalar konusunda etkisi
açıkça görülmekte. Özellikle liberal yazarların medyada önemli bir yere sahip
olması, en büyük avantaj görünüyor.
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LDT’nin organizasyon yeteneği çok iyi. En zor toplantıların altından kolaylıkla kalkan bir ekip var.
Maddi sürecin çok içinde değilim ama istişare toplantılarına katıldığım
için az çok haberdar olduğum konu, içeriden yeterince mali destek sağlayamıyor olmamız önemli bir sorun gibi görünüyor. Sanırım liberal düşüncelerin gelişimi için maddi destek sağlayacak çok fazla iş adamı yok. Maddi güç
için buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama nasıl?
6. Bir kimlik üzerinden tanınmanın avantajları ve dezavantajları neyse
onları yaşadım. “O liberaldir” deniliyor. Bu bazılarında olumlu bazıların da
ise olumsuz etki meydana getiriyor. Farklı tecrübeler olabilir ama ben daha
çok avantajlarını gördüm, yani olumlu anlamda “o liberaldir” diyenlerle daha
fazla karşılaştım. Başörtüsüne ve Atilla Yayla’ya destek bildirilerine imza
atınca üniversitede 50/D kadrosunda araştırma görevlisiydim (yani hemen
görevinize son verilebiliyor) ve çevremdeki insanlar benden daha fazla endişe
duydular. Endişeleri çok anlamlı değildi ama bunu hep gurur verici buldum.
7. LDT’nin faaliyetlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat
sorumlulukların çok az kişinin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Topluluğun daimi üyeleri, yeterince katılımcı olmuyor. LDT bir fikir kulübüdür. Çoğu
üyesi de akademisyendir. LDT’yi genç kuşak bir düşünce topluluğu olarak
tutmak gerekir. Yoksa Mont Pelerin oluruz ve bu tür bir düşünce kulübü sadece itibar sağlar. Oysa bizim liberal fikriyatı Türkiye’deki en güçlü fikir hareketlerinden biri haline getirmek gibi bir misyonumuz olmalı. Liberal düşüncenin kökleşip büyümesine katkı için üniversite kurmamız gerekiyor.
Türkiye’nin her yerindeki üniversite öğrencilerine ulaşmamız ve LDT’nin
faaliyetlerine (Hürriyet Mektebi gibi) katılmalarını sağlamamız gerekir.
Anadolu’daki şehirlerde partnerler oluşturarak faaliyetler için hareket kabiliyetimizi genişletebiliriz.
LDT’nin bu aşamadan sonra kötüye gideceğini zannetmiyorum ama daha
fazlası için iyi bir ekip çalışmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
8. Daha iyi tanınma için Türkiye’nin güncel konuları ile ilgili cesur toplantılar, açıklamalar yapmamız gerekir. Gündemi geriden takip etmemeliyiz.
Sorunlara ilk tepkiyi LDT vermeli. Bunu şimdiye kadar büyük oranda yaptı.
Kürt meselesinde LDT biraz yavaş davranmış olabilir, belki de böylesi iyi
oldu ama bence her zaman temel insan hakları ve devlet faaliyetinin sınırları
ile ilgili konularda atak davranmak gerekir. Türkiye’nin şu anda terör, yeni
anayasa, mülteciler, ayrımcılık, eğitim, diyanet, meslek odaları gibi sorunları
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var. Bunlarla ilgili yıllık raporlar hazırlanması ve bunların TV, gazete ve dergi yoluyla kamuoyuna duyurulması gerekir.
Bunlar için Liberal Düşünce dergisi önemli bir araç olmaya devam edecek
ama bu haliyle dergi, popülerliğini yitirmektedir, derginin mutlaka ulusal
ve uluslar arası indekslerde taranması gerekir. Bu, dergiye hem az da olsa
maddi kaynak sağlıyor hem de yazıların elektronik ortamda takibine imkan
sağlıyor. Daha da önemlisi liberal düşünceye uygun yazılar yazılması için
insanları teşvik ediyor. İndekste taranmayan dergilere insanlar kolay kolay
yazı göndermiyor.
Gençlerin eğitimi, topluluğun gelecekteki gücü açısından çok önemli.
Bir üniversite kurmanın da hayal olmadığını düşünüyorum.

Kürşat Çetinkoz
Liberal Siyaset Akademisi Dış İlişkiler Koordinatörü
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SORULAR
1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz?
2. Liberalleşmeniz fikir, meslek ve sosyal hayatınızda ne gibi tesirlere
veya sonuçlara yol açtı?
3. LDT’nin faaliyetlerine nasıl bir süreçle, hangi müşevviklerle, hangi
kapasitede ve ne zamandan beri katılmaktasınız?
4. LDT’nin sizin katıldığınız günden bugüne ne gibi gelişmeler gösterdiğini düşünüyorsunuz? LDT nerelerde ve nelerde başarılı, nerelerde ve
nelerde başarısız?
5. LDT’nin bir fikir akımı olarak güçlü ve zayıf yanları, avantaj ve dezavantajları neler? Fikir çizgisi; ağırlıklı (siklet merkezi) liberalizm anlayışı;
organizasyon yapısı veya yapısızlığı; görünürlük ve bilinirlik, mali güç
veya zayıflık; fikir ve kültür hayatına etki; siyasi partilere etki ve önemli
gördüğünüz başka bakımlardan bir değerlendirme yapabilir misiniz?
6. Liberal olmanın ve liberal olarak bilinmenin iş ve meslek hayatında
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar var mıdır? Yaşadığınız kişisel tecrübeleri olabildiğince açık biçimde anlatabilir misiniz?
7. Türkiye’de genel olarak liberal düşüncenin özel olarak LDT’nin geleceği hakkında tahmin ve temennileriniz nelerdir?
8. Liberal düşüncenin daha iyi tanınması ve daha etkili olması için sizce
kullanılabilecek başka yöntemler ve yapılması gereken başka şeyler var
mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
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1. Kendimi liberal olarak tanımlamam 1999 yılında daha 16 yaşında lise
ikiye giden bir öğrenciyken oldu. Küçük bir çocukken bile bana doğru diye
anlatılan şeyleri önce sanki kaltılırmışçasına dinleyip kafamda sorular oluşturur karşı soruyla cevap verirdim. Tabii bu beni çoğu öğretmenimin gözünde sevilmeyen öğrenci yapmaya yetmişti; ailem ise bu özelliğim konusunda
beni hep iyi anlamda yönlendirdi soru sormamı hiç engellemedi bilakis özendirdi. Okulda veya çevremde anlatılanları, öğretilenleri ve okutulanları hep
sorguladım.
Okuma olarak ortaokul son sınıfta vatandaşlık dersi öğretmenimin önerdiği Moore’un Ütopya’sı bana liberal olduğumu anlama yolunu açtı. Okuduğum ütopya benim ideallerimden uzak geldi. Saçmaydı. İnsan doğasına
aykırıydı. Savunulacak yanı olmadığı gibi uygulanabilirliği de yoktu. Ütopik
olamayacak kadar safçaydı. O zaman kendi ideallerimi aramaya başladım. Çeşitli okumaların ardından Mill’in Özgürlük Üstüne adlı eserini okuduğumda
işte dedim, benim fikirlerimi burada bulabiliyorum.
Farklılıklar arasında büyüdüm. Ordu içinde milliyetçi muhafazakâr temelli sağ görüşlü, havacı pilot bir subayın oğlu olarak büyüdüm. 13 yaşıma kadar hayatım askeri lojmanlarda ve değişik şehirlerde geçti. 1988 yılında 5 yaşındayken Diyarbakır’a taşındık. 1989’da lojmanın içindeki devlet
ilkokuluna başladığımda ilk defa Kürt arkadaşım oldu. Kürt ne demektir bilmezdim bile. Baktım ki başka bir dil konuşuyorlar. Giyinişleri, Türkçe konuşmaları bile farklı. Küçük bir çocuk için bu inanılmaz bir deneyim. 24 yaşına
gelip üniversite bitirinceye kadarki hayatı boyunca kendisinden farklı yaşayan insanları görmemiş arkadaşlarım oldu benim. Ben farklıyı gördüğümde
6 yaşındaydım. Yine o yaşta devletin verdiği ”hizmet”le özel sektörün verdiği
hizmetin farklı olabileceğini yine anne babam sayesinde öğrendim. İlk sene
80 kişilik sınıflarda okumamdan dolayı ailem iyi eğitim alamayacağımı düşünüp beni lojmanın dışındaki özel bir okula verdiler. 2. ve 3. sınıfı orada 20
kişilik sınıflarda okudum. Yazım çok çirkindi. Öğretmenim daha ilk gün bana
devlet okulunda olduğu gibi önümdeki kağıdı yırtmak yerine ailemi arayıp
Kürşat’ın gözleri bozuk kontrol ettirin bence demeyi tercih etti. Ben tam hatırlamıyorum ama dersin ortasında kalkıp tahtaya koşup öğretmenim benim
diye sarılıyormuşum, benim ilk gerçek öğretmenime. Adı Nebile Öztekin’di
(Kaderin cilvesi eşimin adı da Nebile) ve bir Kürt’tü. Sınıf arkadaşlarımız
içinde sadece 4 - 5 kişi Türk’tü. İlk aşık olduğum kişi dahil diğer tüm arkadaşlarım Kürttü. Folklör derslerimiz oluyordu. Selanikli olmama rağmen
Selanik yöresel danslarını bilmem ama o dönem yöresel Diyarbakır oyunlarını hakkını vererek oynardım. Kürtçe konuşurdum kırık dökük. Nevruz’u
kutlardım arkadaşlarımla. Eve geldiğimde bunları anlattığımda da ailem asla
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ters tepki vermedi. Eğitim hayatım boyunca o iki sene benim karakterimde
en büyük etkisi olan iki senedir. Serbest ve özgür bir ortamda aldığım eğitim
sayesinde farklıdan korkmamayı, özgüveni ve birey olmayı o ortamda öğrendim. Kişi olarak birinci etkililer ailem ve Nebile öğretmenimdir. Fakat liberal
olarak karakterimin tam oturmasında etkisi yadsınamayacak kişiler içinde
Atilla Yayla, Besim Tibuk, Yusuf Ünal ilk üç sırayı alırlar.
2. Liberalleşmemin bana fikir hayatımda tatmin sağladığını rahatlıkla
söyleyebilirim. İlk başlarda acı vericiydi. Üniversitenin ilk yıllarında liberalizmin tek doğru olduğunu düşünür herkesin liberal olmasını çok isterdim.
Öyleki arkadaş ortamında tatlı vakit geçirirken bile “liberalizm propagandası” yaptığımı hatırlıyorum. Sonrasında Atilla Yayla sayesinde tek doğru olmadığını, liberalizmin tek doğru olamayacağını ancak pratiğe uygulanma ve
insan doğası açısından en doğrulanabilir fikir akımı olduğunu öğrenince rahatladım. O dakikadan sonra ilk başta bahsettiğim rahatlık ortamı oluştu.
Meslek hayatım açısından özellikle rekabetin ve insanın baskıyla değil
serbest bir ortamda çalışmak durumunda bırakıldığında yaratıcılığının nasıl
artacağını bildiğim için özellikle Afrika’da çok önemli başarılar elde ettim.
Sosyal hayatta ise 2000 yılında Türkiye’de liberalim dediğimde “ay yazık”
derlerdi. Öyle komünizm gibi havalı bişey değildi yani. Karşı cinsin ilgisini
çekmiyordu. Şimdi ise durum biraz daha iyi. Emin Çölaşan sağolsun liboş
terimini kazandırmış argoya. 13 senedir duyduğum tek eleştiri liboş olmam
üzerineydi. Bir adım ileri gidemedi eleştiriler. Ee, 1920’den beri bir adım ileri gidememiş bir düşüncenin temsilcilerinden farklı bişey beklenemez tabii.
Yurt dışında ise liberalizmin ve LDT sayesinde geliştirdiğimiz fikir dünyamız sayesinde bir ortama girdiğimizde 5-10 dakikalık bir sohbet ardından
fikirlerinize ve duruşunuza saygı duyulduğunu hissediyorsunuz.
LDT’nin faaliyetlerine nasıl bir süreçle, hangi müşevviklerle, hangi kapasitede ve ne zamandan beri katılmaktasınız?
LDT’yi önceden bilirdim ancak faal anlamda ilk karşılaşmamız 2001 yılında olmuştur. Daha önce’den yayınlarını takip ederdim. İlk başlarda dinleyici olarak katılırken ilerleyen yıllarda çok önemli katkıları oldu bana LDT’nin.
Bu süreç içinde yeri geldi dinleyici, yeri geldi konuşmacı, yeri geldi organizyonda görevli olarak katıldım. Hatta sunuculuk bile yaptım 2007 yılında. Ancak bana LDT’de kendini ne olarak görüyorsun derseniz ben kendimi
LDT’nin pek geveze ve az biraz haylaz bir aile bireyi olarak görüyorum. Çok
kalabalık bir ailede büyümedim belki ama LDT sayesinde büyük bir ailenin
parçası oldum.
