Takdim

“Cesaret kırıklığı, kişisel cesaret kırıklığı için çok sayıda neden bulabiliyorum… Neyin üstesinden gelebildim ki?... Dünya, benim yola çıktığım zamankinden, aşırı derecede daha çok kamulaştırılmış durumda…” diyordu Henry Hazlitt, 1964 yılında
yaptığı bir konuşmada.
Canını sıkmakta haklıydı. Ama konuşmasının sonunda vardığı nokta ve
insanlara tavsiyesi ümitsizlik değil daha çok çalışmak ve cesur olmaktı. Çağrısının ısrarlı olması, tehlikeye maruz kalan şeylerin önemli olmasından kaynaklanıyordu.
Hazlitt’in kaygılandığı, “insan hürriyetinin istikbali”ydi.
Onun çağrısından elli yıldan fazla zaman sonra bugün, özgürlük, adalet ve
barış gibi değerleri önemseyenler açısından dünya hala aynı kaygıları duymayı gerektirecek ölçüde bu değerlerden uzak görünüyor.
Galiba hiç bitmeyecek bir gerilim bu. Bu değerleri önemseyenlerin de her
tarihi dönemde, her sosyal ortamda onları üstün tutmaya çalışması gerekiyor.

***
Üyesi olmaktan gurur duyduğum Liberal Düşünce Topluluğu, tam da bunu
yapmaya çalışıyor. Editörlük sorumluluğunu alma sırasının bana geldiği dergimiz Liberal Düşünce de öyle.
Derginin bu sayısı özel bir tek dosya içermiyor. Bu yönüyle bu sayıdaki
hiçbir yazı diğerine benzemiyor ve daha geniş bir okuyucu kitlesine hitap
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ediyor. Dergi, açık ve özgür toplumlarda varolması gereken demokratik rekabetin yani siyasetin önemine vurgu yapan Cennet Uslu ile Hasan Yücel
Başdemir’in yazılarıyla başlıyor. Jeffrey Tucker, Henry Hazlitt’in yukarıdaki sözlerini içeren makalesiyle bu sayıdaki yerini alıyor. Oğuz Turan Yayla, bugünün dünyasında dijital eşitsizliğin azalmasının geleneksel eşitsizlik
ve ayrımcılıkları da geriletebileceğini savunuyor. Oğuzhan Yanarışık, Batı
medyasındaki Erdoğan imajının değişimini, Erdoğan’ın söz ve eylemlerinden
ibaret olmayan bir dizi değişkenin ışığında ele alıyor. Salih Zeki Haklı’nın
makalesi, bir dönemin ve bir kesime egemen olan ruh halinin anlaşılması
bakımından önemli. Milton Friedman’ın makalesinin başlığı bile provokatif
gelebilir. Vahap Coşkun’un yazısı ise bu ülke için hayati öneme sahip olan
ama şu an PKK’nın silahlı mücadeleye dönüş kararıyla kesintiye uğrayan Çözüm Süreci’nin durumunu ve sonrasını anlamak bakımından önemli. Buğra
Kalkan yazısında şiddet ve sistem ilişkisini sorgulayarak liberal demokrasinin tesisi ile anayasal gelişimimiz bakımından çözüm sürecini değerlendiriyor. Son olarak Hasan Yücel Başdemir İslam coğrafyasındaki siyasî sistemleri
mercek altına alırken Mısır’daki darbeyi kategorik bir şekilde mahkûm etmenin liberal değerler açısından önemini vurguluyor.
***
Liberal Düşünce Dergisi’nin, güz dönemi sonunda, Aralık ayı başında yayınlanacak olan 80. sayısını iki özel dosya ile çıkarmayı planlıyoruz. Birincisi
Mültecilik, sığınmacılık ve Suriyeli sığınmacılar; ikincisi ise Ermeni meselesinde 2015 sonrasını düşünmek. Bu özel dosyalar için yazı göndermek veya
başka konularda yazmak isterseniz, yazılarınızı bekliyoruz.
Elbette her yazının akademik mahiyette olması gerekmiyor, sonuçta aynı
zamanda bir siyasi fikir dergisi bizimki. Ama yazarlarımızın akademik puanlamada sıkıntı yaşamamaları için bazı yazıları hakem kontrolünden geçirmeye ve altına da bu notu düşmeye devam edeceğiz.
Gerek dosya konuları ve gerekse de dergiyle ilgili her konuda görüş ve
önerilerinizi beklerim. Derginin muhtevasını, dosya konularını ve diğer özelliklerini beraber şekillendirelim isterim.
Yeni sayıda buluşmak üzere…
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