DEVRİMDEN SONRA NELER OLDU ?
BARIŞ TV.DE BU HAFTA
Çoktandır bu denli yakından bakılmamıştı devrime ve devrim düşüncesine. Nazım Hikmet
Kültür Merkezi, “Devrimden Sonra” adıyla çektiği yeni filmde konuyu gündeme taşımış oldu.
Sanat düşüncesinin de izini süren “Düşünce Kervanı”na bu hafta filmin senaristi ve
yönetmeni M.Kenan Aybastı ile filmin oyuncularından Cansu Fırıncı konuk oluyor.
Programda sanat ve sinemanın yaşam, estetik ve mücadeleyle ilişkisi irdeleniyor. Aybastı,
sinemanın yaşama kattığı olanakların altını çizerken; Fırıncı da sanat ve piyasa ilişkisi
üzerinde duruyor. Araştırmacı yazar B.Sadık Albayrak, sinemanın tarihsel süreçteki
gelişimine ve özellikle de sanatta propagandanın rolü üzerinde dururken, programın sunucusu
felsefeci-yazar Mehmet Akaya da kışkırtıcı sorularıyla dikkat çekiyor. Programdan
görüntüler ektedir.

SOSYAL BİLİMLERİN NİTELİĞİ VE ŞİDDET SORUNSALI
Düşünce Kervanı bu hafta iki temayla izleyiciye merhaba diyor. Birisi sosyal bilimlerin,
özellikle de psikolojinin ve sosyal psikolojinin niteliği, ikincisi de bu bilimler çerçevesinde
şiddet sorununa bakış. Mimar Sinan Üniversitesi’nden Prof.Dr. Müzeyyen Güler,
sosyolojinin ve sosyal psikolojinin doğa bilimlerinden farkına değinmekle birlikte, sosyal
bilimlerin de diğer bilimler kadar güvenilir olduğunun altını çiziyor. Kültür Üniversitesi
öğretim üyelerinden Psikolog doktor Aysın Turpoğlu Çelik de, sosyal bilimlerin zayıf
yanlarına benzer durumların fizik bilimlerinde de olduğunun üzerinde duruyor. Programı
sunan Mehmet Akkaya, sosyal bilimlerin “sol bilimler” olarak anılmasını savunuyor.
Müzeyyen Güler ise sosyal bilimlerin Fransız ihtilaliyle ilişkisini kurmakla birlikte,
Akkaya’ya katılmadığını belirtiyor. Araştırmacı yazar Sadık Albayrak da bilimlerin mucidi
olarak burjuvaziyi gösteriyor.
Müzeyen Güler, şiddetin tanımı ve kapsamı üzerinde durmakla beraber gündelik
yaşamda şiddet örnekleri veriyor. Ayrıca Muzaffer Şerif’in sosyal psikolojideki önemi
üzerinde yoğunlaşıyor. Aysın Çelik, şiddetin ruhsal, ekonomik, fiziksel ve cinsel olmak üzere
dört çeşidini analiz ediyor. Akkaya, şiddetin sınıflı toplumlarda başladığını ileri sürerken,
Albayrak da şiddetin tarihsel-siyasal nedenleri üzerinde durmayı tercih ediyor. Tartışma
medyada, sanatta, ailede, sokakta rastlanan şiddet örnekleriyle genişletiliyor. Programdan
görüntüler ektedir.

MUHAFAZAKARLIĞA FELSEFİ BAKIŞLAR

Felsefi, siyasal ve ideolojik akımların içinde, muhafazakarlık merkezi bir konum işgal eder.
Diğer merkezi ideolojiler ise liberalizm ve sosyalizm diye genel kabul görür. Konuya felsefe
üzerinden ya da siyaset bilimi bakımından yönelmeyi amaç edinen Düşünce Kervanı, bu hafta
siyaset bilimciler ve muhafazakarlık konusuyla ekrana geliyor. Programa İstanbul
Üniversitesi (SBF) öğretim üyesi Zeynep Güler ile siyaset bilimi doktoru Cangül Örnek
katılıyor. Güler, siyaset biliminin tanımıyla başladığı konuşmasını, muhafazakarlığın diğer
ideolojilerle ilişkisini kurarak sürdürüyor. Muhafazakarlığın Batıdaki gelişme koşullarını,
ülkemizdeki görünümünü analiz ederken, konunun Ortadoğu halklarındaki etkisine de vurgu
yapılıyor. Örnek de, yakın tarihimizde muhafazakarlığın gelişme serüvenini anarken,
Türkiye’nin görünürde modern ama zihniyet olarak muhafazakar bir nitelikte olduğuna işaret
ediyor. Programa eşlik eden edebiyat araştırmacısı-yazar B.Sadık Albayrak ise
muhafazakarlığın her koşulda olumsuz olmadığını, yitmekte olan insani değerlere sahip
çıkılması gerektiğinin üzerinde dururken, muhafazakarlığın sanata etkileri üzerinde
derinleşiyor. Programı hazırlayıp-sunan Mehmet Akkaya da muhafazakarlığın eskiden
liberalizme bir tepki olarak ortaya çıktığını, günümüzde ise ikisinin ittifak ederek sosyalizme
karşı mevcudu koruma içinde olduklarını iddia ediyor.
Programdan görüntüler ektedir.