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3. Benim katkım pek olmamıştır bunda, ben sadece iyi bir döneme denk
geldim ancak ilk dönem katıldığımız LDT daha küçük bir grup olarak daha
çok sadece demokrat çevrelerce bilinen bir oluşumken bugün Türkiye’ye mal
olmuş bir düşünce hareketidir. Tekrar ediyorum ben sadece iyi bir döneme
denk geldim. Şu anda Avrupa’da çalışıyorum ve fikri anlamda karşılaştığım
her Avrupalı liberal LDT ile bir şekilde karşılaşmış durumda. Dahası bahsederken iyi sözlerle bahsediyorlar. Aynı şekilde çevreme bakıyorum. Türkiye’de
ve Avrupa’da özgürlük adına bir kelime söyleyen her Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı (liberal olsun olmasın) LDT ile bir şekilde bağı olmuş insanlar. Bu
konuyu çok önemsiyorum. Yani LDT özgürlüğü popüler yapma noktasında
çok başarılı bir kurum. Moda tabirle bir trendsetter diyebiliriz.
Bir konu var ki orada bir başarısızlığın varlığı yokluğu tartışılır: Günlük
siyaset üzerinde lobi kapasitesi. LDT akademik amaçlar güden bir oluşum ve
günlük siyaset üretimi kesinlikle onun alanına girmiyor. LDT daha üstlerde
bir yerlerde. O yüzden LDT’nin günlük siyasette yokluğu ve dolayısıyla lobi
yeteneği belki de zayıf bir nokta olarak görülebilir kimi arkadaşlarca. Ben ise
bunu bir eksiklik olarak görmemekle birlikte LDT’de yetişmiş nesillerin artık
bir şekilde liberal bir think-thak oluşturmaları gerektiğini düşünüyorum.
4. LDT artık bir nesil yetiştirdi ve yeni bir nesil daha yetiştirilmek üzere. En güçlü yanı bence bu. Benim de içinde olduğum kalabalık bir genç gruba yatırımlar yapıldı. Liberte’de, LDT’de bugün baktığımızda LDT’ye öğrencilik yıllarında katılmış pek çok arkadaşın artık bir yönetici, bir akademisyen
olarak katkılar sağladığını görüyoruz.
Aynı şekilde bu süreçte pek çok akademisyen de katıldı bu aileye. Şöyle
baktığımız zaman LDT ile ilişkide olan, yayınlanmak üzere yazı yollayan panellere konuşmacı olarak katılan projelerde aktif görev alan isimlere ciddi bir
zenginlik söz konusu.
Zayıf yanı ise yine bir şekilde yetiştirdiği gençlerin akademik ortamda
kalmaması halinde toplulukla ilişkilerinin sıcak tutulabileceği bir aracı oluşum mevcut değil. Bence bu noktada sadece iş dünyasını hedef alan bazı çalışmalar yapılabilir. Yine bu noktada koordinasyon sağlanarak bazı yeni oluşumların da önü açılabilir. İş dünyasında yöneticilik yapan arkadaşların bir
kısmının koordine edilmesiyle bir dernek kurulsa bence başarılı olabilir. Ortak bazı çalışmalarla bu arkadaşlar LDT’ye katkıya, LDT de bu arkadaşlara katkıya devam eder. Böylelikle arkadaşların kariyer anlamında yükselmelerine
de katkısı olur. Bu da ilerleyen dönemde LDT’ye olumlu bir geri dönüş sağlar.
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Aynı şekilde biraz da medyayla ilişkiler konusunda zayıftık eskiden. Yani
birimiz iftiraya uğradık mı bi iki kalem dışında sahip çıkacak kişi sayısı azdı.
Şükür şimdi pek çok köşe yazarı var LDT kökenli. Ancak gazetecimiz az. Yani
haberi yazacak yeri geldiğinde gündem oluşturacak muhabirlikten yetişme
gazetecilerimiz olmalı. Özellikle LDT’nin üzerinde katkısı olan genç arkadaşlarımızın ilgi duyması halinde bir şekilde gazetelere önerilmeleri, hatta yazları sistematik şekilde staj amaçlı kurumlara yerleştirilmeleri iyi olur.
5. Özgüven ve karşısındakine saygının yanı sıra açık fikirli olma olumlu
getirileri. Bizim arkadaşlarda bazen ben feci oldum havası da oluyor gerçi
ancak bu kişisel bir bozukluk, düşünceye mal edilemez. Ancak kişinin karakteri tam oturmadıysa, üzülerek söylüyorum, acınacak derecede kendilerine
tapmaya başlıyorlar.
İş hayatında Liberal olmanın verdiği özgüven fark edilmenizi sağlıyor
ardından bireye inancınızın yanı sıra herkesin fikrine duyduğunuz saygı ve
hoşgörü sayesinde iyi bir yönetici olma noktasında katkıları var.
Etiyopya’da çalıştığım süreçte sorumlusu olduğum ithalat-ihracat-lojistik departmanında 2,5 sene gibi kısa bir sürede firmanın uluslararası anlamda en verimli ve başarılı grubu haline gelmesini sağladık.
Grubun lideri olarak yaptığım tek şey serbest fakat programlı tartışma
ve fikir alış verişine dayanan, herkesin fikrini çekinmeden söylediği, kimsenin etnik kökeni veya dini veya cinsiyeti açısından dışlanmadığı, bir müdürün hiyerarşide en alttaki çalışan tarafından bile yüzüne karşı eleştirildiği
bir çalışma ortamı yaratmaktı. Etiyopya’da 85 ayrı etnik grup var, özellikle
en kalabalık olmasına rağmen Oromolar toplum içinde çok yoğun bir aşağılanmaya maruz kalıyorlarken bizim ekibimizde bu asla olmadı. Bir müslüman olmama rağmen asla bir müslümanı sırf müslüman olduğu için diğer
çalışanlardan farklı görmedim. Benim ekibimde kadınlar cinsel obje olarak
görülmedi. Sonuçta sadece bir yabancı yöneticiye karşı çoğu kadın 20 Etiyopyalıdan oluşan yerli bir ekip yetiştirildi. Bu ekip yapamazlar denirken yıllık
50 milyon dolarlık ihracatı yönetti. Bu arada Tüm Etiyopya’nın Tekstil ihracatının bu 50 milyonu da içine alırsa 72 milyon dolar olduğunu düşünürsek
olayın ciddiyeti daha açık bir şekilde ortaya çıkarır. Yerli bir ekip yapamaz
dedikleri bir ortamda Etiyopyalı gençler serbest çalışma ortamında kendilerini gerçekleştirebildiler ve bu sonuca ulaşıldı. Benim bölümüm dışındaki
departmanlar ise korku ve tehditle yönetildiği için çoğu işçi ve yönetici uzun
süre çalışamıyordu, devamlılık yoktu, tabii bu verimi o departmanlar gösteremedi. İş hayatımdaki bu başarımı tamamen liberal olmama ve liberalizmin
bireye verdiği değere bağlıyorum.
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Liberallikle ilgili yanlış bir kanı vardır. Bireyci olmasından dolayı liberallerin takım oyununda oynayamayacağı düşünülür. Ben buna katılmıyorum. Bilakis liberaller bireylerin bireyliklerini kaybetmeden yani doğalarına
aykırı olmayacak bir şekilde takım oluşturma noktasında daha avantajlıdır.
6. Liberal düşünce güçlenecek. Temmenimiz tabii ki çok büyük başarılara imza atılmasıdır ama gerçekçi bir şekilde yorumlamak gerekirse hali
hazırda Türkiye’de liberalizm 20 yıl öncekiyle karşılaştırılamayacak kadar
büyük bir sıçrama yapmıştır. Tabii bu sıçramada en önemli aktörlerden biri
de LDT’dir. Önümüzdeki senelerde bu büyük sıçramanın aynı hızla devam
etmesi ne kadar mümkün olur bilmiyorum. Ancak görüntü o ki gerileme olmayacaktır.
Türkiye’ye özellikle AB süreciyle birlikte özgürlükçülüğün kötü olmaktan çıktığı bir hava hakim oldu. Bu noktada bir gerileme olamayacağı için
Liberalizm’de de LDT’de de bir gerileme beklemiyorum. Benim kaygım güncel siyasetle ilişkisinin düzgün ayarlanamaması. Türkiye’de güncel siyasal
liberalizmin bir parti çatısı altında yürütülemeyeceği aşikardır. Ben bir parti
çatısı derken iki parti çatısında da yürütülebilir demiyorum. Adı liberal olup
oy amaçlı gündelik siyaset yürüten bir partinin maalesef kaynak israfı olduğunu düşünüyorum. Liberaller atomize bir şekilde liberal değerlerin savunulabileceği tüm partilerde olmalı.
Bu noktada içinde yetiştiğim üzerimde katkısı yadsınamaz olan LDP için
de bu böyledir. Yani LDP bir parti olarak süresini doldurmuştur. Onun için
harcanan emek, zaman ve para bir sivil toplum kuruluşu için harcansaydı sonuç çok farklı olabilirdi. Bakın mesela bir Genç Siviller bile LDP’den daha etkilidir gündem belirleme noktasında. Bu satırları okuyan LDP’li arkadaşlarım
(tabi hala LDT’nin yazılı kaynaklarını okuyorlarsa) bana kızabilirler. Ancak
beni tanırlar ve bilirlerki ben doğru bildiğimi söyleme noktasında çekinmem.
Bence LDP kendisini bir sivil toplum hareketine çevirebilirse çok yararlı olabilir. Tabii öncesinde liberalizm konusunda da atılması gereken adımlar var.
Peki ne yapmalı? LDT ile paralel hareket edecek bir liberal siviltoplum
hareketi kurulmalı. Burada AK Parti’lisi, BDP’lisi, CHP’lisi, LDP’lisi ve bir şekilde kendini liberal değerlere yakın hisseden kim varsa hangi partiden olursa olsun hepsi olmalı. Ben ciddi anlamda CHP’den hazzetmeyen bir kişiyim.
Ona rağmen liberal değerlere uzak olmayan bir CHP’li bile varsa ilişki kurulmalı. Böyle olursa gündem belirleme gücüne de sahip olacağımızı düşünüyorum. Eğer bu yapılabilirse partilerüstü günlük liberal siyaset üreten bir
kurum oluşturulabilirse işte o zaman Türkiye’de liberalizmin etkisi daha da
artar. Bunun yanı sıra içimizden bazı arkadaşların bir şekilde yerel yönetim-
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lerde ve mecliste yer alması siyasi yöneticilik yapması hedeflenmeli. Burada
önemli olan bir kişinin liderliği varmış imajı yaratmayan yönetim anlayışıyla
bu hareket kurulmalı.
Bu ekiple LDT iyi bir koordinasyon oluşturmalı. Böylelikle LDT’nin klasik politikası olan siyasete girmeden siyaseti etkilemek için bir organ oluşturulmuş olabilir. Böylelikle lobicilik ayağı güçlenir.
7. Bu noktada medyanın kullanılması önemli. Bu noktada kendi yayınlarımızın, LDT üyesi veya sempatizanı köşe yazarlarının yanı sıra sahada var
olan gazeteciler yetiştirmeliyiz.
Yine mizah konusunda liberal mizah üretimimiz kısıtlı. Hepimiz hep
beylik beylik makaleler yazmayı seviyoruz. Hadi gururumuza yediremediysek takma isimlerle yazdığımız mizahi yazılar da yayınlanabilir.

Murat Çokgezen
Prof. Dr. Marmara Üniversitesi
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SORULAR
1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz?
2. Liberalleşmeniz fikir, meslek ve sosyal hayatınızda ne gibi tesirlere
veya sonuçlara yol açtı?
3. LDT’nin faaliyetlerine nasıl bir süreçle, hangi müşevviklerle, hangi
kapasitede ve ne zamandan beri katılmaktasınız?
4. LDT’nin sizin katıldığınız günden bugüne ne gibi gelişmeler gösterdiğini düşünüyorsunuz? LDT nerelerde ve nelerde başarılı, nerelerde ve
nelerde başarısız?
5. LDT’nin bir fikir akımı olarak güçlü ve zayıf yanları, avantaj ve dezavantajları neler? Fikir çizgisi; ağırlıklı (siklet merkezi) liberalizm anlayışı;
organizasyon yapısı veya yapısızlığı; görünürlük ve bilinirlik, mali güç
veya zayıflık; fikir ve kültür hayatına etki; siyasi partilere etki ve önemli
gördüğünüz başka bakımlardan bir değerlendirme yapabilir misiniz?
6. Liberal olmanın ve liberal olarak bilinmenin iş ve meslek hayatında
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar var mıdır? Yaşadığınız kişisel tecrübeleri olabildiğince açık biçimde anlatabilir misiniz?
7. Türkiye’de genel olarak liberal düşüncenin özel olarak LDT’nin geleceği hakkında tahmin ve temennileriniz nelerdir?
8. Liberal düşüncenin daha iyi tanınması ve daha etkili olması için sizce
kullanılabilecek başka yöntemler ve yapılması gereken başka şeyler var
mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
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1. Kendimi ‘liberal’ (ya da başka bir görüş mensubu) olarak tanımlamıyorum. Ama ‘liberal’ olarak tanımlanan kişilerin fikirlerine yakınlık duyuyorum.
Nasıl bu hale geldim? Bilmiyorum. Başlangıç tohumlarının ne şekilde
atılmış olduğunu hatırlamasam da fikirlerimin gelişiminde Liberal Düşünce
Topluluğu (LDT) çevresinin ve özellikle Atilla Yayla’nın önemli bir katkısı
olduğunu düşünüyorum.
2. Bireysel açıdan fikri bir zenginleşmeye neden oldu. Etkisini ölçmek
mümkün olmasa da mesleki hayatımı da olumlu etkilediğini düşünüyorum.
Olaylara çevremdeki birçok kişiden farklı yaklaşımlar geliştirebiliyorum.
Sosyal açıdan ise hem negatif hem de pozitif etkisinin olduğunu düşünüyorum. Özellikle, bir iktisatçı olarak, çevremdeki baskın düşünce biçiminin
dışında fikirlere sahip olduğum için yalnızlaşma ve marjinalleşme kaçınılmaz oldu. İnsanların liberalizme yakın kişiler hakkında sahip olduğu önyargılardan olumsuz etkilenmeye başladım.
Ancak diğer taraftan, özellikle LDT çevresinden birçok harika insan ile
tanışma fırsatı elde ettim. Bunu da pozitif bir sosyal etki olarak görüyorum.
3. Yaklaşık 20 yıldır LDT ile temas içindeyim. Elimden geldiğince, Topluluğun faaliyetlerini izlemeye ve bu faaliyetlere maddi/manevi destek olmaya çalışıyorum.
Bunları yaparken bazen kişisel yarar güdüsü bazen de Topluluğun çalışmalarını takdir hissi beni motive ediyor. Bazı faaliyetlere katılırken “Bu
faaliyete katılmak benim için çok yararlı olur.” diye düşünürken, bazılarında
ise “Bu çok iyi bir faaliyet. Desteklenmesi gerekir. Ben de elimden geleni yapmalıyım.” düşüncesiyle hareket ediyorum.
4. 20 yıllık sürece baktığımda LDT’yi başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Hatta, Topluluğun karşı karşıya olduğu maddi ve manevi kısıtlar dikkate
alındığında “çok başarılı” olduğunu söylemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum.
LDT’nin en önemli katkılarından birinin liberal düşünce alanında bir
Türkçe literatürün (telif ya da tercüme) oluşumuna yaptığı katkı olduğunu
söyleyebilirim.
Ayrıca, -bana göre- liberal düşüncenin geniş kitlelere yayılmasında -Besim Tibuk’tan sonra- en büyük katkıyı başta Atilla Yayla olmak üzere LDT
çevresi yapmıştır.
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Kuşkusuz LDT’nin başarısız olduğu konular da vardır. Öncelikle, topluluk, her platformda piyasayı savunmasına rağmen, piyasayı kullanmakta başarısız olmuştur. Kendisini, faaliyetlerini iyi pazarlayamamıştır. Toplulukta,
devlet memurları, öğrenciler gibi piyasanın doğrudan içinde olmayan kişilerin ağırlığının -muhtemelen- bunun en önemli sebeplerinden biri olduğunu
düşünüyorum.
LDT’nin faaliyetlerinin büyük kısmını siyaset ve hukuk gibi alanlar teşkil etmektedir. Bir iktisatçı olarak, LDT çevresinde yeterince iktisatçı toplayamadığını veya topluluk içindeki iktisatçıların topluluğa yeterince katkı
yapamadığını düşünüyorum.
Bana göre iktisat alanının ihmali, Topluluğun başarısını da olumsuz etkilemektedir. Çünkü siyaset ve hukuk alanında beyan edilen görüşler sadece
liberal düşünceye özgü fikirler değil. Temelde “özgürlük” teması üzerinde
dönüyor. Özgürlük de -farklı şeyler anlaşılsa da- hemen herkesin sahiplendiği
bir kavram. O yüzden LDT fark yaratamıyor. (Son zamanlarda liberal olmayan
birçok kişinin, sadece özgürlükleri savunması nedeniyle “liberal” olarak nitelendirilmesi bunun en iyi örneği…)
“Liberal Düşünce Topluluğu aktif politikayla ilgilenmemektedir. Siyasî
partilerden bağımsızdır. Bir siyasî hareket olarak değil fikir akımı olarak faaliyet göstermektedir.”
Yukarıdaki ifade Topluluğun web sayfasında Topluluğun felsefesi kısmında yer almaktadır. Son yıllarda topluluğun “siyasi partilerden bağımsızlık” ilkesinden saptığını düşünüyorum. Bu, sadece başkalarının bir yakıştırması olabilir (Topluluğun bu yönde bir politikası olmadığını biliyorum). Yine
de, böyle bir algının uzun vadede Topluluğa zarar vereceğini düşünüyorum.
5. Bu soruya yukarıda kısmen cevap verdim. İlave olarak şunları söyleyebilirim:
LDT çevresindekilerin ortak bir liberalizm anlayışları olduğunu düşünmüyorum. Bu
önemli bir zenginlik. Bunun korunması gerektiğini düşünüyorum.
Topluluğun İstanbul’da örgütlenememesini çok önemli bir eksiklik olarak görüyorum.
Bir İstanbullu olarak -Topluluk yanında- bundan kendimi de sorumlu tutuyorum.
Topluluğun siyasi partilerle temas halinde olmasına taraftarım. Ancak LDT partilere
değil, partiler LDT’nin görüşlerine yaklaşmalıdır.
6. Liberal düşünce savunucuları genellikle insanların ezberlerini bozan
fikirler ileri sürerler. Bu nedenle fikirleri çarpıcı olsa da genel kabul görmeleri kolay olmaz. Hatta çoğu zaman dışlanır, alay edilirler. Bu yüzden liberal
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düşünceyi savunan kişilerin “liboş” gibi nitelemelere kendilerini hazırlamaları gerekir. Kendi tecrübelerime dayanarak, bununla başa çıkabilmenin en
iyi yolunun kendinizi “liboş” olarak isimlendirmek olduğunu söyleyebilirim.
Ancak bana en ilginç gelen, insanlar arasındaki “liberallerin zengin olduğuna dair” genel -ama mesnetsiz- kanıdır. Benim kişisel gözlemlerim göstermektedir ki ne “zenginler liberal olur” ne de “liberal olmak insanı zengin
yapar”. Gerçek ne olursa olsun liberal fikirlere yakınlık duyanlar şuna hazırlıklı olmalıdır: Paraya ihtiyacı olanlar, sizden çok daha zengin ama solcu olan
arkadaşınızdan değil, sizden borç isterler
7. Son 30 yıla baktığımızda Türkiye dahil birçok ulusun daha liberal
ideallere yakın bir düzene doğru evrildiğini gözlemliyorum. Bunun ne kadar
daha süreceğini bilemiyorum ama inişlerin ve çıkışların olacağından eminim.
Bu olgu LDT’nin işine geliyor gibi gözükse de aksine işini zorlaştırmaktadır. Yirmi sene LDT tarafından savunulan ve toplumun önemli bir kısmı
tarafından “marjinal” olarak görülen fikirlerin bazıları bugün bazı sol partiler
tarafından bile dile getirilmekte hatta savunulmaktadır.
Bu nedenle, LDT her zaman geniş kitle örgütlenmelerinin (örneğin kitle
partileri) ötesinde fikirler üretebilmeli ve savunabilmelidir. Bunu beceremez
ise bu örgütlenmeler içinde eriyip yok olacaktır.
8. Sanırım liberal görüşe sahip kamuoyu tarafından tanınan kişilerin
sayısını arttırmak, faaliyetlerden kamuoyunu daha etkin haberdar etme yollarını bulmak en iyi çözüm. Ancak bunun nasıl yapılacağına dair iyi bir fikrim
yok.

Mustafa Acar
Prof. Dr. Aksaray Üniversitesi Rektörü

SORULAR
1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz?
2. Liberalleşmeniz fikir, meslek ve sosyal hayatınızda ne gibi tesirlere
veya sonuçlara yol açtı?
3. LDT’nin faaliyetlerine nasıl bir süreçle, hangi müşevviklerle, hangi
kapasitede ve ne zamandan beri katılmaktasınız?
4. LDT’nin sizin katıldığınız günden bugüne ne gibi gelişmeler gösterdiğini düşünüyorsunuz? LDT nerelerde ve nelerde başarılı, nerelerde ve
nelerde başarısız?
5. LDT’nin bir fikir akımı olarak güçlü ve zayıf yanları, avantaj ve dezavantajları neler? Fikir çizgisi; ağırlıklı (siklet merkezi) liberalizm anlayışı;
organizasyon yapısı veya yapısızlığı; görünürlük ve bilinirlik, mali güç
veya zayıflık; fikir ve kültür hayatına etki; siyasi partilere etki ve önemli
gördüğünüz başka bakımlardan bir değerlendirme yapabilir misiniz?
6. Liberal olmanın ve liberal olarak bilinmenin iş ve meslek hayatında
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar var mıdır? Yaşadığınız kişisel tecrübeleri olabildiğince açık biçimde anlatabilir misiniz?
7. Türkiye’de genel olarak liberal düşüncenin özel olarak LDT’nin geleceği hakkında tahmin ve temennileriniz nelerdir?
8. Liberal düşüncenin daha iyi tanınması ve daha etkili olması için sizce
kullanılabilecek başka yöntemler ve yapılması gereken başka şeyler var
mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
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1. Soru, muhatabının “liberal” olduğunu varsayan bir soru. Kavramsal
bir kargaşaya yol açmamak bakımından liberalizmden ve liberallikten ne anladığımızın net biçimde tanımlanması iyi olurdu. İdeolojik yelpazenin öteki
alanlarında olduğu gibi, bu alanda da sık sık belirsizliklere, muğlaklıklara ve
kavram kargaşasına şahit olabiliyoruz.
Avrupa’da ve Amerika’da liberalizm ve liberaller deyince her zaman aynı
şeyler anlaşılmıyor. Hele Türkiye gibi kimlik ve ideolojik yönelim konusunda
zihin berraklığının henüz yeterince oluşmadığı bir memlekette bu sorun çok
daha belirgin. Bir yanda David Hume, John Locke, Adam Smith, David Ricardo, J. Stuart Mill gibi düşünürlerin başını çektiği Klasik liberalizm geleneği,
bir yanda daha çok Keynesyen politikalara yaslanan ve devlete müdahaleci
ve yeniden dağıtımcı bir rol yükleyen Amerikan liberalleri var. Öte yanda
Hayek, Mises gibi düşünürlerin öncülüğünü yaptığı Avusturya Okulu geleneği var. Klasik liberallerin argümanlarını uç noktalara taşıyan ve “anarkokapitalizm”le dans eden liberteryenler var. Dışarıda durum kabaca böyle.
İçerde ise durum daha da karışık. Bir yanda Mustafa Erdoğan ve Atilla
Yayla’nın başını çektiği, Türkiye’de liberal bir düşünce hareketi olma yönünde ilerleyen LDT geleneği var. Bir yanda “liberal sol” adı verilen, çoğu Taraf
gazetesi çevresinde toplanan, Marksist-sosyalist-sol bir geçmişten gelip, Türkiye ve dünya deneyimi ışığında zamanla liberal fikriyatla barışık hale gelen
aydınlar var. Öte yanda Hürriyet-Milliyet eksenli “merkez medya”da yazıp
çizen, esas itibariyle Kemalist, Batıcı, Jakoben bir çizgide ama kendilerini “liberal” gören insanlar, deyim yerindeyse “gardrop liberalleri” var; bunların
siyasi yelpazedeki ve akademik camiadaki ruhdaşları var. Bu karışık tablonun
neresinde durduğumuz önemli. Çekirdekten Kemalist Nadir Nadi’nin “Ben
Atatürkçü değilim” sözüne nazireyle, eğer Türkiye’de kendini liberal olarak
lanse eden ama darbelerle barışık, devletin bireylerin hayatına ve piyasaya
sonuna kadar müdahale etmesiyle bir sorunu olmayan bazı tipler “liberal”
ise, “ben liberal değilim” demek gerekir.
Bence liberalizm, özü itibariyle, bir “özgürlük felsefesi”dir, özgürlük ve
birey temelli bir ideolojidir; buna bağlı olarak liberal de “özgürlüğü değerler
skalasının en tepesine yerleştiren kişi”dir. Bu çerçevede bendeniz, özel mülkiyet-girişim özgürlüğü-serbest ticaret-sınırlı devlet ilkeleri üzerinde yükselen “klasik liberal” geleneği benimseyen, liberal değerleri geleneksel dinikültürel değerlerimizle meczeden bir konumda durduğumu söyleyebilirim.
Böyle bir konum, “saf/pür liberaller” tarafından “fazla muhafazakar,” dindarmuhafazakarlar tarafından da “fazla liberal” bulunarak dışlanmaya müsait,
“ne İsa’ya ne Musa’ya yaranabilme” tehlikesi olan, riskli bir konum olsa da,
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bunun önümüzdeki alternatifler arasında en tercihe değer duruş olduğunu
düşünüyorum. Liberal değerlerle tanışma, aşinalık kazanma ve benimseme
serüvenimi kısaca şu şekilde özetlemek mümkün.
Köylü çocuğuyum; kapalı bir çevrede, muhafazakar bir kültürel atmosferde yetiştim. Köyden çıktıktan sonra, ilk gençlik yıllarımda, 12 Eylül öncesinin kaos ve çatışma ortamında sağa-sola yalpalayarak, çok sıkıntılı şartlar
altında büyüdük. Bir süre aileden aldığımız dini-kültürel-muhafazakar değerlerle yatılı okul ortamında bize zorla empoze edilmeye çalışılan ateist-Marksist-sosyalist değerlerin çatışmasını yaşadık. Okumak istediğimiz kitaplar
konusunda rahatça tercih yapma imkânımız olmadı. Okulda ayrı bir dünya,
yatılı okul pansiyonunda ayrı bir dünya, yaz tatilinde evde ayrı bir dünyaya
şahit olduk; bunun yarattığı gerilimleri yaşadık. 12 Eylül darbesinden sonraki dönemde başlayan üniversite yılları bol bol okuyarak, çeşitli çevrelere
girip çıkarak, arkadaş çevremizle birlikte memleket meseleleri üzerine kafa
yorarak ve edindiğimiz birikim ışığında yolumuzu bulmaya çalışarak geçti.
Benim açımdan çok verimli yıllardı. Milliyetçilik, İslamcılık, sosyalizm, liberalizm ve muhafazakarlık gibi başlıca ideolojileri okumaya, anlamaya, kıyaslamaya, yorumlamaya çalıştık. Bazen sabahlara kadar süren tartışmalarımızı
hatırlarım. Okulda uygun ortam olmadığı için şehirde, yurtlarda, evlerde, vakıf veya derneklerde “memleket kurtarma muhabbetleri” yaptığımızı hatırlarım. Ankara’ya kıyasla daha zengin bir kültürel-entelektüel atmosfer sunan
İstanbul’a çeşitli yazarlar ve çevrelerle tanışmak için yaptığımız seyahatleri
hatırlarım. Verimli, heyecanlı, hareketli bir dönemdi.
Üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre kamu ve özel sektörde çalıştım, o
dönemde de fikir tartışmalarının dışında kalmamaya, zaman zaman yazıp çizmeye çalıştım. Nihayet 1994’te başlayıp 2000’de sona eren yurtdışı maceram
da fikri olgunlaşma serüvenim ve bazı tercihlerimin daha da netleşmesi açısından çok yararlı oldu. Türkiye’deki kısır döngünün dışına çıkmak, dünyayı
tanımak, kendi memleketine dışarıdan bakabilmek, İngilizce literatür deryasına daha fazla dalabilmek, Amerikan siyasi sistemini, toplumsal yapısını,
sistemi güçlü kılan dinamikleri gözlemleme ve tartışmalara katılma imkânı
bulmak bilgi, tecrübe, entellektüel birikim ve fikri olgunlaşma bakımından
bana gerçekten çok şey kazandırdı.
Fikri arayışımın belirli bir aşamasında her şeyin gelip düğümlendiği temel meselenin “özgürlük” olduğunu fark ettim. Özgürlük olmadan, özgür olmadan insanın kendisiyle veya başkalarıyla ilgili önemli konularda anlamlı
bir tercih yapabilmesi de, kendini geliştirebilmesi de, zihinsel anlamda huzur
ve sükûna kavuşması da, kendimizi gerçekleştirebilmemiz de, İslami termi-
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nolojiyle söylersek, dünyanın gerçekten bir “imtihan dünyası” olabilmesi de
mümkün değildi. Bunu idrak ettikten sonra, elimdeki ve erişebildiğim bütün
temel kaynakları, İslam’ın temel metinlerini de, Batılı kaynakları da bu gözle
yeniden okudum, üzerinde düşündüm. Bu süreçte benim için köşe taşı sayılabilecek başlıca isimler arasında Doğudan Gazali, İbn Rüşt, İbni Haldun, Ebu
Hanife, Vasıl b. Ata (Mutezile), Muhammed İkbal, M. Akif, S. Kutup, Mevdudi,
A. Şeriati, N. Fazıl; Batıdan Adam Smith, David Ricardo, J. Stuart Mill, Hayek,
Mises, P. Feyerabend, Karl R. Popper ve Milton Friedman’ı sayabilirim. Bu
listeyi daha da kabartmak mümkün belki ama, 20. yüzyıl Türk düşünce dünyasının “kendi semasında tek yıldız”ı Cemil Meriç’i de eklemekle yetineyim.
2. Liberal fikriyat ve değerlerle tanışıp kaynaşmam, benimsemem, gerek fikir, gerekse meslek hayatımda ve sosyal yaşamımda beni daha rahat,
kendine güvenen, farklılıklardan gocunmayan, benim gibi düşünmeyenlere
karşı daha tahammülkar bir insan haline getirdi. Bu sayede Hakikat’in benim
tekelimde olmadığını biliyor, herkese doğru dayatmaya kalkışmanın aslında
“yeryüzünde Tanrıcılık oynamak” olduğunu görüyor, herkesi kendi tercihleriyle baş başa bırakmanın en doğru yol olduğuna inanıyorum. Bu sayede herkes kendi akıbetini kendisi hazırlayacak, dünyanın bir imtihan dünyası, hayat
“hangimizin iyi hangimizin kötüye yöneleceğinin ortaya çıkacağı bir sınav”
olacaktır. Günah işleme özgürlüğünün, iyilik yapmama özgürlüğünün olmadığı bir ortamda kimin iradesine ve nefsine hakim olup kimin olmayacağı,
kimin içinden gelerek iyilik yapıp kimin yapmayacağı belli olmayacaktır. Dolayısıyla hayat, ancak özgür bir ortamda, insanların –başkalarının hakkına ve
özgürlüğüne tecavüz etmeden- istedikleri gibi davranabildikleri bir zeminde
gerçek anlamını bulacak, imtihan dünyasının hikmeti yerine gelecek, herkes kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenecek, çeşitlilik ve farklılıklardan zenginlik doğacak, sonuçta hayat hepimiz için daha anlamlı olacaktır. Bu
çerçevede ben, İslamın temel kaynaklarını özgürlükçü bir gözle ve zihniyetle
okumaya ve yorumlamaya çalışan biri olarak, liberal fikriyata aşinalığım ve
yakınlığım sayesinde kendisiyle ve çevresiyle daha barışık, kimsenin sırtında
yük olmamaya, sevdiklerine ve sorumluluğu altındakilere hayatı kolaylaştırmaya çalışan bir insan olmaya gayret ediyorum.
3. Doktorayı bitirip, yurda döndükten sonra bir yazı kaleme alıp Liberal
Düşünce dergisine göndermiştim. Yazının akıbetini merak etmeye başladığım
günlerde, o zamanki dergi editörü Atilla Yayla’nın, bir akşam sürpriz bir şekilde telefonla arayarak yazımı beğendiklerini, yayımlayacaklarını ve yeni
yazılarımı beklediklerini söylemesi, bilimsel çalışma üretmeye teşvik edici
sözler sarfetmesi Liberal Düşünce Topluluğu çevresiyle tanışma, yaptıkları
bilimsel etkinliklere çeşitli düzeylerde katkıda bulunma sürecinde önemli bir
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dönüm noktasıdır. Çok geçmeden yine LDT’nin organize ettiği “İktisatçılar ve
Hukukçular Kongresi”ne davet edilmem bu süreci hızlandırmıştır. “Madem ki
insanlar bizi adam yerine koyuyor, bir şeyler yapmaya davet ediyorlar, bizim
de üzerimize düşeni yapmamız lazım” düşüncesi 2000’li yılların başlarından
itibaren izlediğimiz yazıp çizme, makaleler, çeviriler, konferanslar, paneller,
sempozyumlar, vb. bilimsel etkinliklere katılımımızı teşvik etmiştir.
LDT çevresiyle temasa geçmem ile ilgili anmaya değer bir hoş anım
daha var. ABD’de doktora yaparken okuyup beğendiğim, “memlekete dönünce
şu kitabı mutlaka çevirip Türkçe literatüre hediye etmem lazım” diye kafaya
koyduğum bir kitabı (Tercih, R. Roberts), Kırıkkale Üniversitesi’nde 28 Şubatçı yöneticilerimizin bir süre kadro vermemesinin de etkisiyle, -“bu adamlarla
uğraşmaktansa oturup bilimsel çalışma yapmak lazım” düşüncesinin galip
gelmesi sayesinde- Tercih kitabını çevirmeye başladım. Bir noktadan sonra
kitabı kimin yayımlayacağı ve telif haklarıyla ilgilenmek gerekiyordu. Kulakları çınlasın, kitabın yazarı R. Roberts’la yazıştım. Kendisi bana “Sevgili
Mustafa, bu işler yazar-mütercim arasında halledilemiyor; yayınevleri kendi
aralarında hallediyorlar. Senin hemen kendine bu kitabın telif hakkını alıp
çevirisini yayımlayacak bir Türk yayıncı bulman lazım” mealinde bir mesaj
gönderdi. Meğer ben bu işlerle uğraşırken, kader ağlarını örmekteymiş; aynı
günlerde Ankara’nın başka bir köşesinde de Liberte Yayınevi aynı kitabı çevirtecek bir mütercim aramıyor muymuş? Atilla hoca “The Choice” diye bir kitap
var, iktisadi konuları eğlenceli bir roman gibi işliyor, onu çevirecek bir mütercim arıyoruz” deyince gözlerim parladı. “Ben o kitabın yarısını çevirdim,
yayınevi arıyordum!” deyince bu kez onun gözleri parladı. Böylece mütercim
yayıncısını, yayıncı mütercimini bulmuş oldu. İzleyen yıllarda Tercih’in yanı
sıra Görünmez Kalp (R. Roberts), Küresel Kapitalizmi Savunmak (J. Norberg),
İktisadi Düşünce Tarihi (M. Skousen), Eşitlikçilik: Doğaya Karşı İsyan (M.
Rothbard) gibi çok sayıda kitapla devam edecek çeviri macerası böyle başlamıştı.
4. 1990’lı yılların başlarında M. Erdoğan, A. Yayla, K. Berzeg gibi bir elin
parmak sayısını geçmeyecek sayıda insanla başlamış LDT bugün Türkiye’de
hatırı sayılır bir düşünce kulübü haline gelmiş durumda. Ulusal ve uluslararası seminerler, sempozyumlar, konferanslar, paneller gibi çok sayıda bilimsel etkinlik düzenliyor; telif ve tercüme çok sayıda kitap yayımlayarak
liberal fikriyatın Türk düşünce dünyasında daha iyi tanınır hale gelmesine
ciddi katkı yapıyor; internet yayıncılığı yapıyor; üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli etkinliklere imza atıyor; Liberal Düşünce adlı uzun soluklu bir
dergi çıkarıyor; Türkiye’de özgürlüklerin gelişmesine katkı yapan insanlara
“Özgürlük Onur Ödülü” veriyor.. Velhasıl, kültürel-entellektüel alanda önem-
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li işler yapıyor. Bence işlerin yeterince iyi gitmediği iki alan kitap yayıncılığı
ve “liberal” olmayan kesimlere açılım. Görebildiğim kadarıyla yayıncılık pek
profesyonel yapılmıyor. Liberal eğilimli olmayanların etkinliklere katılımı
çok sınırlı düzeyde kalıyor, hatta bu açıdan geçmiş yıllara göre bir gerileme
var gibi geliyor. Bir de son olarak, bir ara çıkarılan, bence gayet iyi bir çizgi
de tutturmuş olan Piyasa dergisinin yayınına son verilmesi isabetli bir karar
değil; devam etse daha iyi olurdu.
5. Güçlü yanları: dayandığı fikri zemin çok sağlam; hepimize ekmek kadar, su kadar gerekli olan bir değeri, özgürlüğü ve serbest piyasayı savunuyor. Özgürlüklerin önü açıldıkça, piyasa ekonomisine yöneldikçe toplumun
rahatladığı, iktisadi gelişmenin hızlandığı, zenginleşmenin ivme kazandığı
görülüyor. Piyasa ekonomisinin teorik olarak da, pratik olarak da alternatiflerinden daha sağlam bir sistem olduğu çok açık; Türkiye’nin bütün ciddi
toplumsal sorunlarının düğümlendiği nokta özgürlük sorunu. Bu açıdan LDT
çok isabetli bir konumda duruyor.
Zayıf yanları: Türkiye’de değişimin taşıyıcısı temel siyasi aktör olarak
AK Parti’nin akıl hocaları ve toplumsal tabanıyla, dindar-muhafazakar aydınlarla iyi bir iletişim kuramamış olması. Böyle bir iletişim bir ara kurulur gibi
olmuştu, ama devam ettirilemedi. Oysa bu tür bir iletişim, özgürlükçü ve
piyasacı değerlerin toplum tarafından daha kolay benimsenmesini sağlayabilir; Türkiye’nin demokratikleşmesi, sivilleşmesi ve özgürleşmesi sürecini
çok daha hızlandırır; sık sık yalpalayan siyasi iktidarın eline de sağlam bir
yol haritası verebilirdi.
6. Türkiye gerçek anlamda liberal olmanın veya liberal olarak bilinmenin dezavantajlarının avantajlarından fazla olduğu, zor bir coğrafya. Artık tamamen geride kalmış olmasını umduğumuz 28 Şubat gibi otoriteryen-baskıcı dönemlerde bu olgu çok daha belirgindi. Genelde devletçi-merkeziyetçi
geleneğin baskın, otoriter zihniyetin sağcı-solcu her iki kesime de egemen
olduğu; onlarca yıldır yetişen nesillerin Kemalist-jakoben politikaların tezgahından geçtiği; Müslümanlığın milliyetçilikle fena halde iç-içe geçmiş olduğu; kollektivist (nasyonalist, sosyalist) ideolojilerin epeyce taraftar topladığı;
ilk yıllarında oldukça değişimci-reformcu bir profil çizen muhafazakar iktidarın kolayca otoriter-devletçi bir çizgiye kayabildiği bir ülke burası. Burada
“ama”sız, “lakin”siz, kayıtsız-şartsız özgürlüğü savunabilmek, özgürlüğü bir
insanlık değeri olarak herkes için isteyebilmek kolay değil. Konjonktür elverişli olduğunda özgürlükçü olan çok sayıda insan olsa da, zor zamanlarda,
rejimin vesayetçi özelliğinin baskın olduğu dönemlerde liberal olmak lanetli,
cüzzamlı muamelesi görmeyi göze almayı gerektiren, sıkıntılı bir pozisyon.
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Nitekim yakın geçmişte Mustafa Kemal’den “bu adam” diye söz ettiği
için Kemalist rejim kendisini linç etmeye kalkıştığında Atilla Yayla’ya destek
verdiği ve ifade özgürlüğünü savunduğu için, üniversitelerde başörtüsüne
özgürlük istediği için, diktatörlüklere ve vesayetçi rejimlere karşı demokrasiyi, içe kapanmaya karşı dışa açılmayı, korumacılığa karşı serbest ticareti,
devlete karşı bireyi, kumanda ekonomisine karşı serbest piyasayı savunduğu
için insanlar çok eziyetler çektiler, çok baskılar ve zulümlere maruz kaldılar
bu ülkede. LDT çevresinde toplanan liberallerin arasında bir sevgi ve itibar
kaynağı olsa da, Kemalistler, ulusalcılar, milliyetçiler, İslamcılar, vesayetçiler ve her türden kollektivistler nezdinde pek olumlu çağrışımları olan bir
sıfat değil liberal olmak.
7. Özgürlük ve piyasa düşüncesinin bu coğrafyada yerleşip kökleşmesi
çok önemli; bu coğrafyanın ve daha genelde Müslüman dünyanın kaderini
değiştirmede anahtar unsurlardan biri. Ancak bu fikirlerin toplumda karşılık
bulabilmesi, ses getirebilmesi, etkili ve kalıcı olabilmesi için liberal değerlerin ve fikriyatın muhakkak bu toprakların diline tercüme edilmesi lazım.
Sadece Batılı filozoflardan aktarmalar yaparak, Batının tarihsel-sosyal serüveninden örnekler vererek liberal fikriyat bu topraklarda kök salamaz. Özgürlük fikrinin Doğulu-İslami köklerini keşfetmeye, bu değerlerin bizim temel kaynaklarımızla çelişmediğini göstermeye, aksine özgürlük ve piyasanın
İslâm’ın cevaz verdiği, desteklediği, tarihsel pratiğine de uygun değerler ve
kurumlar olduğunu göstermek durumundayız. Bunun için LDT’nin ve liberal
aydınların yerli-İslami kaynaklara biraz daha yakından bakmaya, yerli bir dil
geliştirmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum.
8. Önerilerimi üç noktada toplayabilirim.
•

Daha profesyonel kitap yayıncılığı: yazarlar ve mütercimlerle sözleşmeye ve piyasa koşullarında telif-tercüme ücreti ödemeye dayalı, reklam-tanıtım kampanyalarına önem veren, oturmuş kuralları olan bir yayıncılık anlayışı çok önemli.

•

Daha sağlam finansal kaynaklar: Avrupa ve Amerika’daki liberal sivil toplum kuruluşlarınınkine benzer, sağlam ve kalıcı finansal kaynakların bulunması önemli.

•

Daha dışa açık bir yapı: Liberal değerlerle belli ölçüde sorunları olsa da, muhafazakar, İslamcı, solcu, sosyalist vb. öteki ideolojilerin takipçilerine, toplumun öteki
kesimlerine yönelik etkinlikler, daha dışa açık, farklı seslere de söz hakkı tanıyan
faaliyetler önemli.

Ufuk Coşkun
Yazar | LDT Eğitim Politikaları Koordinatörü
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SORULAR
1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz?
2. Liberalleşmeniz fikir, meslek ve sosyal hayatınızda ne gibi tesirlere
veya sonuçlara yol açtı?
3. LDT’nin faaliyetlerine nasıl bir süreçle, hangi müşevviklerle, hangi
kapasitede ve ne zamandan beri katılmaktasınız?
4. LDT’nin sizin katıldığınız günden bugüne ne gibi gelişmeler gösterdiğini düşünüyorsunuz? LDT nerelerde ve nelerde başarılı, nerelerde ve
nelerde başarısız?
5. LDT’nin bir fikir akımı olarak güçlü ve zayıf yanları, avantaj ve dezavantajları neler? Fikir çizgisi; ağırlıklı (siklet merkezi) liberalizm anlayışı;
organizasyon yapısı veya yapısızlığı; görünürlük ve bilinirlik, mali güç
veya zayıflık; fikir ve kültür hayatına etki; siyasi partilere etki ve önemli
gördüğünüz başka bakımlardan bir değerlendirme yapabilir misiniz?
6. Liberal olmanın ve liberal olarak bilinmenin iş ve meslek hayatında
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar var mıdır? Yaşadığınız kişisel tecrübeleri olabildiğince açık biçimde anlatabilir misiniz?
7. Türkiye’de genel olarak liberal düşüncenin özel olarak LDT’nin geleceği hakkında tahmin ve temennileriniz nelerdir?
8. Liberal düşüncenin daha iyi tanınması ve daha etkili olması için sizce
kullanılabilecek başka yöntemler ve yapılması gereken başka şeyler var
mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
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1. Tabiatım gereği ortaokul-lise yıllarından beri herhangi bir ideolojinin katı savunuculuğunu yapmamış ayrıca cemaat benzeri oluşumlarda da
yer almamış birisi olarak farklı okumalarımdan yola çıkarak -kendi halimde- insanlık sorunları üzerine kafa yormakta olan birisiydim. Hayatının hiçbir döneminde bir diğerine önyargıyla yaklaşmayan ve tamamen insanı öne
çeken tutum ve tavrımla sanırım içinde azda olsa liberal fikirler barındırmış
birisi olduğumu daha yeni anlıyorum. Kuşkusuz insanın şu kısacık ömür yolunda önüne çeşitli yol ayrımları çıkıyor. Bir bakıma hayat çeşitli duraklarla
dolu bir yol. Herkes kendi tabiatına, duygu ve düşüncesine göre yol üzerinde
bulunan kimi duraklara sapar ve oradan göçüp gider. Örneğin kimi milliyetçilik levhasını takip ederek bir müddet orada kalır kimi de sosyalizm durağında
kimileri de çeşitli dinlerin yer aldığı farklı duraklarda. Ben “liberalizmi” buldum. İnsanın kısıtlanmadığı, fikirlerine, inançlarına ve yaşam anlayışlarına
müdahale edilmediği, isteyenin istediğinden istediği kadar istifade edebildiği, özgürlük değerin baş tacı edildiği, bireyin tercihlerine saygı duyulduğu
muazzam bir çatının altında buldum kendimi. Bu çatının altında herhangi bir
fikir zoraki dayatılmıyor, herkes düşüncesini ve inancını herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan rahatlıkla ifade edebiliyor.
Liberal olmamda ve liberal fikir dünyasını tanımamda bana öncülük
eden, yaşam anlayışımda fikirleriyle beni en çok etkileyen kişi uzun yıllar
kendisini hayranlıkla okuduğum Sayın Atilla Yayla oldu. Kendisi benim için
ulaşılması zor bir fikir adamı idi. Sendika(Özgür Eğitim-Sen) vesilesiyle Ankara’daki ofiste ilk karşılaşmamızda o kadar mütevazi ve içten bir kişilikle
karşılaştım ki o gün kendisine olan saygım bir kez daha artmıştı. Kitaplarını ve gazete yazılarını tekrar tekrar okumuştum. “Hayatta sevdiğim tek şey
insan yetiştirmektir” diyen bu saygın insanın liberalleşmemde önemli bir
etkisi olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Yine liberal düşünce dünyasıyla tanışmamda etkili olan, yazılarını ulusal gazetelerde okumaya başladığım
ve ilk telefon görüşmemde de beni büyük bir nezaketle karşılayan bir diğer
saygın isim ise Sayın Bilal Sambur hocadır. Kendisinden çok istifade ettiğim
bu değerli liberal fikir adamının Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) bünyesine katılmamda büyük etkisi olmuştur. Keza Sayın Mustafa Erdoğan hocanın
birbirinden kıymetli kitap ve makaleleri ve yine Sayın Özlem Çağlar Yılmaz
hanımefendinin liberal fikirler edinmede bana önerdiği o değerli kaynakların,
makalelerin ve motivasyonların da ayrıca önemli bir katkısı olmuştur.
2. Uzun yıllar ilköğretim okullarında eğitimcilik yapan ve “eğitim” konusunda kafa yoran birisi olarak liberal düşünce dünyasının meslek hayatımda çok önemli katkıları olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Daha çok eğitim,
devlet, resmi ideoloji ve militarizm alanlarında çalışmalar yaparken gerek
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Liberal Düşünce Dergisinin çıkarmış olduğu “Eğitim” sayısını ve gerekse Sayın Atilla Yayla’nın eğitim iktisat alanlarında yazmış olduğu birkaç makaleyi
okuduktan sonra eğitimin bir diğer önemli sorununun da iktisadi boyutu olduğunu fark ettim ve eğitim iktisat alanlarında -içeriden de yaptığım gözlemlerle- konuyla ilgili çalışmalar yapma imkânına kavuştum.
Liberal Düşünce’nin özellikle eğitimle ilgili o geniş fikir havzasından
eğitimin finansmanına dönük edindiğim bilgiler ufkumu genişletti. Bilindiği
gibi devletler yüksek maliyet gerektiren eğitim sektöründen büyük ölçüde
zarar etmelerine rağmen müfredatından, eğitim politikalarına varana kadar
eğitimin her alanında etkili olmak isterler. Bu bakımdan devletlerin itaatkâr,
uyumlu, uysal ve kontrol edilebilir insan üretimini en düşük maliyetle gerçekleştirdiği kurumların okullardır. Dolayısıyla eğitim, birçok ülkede ideolojik bir temelde işlev görür. Devletler eğitimi halkı kontrol etmede en önemli
mekanizmalardan birisi olarak kullanırlar ve resmi ideolojilerini eğitim kanalıyla yeni kuşaklara aktarmayı kendilerine hedef yaparlar. Bu yüzden başta
finansmanından tüm unsurlarına varana kadar eğitimi kontrolleri altında tutmaya çalışırlar. Bu tür okumaların neticesinde eğitimi liberal bir perspektiften bakma gereği duydum bunun yanı sıra liberalleşmem sürecinde serbest
piyasanın, düşük maliyetle yüksek kalitenin elde edildiği, yeni fikirlerin ve
icatların geliştirildiği dolayısıyla tüketicinin her türlü talebinin giderildiği,
farklı iş imkânlarının ve alanlarının yaratıldığı en önemlisi de özgürlükçü bir
anlayışın gelişmesine katkı sunduğu ortamlar sunduğunu da anladım.
Bu bakımdan eğitimin büyük ölçüde özelleştirilmesine dönük çalışmalar
hazırladım. Birçok ulusal gazetede eğitimin devlet tekelinden kurtarılması,
farklı alternatif eğitim modellerinin oluşturulması ve eğitimin büyük ölçüde özelleştirilmesine dönük yazılar kaleme aldım. Liberal fikir dünyasının
eğitimle ilgili görüşlerime sunduğu bu katkıdan müteşekkirim. Ancak birkaç yıllık liberalizm okumalarımla da kendimi hala liberalleşmiş birisi olarak
görmüyorum. Daha kat edeceğim çok mesafe olduğunu düşünüyorum. Bu
bakımdan bu geniş düşünce havzasından alabildiğince faydalanmayı umuyorum.
Liberalleşmemin sosyal hayatımda da derin etkileri oldu. Sosyal çevremde bulunan liberal fikirlere yabancı bazı dostlarım ilk zamanlarda beni bir
hayli yadırgamışlardı. Kırsal kesimde yetişmiş üstelik İmam Hatip Lisesi mezunu birisi nasıl olur da sadece elit kesime hitap eden, batı menşeli ve tamamen batı değerlerine hitap eden bir fikir akımını savunabilir diye düşünüyorlardı. Kolektivistlerin en büyük evhamlarından birisinin bireyi başlı başına
bir değer olarak savunan fikir akımları olduğu bilinir. Çevremdekiler de başta
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öyleydiler. Zamanla liberal fikir adamlarının eserlerinden yaptığımız okumalar ve tartışmalar neticesinde bir kısmı liberalizmin korkulacak bir fikir akımı
olmadığını bilakis bireyi zenginleştiren bir pınar olduğunu kendileri bizzat
ifade etmişlerdir. Toplumda kolektivistler tarafından liberalizme karşı kasıtlı
geliştirilen ve yaygınlaştırılan birtakım önkabuller ve evhamlar var. Liberal fikirlerin özellikle bu kesimlere doğru bir biçimde, kaynağından ulaştırılmasında yarar olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bilmediklerinin düşmanı
olurlar dolayısıyla bugüne kadar sosyal çevremde liberal fikirlerle doğrudan
ilişkili olmayan tamamen fikir olarak LDT’yi hedef alan çok farklı liberalizm
algılarıyla karşılaştım. Bu insanlardan bir kısmının Atilla Yayla ve Mustafa
Erdoğan okuduklarında liberalizme olan önyargılarının değiştiğini de bizzat
şahit oldum.
3. LDT’nin faaliyetlerine 2009 yılından beri mümkün olduğunca katılmaya gayret gösteriyorum. Özgür Eğitim-Sen adında bir sendikada yöneticilik yaparken LDT ile birlikte eğitime dönük bir iki etkinlik organize etmiştik. Eğitim sisteminin temel sorunlarının masaya yatırıldığı bu etkinliklere
katılmış ve sorumluluk da almıştım. LDT tarafından organize edilen gerek
seminerler ve gerekse panellerin ülkenin kadim sorunları göz önünde bulundurulduğunda gerçekten çok faydalı olduğunu ifade edebilirim. LDT Türkiye
için bir şans. Ben de uzun zamandır LDT’nin bu tür bu faaliyetlerine katılarak
çok faydalı bilgiler elde ediyor ve ayrıca alanında uzman kişilerden de mümkün olduğunca faydalanmayı deniyorum.
4. LDT katıldığım günden bu yana ciddi mesafe kateden önemli bir düşünce merkezidir. Birçok fikre ve siyasi anlayışlara referans kaynağı olmaktadır. LDT’nin uluslararası saygın düşünce kulüplerinden birisi olması onun
profesyonel organizasyonlara imza atması ve ülkenin temel sorunlarına dönük ciddi projeler üretmesinden kaynaklanmaktadır. Alanında uzman kişilerin görüş ve önerilerine ciddiyetle önem veren LDT, düşünce olarak her geçen
gün ağırlığını hissettiren bir topluluktur.
Ancak LDT faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması konusunda bazı sıkıntılar yaşamaktadır. Örneğin Türkiye’nin en kaliteli fikir dergilerinden birini çıkartan topluluk bunun reklamını kamuoyunda yapamamaktadır, keza
bu kurduğu yayınevi için de geçerli bir durumdur. Belki dergi format olarak
kamuoyuna daha cazip gelecek bir biçimde yeniden dizayn edilmeli ve daha
çok kişiye ulaşması sağlanabilmeli. Basın yayın araçlarının aktif kullanımı
fikirlerin daha geniş kitlelere ulaşmasında etkilidir. Bu sebeple LDT düşüncelerini, projelerini basın yayın araçlarını daha cazip bir formata dönüştürerek
liberal fikirlerin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlayabilir.
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5. LDT’nin bir fikir akımı olarak; bireysel özgürlüğü temel alması, kamu
organlarının yetkilerinin insan haklarıyla sınırlandırılması gerektiğine inanması, özel mülkiyetin ve mübadele temelli ekonomik yapılanmanın önemine
dikkat çekmesi ayrıca devletin mümkün olduğunca piyasadan elini çekip serbest piyasa ekonomisinin işlerlik kazanmasına dair ürettiği fikir ve çalışma
alanları kuşkusuz LDT’nin en güçlü olan yanlarıdır. Diğer taraftan LDT’nin
profesyonel bir organizasyon yapısı bulunmaktadır. Çalışma alanlarının belirlenmesinde ciddi titizlik gösteren topluluk yaptığı organizasyonlarla mühim işler başarmakta ve yıllardır ülkenin fikir gelişiminde önemli bir rol
oynamaktadır. Öyle ki topluluktan üretilen fikirler siyasi partileri etkileyip
iktidar olan partilerin özellikle mali programlarında başarı göstermesine neden olmaktadır. LDT sadece mali programlarda değil düşünce ve ifade özgürlükleri, din ve vicdan hürriyeti, eğitim özgürlüğü gibi alanlarda da birçok
kesimi etkilemektedir.
LDT’nin etkilediği bir diğer önemli kesim de Türkiye’de yıllarca kendi
içine kapanan, evrensel fikirler üretemeyen dindar muhafazakâr kesimdir.
Yıllardır akademik düzlemde resmi ideoloji eleştirisi yapamayan, fikirlerini
sesli bir biçimde ifade edemeyen özgürlüğü sadece kendileri için talep eden
İslamcı kesim LDT’nin on yıllardır ürettiği fikir külliyatından etkilenerek
son yıllarda –yetersiz de olsa- farklı kesimlerin bireysel özgürlüklerini savunmaya başlaması bunun en önemli göstergelerinden biridir. LDT bir fikir
akımı olarak kuşkusuz çok güçlü ve tesirli bir topluluk. Çünkü kolektif yapıların “Sen, ben yok biz varız. Sakın hakkım var deme. Hak yok vazife vardır”
derlemesinden türettikleri bir yaşam anlayışına karşılık başlı başına bireyi
bir değer olarak ele alan yegâne fikir akımıdır. Bunun yıllardır Kemalizmin
toplumun her kesiminde ağırlığını hissettirdiği ve kutsal devlet anlayışının
içselleştirilerek bireyin tüm değerlerinin gözden düşürüldüğü bir ülkede ne
denli önemli bir kazanım olduğu aşikârdır.
LDT yıllardır ülkenin siyasi, fikir, sosyal ve ekonomi hayatında yaptığı
faaliyetlerle önemli gelişmelere imza atmış bir düşünce merkezidir. Buna
edebiyat, müzik, sinema ve sanat hayatı da eklenmeli ve bu alanlarda da liberal fikirler ağırlığını hissettirmelidir.
6. Türkiye’de meslek yaşamınızı özellikle resmi ideolojinin kamu tarafından içselleştirilmesine aracılık eden bir eğitim kurumunda sürdürüyorsanız, eğer burada liberal olmak ve kalmak birçok bakımdan dezavantaja (benim
için avantajdır bu) dönüşür. LDT’nin geniş ve özgürlükçü fikirlerinden istifade eden birisi olarak kendi alanımla ilgili olarak edindiğim özgürlükçü fikirleri her fırsatta paylaşan, gazete ortamlarında yazan ve çeşitli ortamlarda da
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ifade eden birisi olarak yıllardır çalıştığım kurumlarda, çiftçilerin tarlalarında biten ayrık otu muamelesine tabi tutulmuşumdur. Çiftçiler tarlalarına zarar veren bu otlardan biran evvel kurtulmak için ne yapıyorlarsa bana da çok
aykırı gördükleri fikirlerimden ötürü öyle davrandılar. Ben beslendiğim fikir
akımının bana öğrettiği üslup, duygu ve düşüncelerle her defasında eğitim
resmi ideolojinin araçsallaştırmasına vesile olmamalı, eğitimde militarist
uygulamalara son verilmeli, eğitim özelleştirilmeli ve bireysel özgürlükleri
öncelemeli dediğimde, okul idarecisinden öğretmenine varana kadar gittiğim
her yerde dışlandım ve bir hain yaftalamasına maruz bırakıldım.
Çok şükür bu tür kurumlarda liberal fikirleri yerinde bulan zeki eğitimciler de çıkmıyor değil, ne var ki bugüne kadar çalıştığım birçok kurumda bu
sayı ve saygı gayet azdı. Türkiye’de insanlar aşağı yukarı aynı kolektif eğitim
anlayışından beslendikleri için bir hayli milliyetçi ve tutucu refleksler geliştiriyorlar, dolayısıyla LDT’nin bireysel özgürlükler çerçevesinden sunduğu
temel insani değerleri içselleştirmeleri de bir hayli zor oluyor. Bir gün Liberal Düşünce Dergisi’nin bir sayısını öğretmenler odasına götürdüm, orada
bulunan eğitimcilere de bu sayıda eğitimle ilgili özellikle kendilerini ilgilendiren çok mühim konular olduğundan bahsettim. Kafamızı karıştırmayalım
diyerek günlerce dergiyi öylece uzaktan seyretmişlerdi. Çalıştığım kurumlarda çoğu zaman militarist uygulamalardan rahatsızlık duymam kimi okul idarecileri tarafından emperyalist dış mihrakların savunuculuğu yapan satılmış
bir vatan haini gibi gösterilmeme neden olmuştur. Dolayısıyla benim liberal
fikirleri savunmam diğer öğretmenlere kötü bir örnek olarak takdim edilirdi.
Kısaca liberal iseniz cumhuriyet kurumlarında size asla yer yoktur denilmek
istenirdi. Bu sebeple her ne kadar eğitim içerikli özgün projeler üretsem dahi
sırf liberal fikirleri savunduğumdan olsa gerek, her yıl okul idarecileri tarafından verilen teşekkür belgelerini ben değil en milliyetçi arkadaşlar toplardı.
Belki de bana bilmeden yaptıkları en iyi şey de bu olmuştur. Eğitim sisteminin militarizm ve milliyetçilik üzerine inşa edildiği bir ülkede zaten bu türden ucuz belgeleri almak istemezdim.
Liberal fikirleri savunmak benim gibi mesleği -mecburen- devlet memurluğu olan kişiler için bir hayli sıkıntılı geçer. Bu en basitinden nankörlükle suçlanmanıza neden olur. Buraya kadar anlattıklarım liberal olmanın
dezavantajı olarak okunmasın lütfen bilakis ben bunu bir avantaj olarak değerlendirenlerdenim. Çünkü her ne kadar çeşitli sıkıntılar yaşasak da liberalizmin hiç tanınmadığı özellikle eğitim kurumları gibi kamu kurumlarında
liberal fikirlerin anlatılması büyük önem taşımaktadır. Bu tür kolektif yapılarda bireysel özgürlükleri savunmak kadar değerli bir duygu olmasa gerek.
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7. LDT kuşkusuz Türkiye’nin entelektüel potansiyelini harekete geçiren
bir fikir merkezi konumundadır. 20 yıldır Türkiye’nin kırılgan süreçlerinde
özgürlükten asla taviz vermemiş her durum ve şartta bireylerin lehine olabilecek fikirlerin üretilmesinde öncülük etmiş bir topluluktur. LDT ilerisi için
de bu tutum ve tavrını koruyacak bir güven vermektedir. Bilindiği gibi Türkiye hala köklü sorunları olan bir ülkedir. Yıllardır LDT insan haklarına dayalı oluşan sorunların çözümü için ülkeye bir reçete sunmaktadır. LDT fikir
olarak çeşitliliğe ve serbestliğe vurgu yapan, bireysel özgürlükleri savunan,
Kürdün, Alevinin, Gayri Müslimin, Türkün, Müslümanın vs farklı kesimlerin
bir arada çatışmadan özgürce yaşayabileceği, kimsenin bir diğerini dışlamadığı, ötekileştirmediği, tercihlerine saygı duyduğu kısacası liberal demokrasin öngördüğü özgürlükçü bir ortamın tesis edilmesi yolunda projeler üretmektedir. Devletçi zihniyet ise bu tür özgür ortamları kendisi için bir tehlike
ve tehdit olarak gördüğünden kamuoyunda liberal fikirlerin kıymet verilmemesini daha yerinde bulmaktadır.
Türkiye’nin gelecekte LDT’nin savunduğu özgürlükçü fikirleri ve köklü
sorunların çözümü için önerdiği projeleri hayata geçireceğini tahmin ediyorum. Çünkü LDT hariç Türkiye’de farklı kesimlerin önerdiği çözüm önerilerinde ve yaşam felsefesinde diğerlerine özgürlük imkanı tanınmıyor. Yani
herkes özgürlüğü kendine istiyor oysa LDT farklılıkların özgürce kendini ifade edebildiği bir çatı konumundadır. Bu aklın, vicdanın, evrensel ahlak ve
hukukun da kabul ettiği bir durumdur. Dolayısıyla LDT’nin bu fikir yolculuğunda özgürlükçü tutum ve tavrından asla taviz vermeden yoluna devam
edeceğini düşünüyorum.
8. LDT’nin bir bütün olarak savunduğu değerlerin fikir dünyasına olan
etkisi inkâr edilemez bir gerçektir. Ancak fikirlerin etkili olabilmesi için farklı
kişilere de ulaşması gerekmektedir. Bu değerli fikirlerin aynı fikirleri savunan kişiler arasında tekrar edilmesi LDT’nin mesafe katetmesi için yeterli
olmayacaktır. Liberal düşüncenin fikirlerinin kamuoyunda yaygınlaşmasını
önlemek için çeşitli engelleme çabalarını tanıklık ettiğimiz bir gerçek. En
büyük engelleme; kamuoyunda liberalizme karşı oluşturulan önyargılardır.
Muhafazakâr görüşlere sahip bir arkadaşım kürtaj meselesinde Liberal Düşünce Dergisi’nin 67. sayısını okuyana kadar liberalleri birer cani olarak değerlendirdiğini ancak onları okuduktan sonra meselenin hiç de öyle olmadığını ifade etmişti. Liberalizmin standart bir fikir akımı olduğu yönünde
birçok kişide oluşmuş yaygın bir kanaat var. Türkiye’de liberalizmin gelişmesini önlemek isteyen bazı kesimlerin ortaya attığı ve yaygınlaştırmaya gayret
gösterdiği farklı bir liberalizm algısıyla karşı karşıyayız. Kuşkusuz bu durum
en çok LDT’ye zarar vermektedir.

Soru ve Cevaplar | 205

LDT zamanla kendi gazetesini çıkarmak zorundadır. Zengin mali kaynaklara sahip bir topluluk değil ancak hiç değilse ilerisi için hedeflere konulmasında fayda olacağına inanmaktayım. Türkiye’de ulusal gazeteleri okunulabilir kılan yazarlara bakıldığında bunların liberal fikirleri savunan yazarlar
olduğu görülmektedir. Hiçbirisi liberal fikirleri savunmayan ulusal gazetelerin tirajlarının artmasında dünyayı iyi okuyan liberal aydınların köşe yazarlığı yapmasının büyük bir katkısı vardır. LDT’nin bünyesinde çıkacak ve liberal
fikirlerin kamuoyunda yaygınlaşmasına vesile kılacak bir gazetenin ülkenin
özgürleşme sürecine katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.
Liberal fikirlerin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğine
inanan bir eğitimci olarak çocuklara dönük sade, anlaşılabilir bir üslupla yazılan hikâye kitapları basılmalıdır. Liberal fikir adamlarının hayatlarının yer
aldığı, özgürlük, özel mülkiyet, serbest piyasa ekonomisi, hukuk ve liberal
demokrasi gibi liberal fikirlerin öne çıktığı birçok alanda çocukların anlayabileceği bir dil ve üslupla yazılacak hikâye kitaplarının çok faydalı olacağını
düşünmekteyim.
LDT’nin 20. yılını kutlar ve özgürlük dolu fikirlerin üretildiği nice yıllar
dilerim…

Özlem Çağlar Yılmaz
Liberal Düşünce Topluluğu Genel Koordinatörü
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SORULAR
1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz?
2. Liberalleşmeniz fikir, meslek ve sosyal hayatınızda ne gibi tesirlere
veya sonuçlara yol açtı?
3. LDT’nin faaliyetlerine nasıl bir süreçle, hangi müşevviklerle, hangi
kapasitede ve ne zamandan beri katılmaktasınız?
4. LDT’nin sizin katıldığınız günden bugüne ne gibi gelişmeler gösterdiğini düşünüyorsunuz? LDT nerelerde ve nelerde başarılı, nerelerde ve
nelerde başarısız?
5. LDT’nin bir fikir akımı olarak güçlü ve zayıf yanları, avantaj ve dezavantajları neler? Fikir çizgisi; ağırlıklı (siklet merkezi) liberalizm anlayışı;
organizasyon yapısı veya yapısızlığı; görünürlük ve bilinirlik, mali güç
veya zayıflık; fikir ve kültür hayatına etki; siyasi partilere etki ve önemli
gördüğünüz başka bakımlardan bir değerlendirme yapabilir misiniz?
6. Liberal olmanın ve liberal olarak bilinmenin iş ve meslek hayatında
sağladığı avantajlar ve dezavantajlar var mıdır? Yaşadığınız kişisel tecrübeleri olabildiğince açık biçimde anlatabilir misiniz?
7. Türkiye’de genel olarak liberal düşüncenin özel olarak LDT’nin geleceği hakkında tahmin ve temennileriniz nelerdir?
8. Liberal düşüncenin daha iyi tanınması ve daha etkili olması için sizce
kullanılabilecek başka yöntemler ve yapılması gereken başka şeyler var
mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
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1. Tabiatım itibarıyla yerleşik kanaatleri, büyüklerin genellemelerini ve
ikazlarını küçüklüğümden beri sorgulardım, otoriteden de pek hoşlanmazdım. Siyasî ideolojiler ve siyaset de evdeki konuşmalardan, babamın mühendis olmakla beraber sağcı muhalif bir gelenekten gelmesi ve siyasete ilgisinden dolayı kimi politikaları eleştirmesi ilgimi çekiyordu. 8 yaşındayken,
1980 darbesinden sonraki ilk seçimlerde babamla beraber seçimlerde seçmen
odasına girmek ve onun heyecanını hiç unutmuyorum. Darbelere karşı olmak
önemliydi. Ayrıca abimin de siyasî tarihe büyük merakı ve uluslararası ilişkiler alanını özellikle tercih etmesi, eskiden beri okuma, çalışma disiplinim
zayıf olmasına rağmen beni “siyaseti öğrenmek” için uluslararası ilişkiler ya
da siyaset bilimi okumaya sevketti. Özel kanaatlerimde sorgulama olmakla
beraber genel kanaatlerimde resmi ideolojinin etkisi hâkimdi, aslında. Bunu
sonraları daha iyi anladım.
Kazandığım üniversitede, lisedeki arkadaşlarımdan uzaklaştım diye
üzülmüştüm ama aynı kişilerle, aynı sosyal çevreyle aslında zihin dünyasıyla sınırlı kalıp gözümü ve ufkumu açacak, dünyamı zenginleştirecek arkadaşlarla tanışmam belki de diğer türlü mümkün olmayacaktı. Üstelik tanıdık
siyasî isimlerden bahseden bir de hocam vardı. Özal’ın ölümü hakkında görüşüne rastlamıştım, Nokta dergisinde. Derste anlattıkları çok ilgimi çekiyordu, “bugüne kadar öğrendiklerinizin hepsini unutun demişti”, buna karşılık
söyledikleri çok makul geliyordu. Liberalizm adında bir kitabı vardı. Okumaya
başladığımda negatif özgürlük kavramının benim anlayışımı tanımladığını,
pozitivist olmadığımı anladım.
Atilla Hoca’yla ders aralarında gidip konuşuyordum. Sonra ona üniversite değiştirmek istediğimden bahsettim. Bana kişinin kendi gayretlerinin
öneminden bahsetti. İyi ki değiştirmemişim. Bulunduğum yerin dahi hakkını
vermedim ama düşünce dünyam ile hayatımı esaslı olarak değiştirecek, hayatıma anlam verecek işlerle uğraşmama vesile olacak kişilerle tanıştım ve
onlarla beraber çalışma imkânı buldum. Bu arada, Atilla Hoca beni derneğe
davet etmişti. LDT’nin düzenlediği ilk seminer dizisine heyecanla katılmak
sonra 1. Uluslararası Liberal Düşünce Sempozyumu’nun organizasyonunda
çalışmak çok teşvik ediciydi. Derste ve seminerlerde Atilla Hoca’nın prosedürel adaleti anlattığı fil ve fare örneği beni etkilemişti, birinci sınıfta. Ama
bu arada siyaseti öğrenmek ve siyasetin içinde olmak için vaktimin bir kısmını da liberal demokrat olduğunu düşündüğüm Anavatan Partisi’nin gençlik kollarında geçiriyordum. Ülkelerin gidişatını siyasetin değiştireceğine
inanıyordum. Tecrübe de kazandım, ama epey bir vakit kaybettim, bir öğrenci
olarak… Zaten rahatsızlıklarım arttıkça, 28 Şubat olduğunda hiç ses çıkmadığını görünce ayrılmıştım. Öte taraftan öğrenciliğimin ilk yıllarında tam
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neye vardığını düşünmeden –şimdi utanarak nasıl bir saçmalık veya tehlikeli
olduğunu kavradığım- “güneydoğu sorununun asıl sebebi ekonomik” gibi
“aslında İslam’da illa böyle bir örtünme yok ki” gibi bireysel özgürlükleri,
tercih hakkını görmezden gelen manipülatif mazeretlerin ağzımdan çıktığı
naiflik dönemim vardı. Bekir Berat Özipek’in “ANAP seni ne kadar etkilemiş”
demesi beni sarsmıştı.
Bir de dinin liberalizmle ilişkisini merak ediyordum. Mustafa Hoca’dan
aldığım seçmeli derste İslam ve özgürlük üzerine ödev hazırlamakla başladım. Sonra bu konuyla farklı seviyede hep ilgilendim.
Bu arada para kazanmaya, malî olarak rahat olmaya hevesim vardı. Babam bürokrasiden gelse de memur olmak yerine özel sektörde çalışmak, piyasanın içinde olmak hoşuma gidiyordu. Piyasayı anlamaya, resmî tarihi
sorgulamaya merakım vardı, ama devletçiliği, resmî ideolojinin tedrisatını
sorgulamaya çok geç başlayabilirdim, Atilla Yayla ve Mustafa Erdoğan’ın öğrencileri olmasaydım. Atilla Yayla’nın, Liberal Bakışlar kitabındaki totalitarizm ve insan hakları yazıları, Mustafa Erdoğan’ın Anayasacılık Parlamentarizm ve Silahlı Kuvvetler kitabı ilk okuduklarımdandı. Mustafa Hoca’nın zaman
içinde okuduğum her yazısı beni etkiledi, tabiî. Bu arada hocaların sohbetlerini dinlemek de müthiş öğreticiydi. LDT’ye ofisini açan dernek kurucu başkanı Avukat Kazım Berzeg’in biz gençleri muhatap alıp dünya ve Türk siyasi
hayatı üzerine anlattıklarını, dava tecrübelerini dinlemek ise çok değerli, eşsiz bir öğrenme süreciydi. Özellikle mülkiyetin değerini, mülkiyet hakkının
önemini ve sonuçlarını ondan öğrenmiştim.
Çok şanslıydım, bir tarihe tanıklık ediyordum. LDT çevresinde,
yayınladığımız kitap ve dergilerle, LDT seminerlerinde büyüdüm. Zaman içinde alternatif maliyetlerini fazla düşünmeden LDT’nin içinde
olmaya, kurumsallaşmasına katkıda bulunmaya devam etmek istedim.
Kendiliğinden doğan düzen fikrini, kurucu rasyonalizme karşı olmayı önemsiyordum. Liberal fikirlerin gücünün hayatın kendisinin doğal akışını okuma gayretinden geldiğini, asıl gerçeklik olan ve hak sahibi olan insana değer vermenin her şeyden üstün olduğunu anladım.
Tabiî dünyadaki özgürlük fikriyatının yerleşmesi için çalışan kişi ve kuruluşları tanımak da beni çok cesaretlendirdi. Türkiye’de sivil toplum zayıf olsa da
fikirlere yatırım yapmanın etkisini öğrenmem ve ülkede bir boşluğun olması
amatör bir heyecanla bu alanda bir kariyer geliştirmeye meyletmeme sebep
oldu.
2. Liberal bir perspektifle bakabilmek iç tutarlılığından dolayı çok rahatlatıcı. İnsanlık medeniyetinin gelişmesinin arkasındaki asıl sebepleri gör-
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mek, insanların birbiriyle barış içinde bir arada yaşamanın yollarını aramaya
yöneldiğini bilmek, devletlerin tarihinden sıyrılıp insanların, toplulukların,
tüccarların birbiriyle ilişkisini ve bunların sonuçlarını anlamaya çalışmak
daha iddiasız ve gerçekçi bir zemindi. Merkeziyetçiliğe karşı gelip, insanî
çeşitliliği, çoğulculuğu ve bunun kaynaklarını görmek heyecan verdi. Perspektifi yakalayınca başkalarının özgürlüklerine engel olmayacak tutarlı bir
muhakeme geliştirmek mümkün olabildi, benim için. Alışkanlıklarımdan,
önyargılarımdan kaynaklanan rezervlerimi de zaman içinde değiştirebildim.
Liberal fikirleri yaymak hem hobi hem “meslek” olarak seçtiğim bir
meşguliyet oldu. Bir bakıma başkalarının rehabilite olmak için uğradığı LDT
benim için “sterilize” bir ortam oldu. LDT’nin bir iddiası da kendi çevresini
oluşturmaktı. Suni bir şekilde değil tabiî. İlkeleri, düşünme sistematiği, tarzı
birbirine benzer kimseler birbirine yaklaştı ve kendiliğinden bir sosyal çevre
oluştu ve bu benim kendimi en rahat hissettiğim ortam oldu, diyebilirim.
Diğer taraftan akraba çevresi, yakın tanıdıklarla konuşmak mümkün olmuyorsa bu konulara girmemeyi tercih etmek gerekiyordu. Zor bir durumdu,
onlara da anlatmak istiyordum ama zihin dünyalarına daha doğrusu önyargılarına hitap etmem pek mümkün olmuyordu.
Sosyal hayatımda da fikrî yakınlık, en azından illiberal olmaması benim
için önemli oldu. Gerçekten dünyada öyle fikirdaş kişiler tanıdım ki aynı dili
konuştuğum okul arkadaşımdan, akrabamdan daha yakın hissettim. Ayrıca
insan olarak çok iyi gördüğüm bazı arkadaşlarım yetiştiği çevre, ulaştığı kaynaklar itibarıyla sınırlı bir çerçevede kalıyor ve onu aşması mümkün olmayabiliyordu, bu kişilerle bazen sınırları aşmadan arkadaşlığımı yürütmeye
çalıştım, bazen de samimiyeti ölçüsünde onu zorlamaya yöneldim.
3. LDT’nin faaliyetlerine öğrenciliğimin ilk yılında, yeni kurulduğu
1993’ten beri katılıyorum. Son birkaç yıla kadar – kızım doğana kadar- bir
faaliyetini kaçırmak, bir seminerine katılmamayı büyük bir kayıp olarak görürdüm. Orada duyacağım fikirlerden ziyade bu fikirlerle yeni tanışacak insanların heyecanını gözlemek, onlarla tanışmaktan mahrum kalmamak için
isterdim.
LDT’de yazı tashihi, dergi ve kitapların yayına hazırlanması, baskı
işlerinin takibi, paketlenmesi, piyasaya verilmesi, tahsilatının yapılması,
resmî işlerinin takibi, muhasebesi, faaliyetlerin organizasyonu, bina tadilatı,
ilgililerle muhatap olmak, seminer vermek, çeviri yapmak, yazı, rapor yazmak,
LDT adına Türkiye’de, yurt dışında temsilen toplantılara katılmak, LDT’nin
bilumum temaslarını yürütmek gibi işlerle uğraştım, uğraşıyorum. Bundan
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sonra zamanımı daha iyi kullanabilmek ve tabiî işbölümü ve kurumsallaşmak
adına uğraştığım işleri azaltmaya, öğretmeye ve delege etmeye çalışıyorum.
Tabiî hâlihazırda bu işlerin çoğunu daha iyi yapan arkadaşlar var, artık.
4. Biraz tabiatımdan kaynaklanan kuvvetli anaçlıkla ve sorumluluk
duygularıyla LDT’yi sahiplenmek ve onu geliştirmek için uğraşmak beni çok
tatmin etti ve mutlu etti. Bazı şeyler belki fazla sahiplenmemden dolayı gelişmemiş veya yavan kalmış olabilir, ama kimseyi engellemek gayreti içinde
olmadım. Aksine başka kimselerin katkıda bulunması, inisiyatif alması hem
mutlu etti hem de bunu teşvik etmeye çalıştım.
Bir fikir kuruluşu olarak LDT Türkiye’de tutarlı olarak herkes için özgürlüğü savunma konusunda başarılı bir imtihan verdi. Yerel sınırlarla malûl,
rezervleri olan bir özgürlük iddiasında olmadı. Bunlar gerçekten önemli başarılar ve Türkiye’de olduğu kadar dünyada da saygı duyulmasını ve takip
edilmesini sağlayan faktörler. Dünyadaki özgürlükçü fikir ve dava işiyle uğraşanlarla muhatap olmak, kendimiz içindeyken göremediğimiz kazanımların ne kadar önemli olduğunu yani orta ve uzun vadede nasıl sonuçlarının
olacağını bilmemizi sağladı.
İlgi gösteren, kabiliyetli, meraklı insanlarla daha çok ilgilenmek, onları
teşvik etmek, desteklemek hem insanî olarak anlamlı hem de entelektüel gelişmelerine katkıda bulunmanın sonuçları bakımından değerli. Bunun hem
benim şahsî tabiatımda bulunan hem de Atilla Hoca ile sürekli beraber çalışmanın getirdiği bir tecrübe ve öğrenme ile pekiştiği ve geliştiği bir özellik
olduğunu söylemeliyim. Öyle ki sadece Türkiye’de değil dünyada da meraklı
ve desteklenmesine inandığım kişilere de memnuniyetle düşüncelerine
etki edecek okumalar önermeye, bir amacını projelendirmesine yardım
etmeye, ihtiyacı olan maddî ve bilgi kaynaklarına aracılık etmeye, kendini
geliştirebilecek kaynaklara ulaştırmaya çalıştım.
Kendi çabasıyla LDT Türkiye’nin fikir tarihine kaydedilecek en önemli işi
yaptı. Türkçede bir literatür oluşturdu. Ancak kahvede, gazetelerde duyacağımız veya hiç haberdar olmayabileceğimiz kavramları fikir piyasasına sundu.
Kitaplarla, dergilerle, gazete yazılarıyla... Bunun ne kadar değerli olduğunu
İngilizcenin anadili olduğu ülkelerdeki özgürlükçüler anlayamıyordu. Ama
LDT’nin bu yöneliminin doğruluğu uzun yıllar otoriter yönetimlerden mustarip olmuş özgür dünyaya açılan ülkelerdeki özgürlükçü fikir açlığı karşısında daha iyi anlaşılmaya başlandı, nitekim oralarda da yoğun bir şekilde
özgürlük klasiklerinin yerel dilde yayını ile meşguliyet var.
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LDT’nin bir eğitim kuruluşu olmaktan hiç vazgeçmemesi de bir başarı. Zira biz bu fikirleri bütün üniversitelerde duymuyoruz. LDT seminerleri
çok değerli bir düşünme sistematiği kazandırıyor, değerler ve ilkeler bütünü
sunuyor. Yeni nesillerin yetişmesi için çok önemli bu seminerler.
LDT’nin yürüttüğü işlerde verimli ve ekonomik çalışması da bir başarı
olarak kaydedilebilir. İşin görüntüsüne ve şaşaasına odaklanmak yerine
muhtevasına odaklandı. Belki bu arada bir miktar estetikten yoksun kaldı ama
sınırlı kaynakları da etkin kullanmak için bu yol tercih edildi. Diğer taraftan
yapılan işlerin sunulması, anlatılması ve tanıtılması konusunda LDT hep
geri kaldı. Aslında yapılan işlerin etkisini arttırmak, destekçilerini arttırmak
bakımından da önemli bir ayrıntıydı bu. Bundan sonra buna da ağırlık vermek
gerekiyor herhalde. Bununla beraber orta vadeli olarak kendini rahat hissedebileceği maddî bir gelir kaynağı sistemini oturtmakla hem davaya sahip
olacak insanların sayısının genişlemesi sağlanır hem de hâlihazırda yapılan
ve projelendirmesi mümkün olmayan bir okul, fikir oluşumu icabı olan işler
de yürütülmeye devam eder.
Daha Türkiye’de çok temel ve genel meselelerle uğraşılabildi. Değil Liberal Düşünce dergisi, Liberal Düşünce Kongreleri’nde dahi çok genel mevzular üzerinde durulabiliyor. Uluslararası alanda çalışan kuruluşlarla muhatap
olabilecek hem genel perspektife hâkim hem de ayrıntılarda uzmanlık bilgisi
verebileceğimiz çalışmalara ihtiyaç var. Özellikle sağlık, eğitim, çevre gibi
konularda… Bunlarla LDT ilgilenmeye başlayabilir, böyle bir niyetimiz var
ama kendisi gibi kuruluşların ortaya çıkmasına da öncülük edebilir, daha spesifik çalışmalar yapacak veya liberal gelenek içinde farklı ekolleri tanıtacak
kuruluşları teşvik edebilir.
5. LDT bir fikir hareketi olması sebebiyle uzun vadede güçlü bir oluşum. Kısa vadede siyasî çıkarlar veya avantajlardan uzak durması dezavantaj gibi görünebilir ama bu onun uzun vadede kendisiyle tutarlı olmasını ve
itibarını korumasını temin ediyor. Diğer taraftan bu haliyle kurumsal olarak
büyümesi de zaman alıyor. Yine bazıları tarafından bir zaaf gibi görünse de
farklı bir oluşum olarak gevşek bir grup yani üyelik temelli değil ve hiyerarşik bir yapılanması yok, bu sayede genel ilkelerde anlaşan farklı liberal
çizgide insanlar biraraya gelebiliyor. Ama çekirdek ekibinin daha klasik liberal, liberteryen bir çizgide olduğu söylenirse kendini LDT’ye yakın hisseden
sol liberal, sosyal liberal, liberal yerine muhafazakârlığı tercih eden, anarko
kapitalist, Ayn Randcı kimseler de var. LDT en liberal, hakiki liberal olduğu
iddiasında değil, isteyen bunlardan birini önceleyen bir şey kurabilir. Ama
LDT herkesin dil, din, etnik, cinsiyet özelliği ne olursa olsun tercih hakkını ve
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bireysel özgürlükleri rezervsiz savunmuştur. Ama mesela kürtaj gibi komplike problemlerde farklı tartışmalara da içinde yer verebilmiştir.
Organizasyon yapısında biraz da kurumsallaşmaya gitmesinde fayda var.
Artık LDT’nin ikinci neslinin daha aktif, etkin olması beklenen bir döneme
giriyoruz. Bu sebeple farklı bir çalışma tarzına ihtiyaç var. İlk dönemin heyecanından kopmamalı ama amatörlükleri de görüp çalışma tarzında bazı değişiklikleri yapmak lazım. Daha çok kişinin daha sürekli katkıda bulunacağı,
gözeteceği ve beraber düşünebileceği süreçler sağlamlaştırılmalı.
Gençler için cazip olacak yeni tarzlar geliştirmek gerekiyor. Medyadan
daha iyi istifade etmeyi bilmek gerekiyor. İşleri iyi ve hızlı yapmak ve sonuçlarını hızlı yansıtmak gerekiyor.
6. Daha öğrenciyken LDT’de bulunduğum için hiç sebepsiz beni dersten
bırakan, sınav kâğıdımı göstermeyen bir hoca vardı. Akademide ve bürokraside bir talebim olmadığı için oralarda liberal olmanın sonuçlarını görmedim.
Ama Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının da büyük kısmı devletçi, sol
devrimci kültürün etkisinde kalmış kimselerin elinde… Askerî vesayete karşı
olmakta anlaşsanız piyasacı olmak bir günah gibi, rekabetin faydalarından
bahsetmek vahşilik gibi, sanki insanlığın özünde olan bir şey değilmiş gibi…
Savunduğum basit, yalın fikirlerle beni saflıkla ya da başkalarının özellikle
yabancıların tesirinde kalmakla suçlayabiliyorlar. Bir de hızlı değişen siyasî
gündemin esiri olmamak da bazen olumsuz değerlendiriliyor. Temel sorunlara karşı kayıtsızmışsınız gibi görülebiliyor. Oysa sorunlu olarak gördüğünüz
pek çok şey var ve önemsiz gibi görülse de günlük hayatımızı sürekli olumsuz etkileyebiliyor.
Diğer taraftan özgürlükleri herkes için savunmuş olmanın getirdiği itibar, sadece fikir işleriyle uğraşıp siyasete mesafeli durmak çok farklı çevrelerden saygı görmemi, dinlenmemi sağladı, diyebilirim.
7. Türkiye’de liberal düşünce daha yeni yürümeye başladı diyebiliriz.
Genel konulardan çıkıp daha spesifik alanlarda çalışmalar yapılacak, özellikle
iktisadî alanda uzmanların sayısı artacaktır.
Ayrıca Aleviler, Kürtler ve İslamcılar gibi daha devletçi, kolektivist fikirlerin hâkim olduğu çevrelerde de liberal entelektüellerin, fikir öncülerinin de
çıkmaya başladığını veya sayısının artacağını görebileceğiz diye inanıyorum.
LDT’nin de maddî kaynaklarını arttırmış ve sağlamlaştırmış bir şekilde
daha uzman ve orta vadeli insan kaynaklarıyla mevcut işlerini daha iyi yaptı-
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ğı, daha etkin olduğu bir döneme girmesini temenni ediyorum ve bunun için
çalışmak istiyorum.
8. Bunlar için mevcut hemen her şeyin daha çok sayıda ve daha güçlü
bir biçimde yapılması gerekiyor. Eğitim seminerlerine devam etmek, dergi ve
kitap yayınını arttırmak, muhtelif alanlarda araştırma raporları yayınlamak,
medya, sanat, edebiyat, sinema gibi alanlarda etkili liberal öncülerin ortaya
çıkmasını sağlamak, dünyayla teması olan başka fikir kuruluşlarının ortaya
çıkıp farklı tarzlarda ve alanlarda çalışması gerekiyor.

Ayrıca farklı eğitim malzemeleri üretilmeli, görsel dökümanların sayısı,
türü arttırılmalı.
Farklı seviyelerde kitaplar hazırlanmalı, liseye, ilkokullara yönelik sivil
haklarımızın, girişim özgürlüğünün, ticaretin önemini anlatan kitap(çık)lar
hazırlamalı. Çocuk hikâyeleri yazılmalı.
LDT’den farklı kuruluşlar, özellikle gençlik grupları dikkat çekici eylemler düzenlemeliler.
Ayrıca, Türkiye’nin çevresinde ve ortaklıkları bulunan ülkelerde de özgürlüklerin kuvvetlenmesi, yerleşmesi önemli, buralarda özgürlükleri hem
vicdanen hem de Türkiye’nin etkilenmesi için savunmak gerekli. Özgürlük
hassas bir değer ve her yerde her an sürekli tehdide açık. LDT’li Türkiyeli
liberallerin de dünyada özgürlükçü düşüncenin gelişmesinde önemli katkılar
yapabilecek birikime, perspektife ve pozisyona sahip olduğuna inanıyorum.
Önümüzdeki yıllarda bu bakımdan ciddi katkılar yapmak üzere çalışmak gerekiyor.
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