AYDINLANMA DÜŞÜNCESİNE FELSEFİ BAKIŞ
Aydınlanma felsefesi, düşünceyle eylemi buluşturan bir sistem olarak ortaya çıktı. Felsefenin
yanısıra bilimde, sanatta ve siyaset düşüncesinde de kendisinden öncekilerle arasına mesafe
koydu. Aydınlanma deyince 18.yüzyıl ve başta da Fransa akla gelir; dönemin filozofları
Diderot, J.J.Rousseau ve Voltaire gibi simalar sosyal sorunları da felsefenin gündemine
taşımaya çalışırken aklın, bilimin ve eğitimin önemine inanmışlardı. Fransız Devrimi’ne
ruhunu veren de bunlar oldu. Aydınlanmanın eşitlik, kardeşlik ve özgürlük gibi ideallerini
kendine rehber edinen burjuvazi bir süre sonra eski sınıf ve dinsel kurumlarla yeniden ittifak
kurmaktan çekinmedi.
Bu minvalde ekrana gelen Düşünce Kervanı’nda, hukukçu-yazar Eşber
Yağmurdereli ile felsefeci-yazar Mehmet Akkaya konuyu birçok detayı da öne çıkararak
tartışıyor. Yağmurdereli, Aydınlanma filozoflarını konuya bütünlüklü bakan; sanatı, bilimi,
felsefeyi ve toplumsal meseleleri birbirinden ayırmamış kimseler olarak değerlendiriyor.
Ayrıca bugün Aydınlanmaya yapılan eleştirilerin yanlış ve haksız olduğunun altını çiziyor.
Ülkemizde de Aydınlanmanın gelişme iklimi bulamadığını; Aleviler nedeniyle dinsel
özgürlüğün, Kürt sorunu nedeniyle de ulus ve kimlik sorunlarının çözülemediğini; düşünce
özgürlüğün ise aynı nedenlerle kısıtlı olduğuna işaret ediyor. Akkaya da Yağmurdereli’ye
katılmakla birlikte Aydınlanmayı, sınıf ve sınıf mücadelesini görmediği, ekonomik olgulardan
hareket etmediği, kadından ise bihaber olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.

Mutlu günler sayın seyirciler, sevgili dostlar. Bugünkü programı dil felsefesine
ayırdık. Birkaç haftadır felsefenin, deyim yerindeyse çevresinde dolaştık, birçok konuya ve
kavrama felsefi yorum getirdik, değerlendirme yaptık. Bugün doğrudan felsefe diyoruz; ama
çok geniş tutmamak için de dil felsefesinde yoğunlaşacağız. Yeni bir kitap çalışmasından
dolayı ben de dil felsefesinde ne olup bitiyor diye kitaplar inceliyorum. Filozofların dile ilgisi
eski olmakla birlikte en çok da 19.yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın başında Nietzsche’den
Wittgenstein’e; Humboldt’tan Saussure’e kadar ve Sovyet dilbilimcilerine Bahktin ve
Voloşinov’a uzanan geniş bir yelpazede filozoflar dil felsefesine yoğunlaştılar. Bunn siyasal
ve sosyal planda ulus-devletlerle de ilgisinin olduğu açık. Ülkemizde de 20.yüzyılın başından
beri bu alanda felsefe kurmaya çalışanlar var. Macit Gökberk, Bedia Akarsu; yakın zaman
felsefecileri Betül Çotuksöken, Naci Soykan Erkut Sezgin bunlardan bazıları, ben
araştırmalarımda birçok ilginç ve özgün çalışmayla da karşılaştım, bunlardan birisi felsefe
hocalarımızdan Erkut Sezgin’e ait. Dolayısıyla bugün onu konuk ediyoruz, öncelikle
kendisine hoş geldiniz demek isterim. Erkut Sezgin, halen Kültür Üniversitesi’nde öğretim
üyesidir. Yine programa edebiyat öğretmeni yazar arkadaşım Arif Arslan da eşlik ediyor,
kendisini daha önceki programlarımızdan hatırlıyorsunuz, Arif’e de merhaba diyelim.

HERAKLEİTOS’ TAN HEGEL’E DİYALEKTİK
Diyalektik düşünme yöntemi deyince Herakleitos’a kadar uzanmak alışkanlık
olmuştur. Diyalektiğin en önemli kategorisi değişme olduğundandır ki, “bir ırmağa iki defa
girilmez” savsözü popüler bir boyutla da diyalektiğe örnek verilir. Referans ise
Herakleitos’tur. Aristoteles; çelişmezlik, özdeşlik ve üçüncü ihtimalin olmazlığı biçiminde
formüle edilen klasik mantığın ilkelerini geleceğe miras bırakırken belki de Herakleitos’tan
hareket etmişti. Descartes, düşünce ve madde düalizmini gündeme getirerek; Kant ise aklın
antinomilerini felsefe tarihine armağan ettiler. Hegel ise kendinden önceki “diyalektikçileri”
öncelikle hocası olarak gördü. Ama eleştirmekten de çekinmedi. En övücü sözleri ise
Herakleitos için kullandı: Mantığımın her cümlesinde onun izleri var. Belki de Hegel’in
mantığını en iyi açıklayan cümle “Her gerçek ussaldır, her ussal gerçektir” cümlesidir.
Diyalektik mantığın felsefi, bilimsel, sanatsal ve siyasal alanda en güçlü savunucuları ise
Marx ve Marksistler oldu. Diyalektik mantığı yaşamın tüm alanlarına uygulama eğiliminde
oldular.
Düşünce Kervanı’nda bu hafta, felsefenin en karmaşık temalarından biri olan
diyalektik gündeme geliyor. Programa “Hegel’in Kayıp Mantığı” kitabının yazarı Mustafa
Cemal ile Atlas dergisi Genel Yayın Yönetmeni Özcan Yüksek katılıyor. Cemal diyalektiğin
sınırlarını Herakleitos öncesine kadar genişletiyor. Şamancılıkla bağlantısını kurarken,
şamanın hem erkek hem kadın olduğunu örnek gösteriyor. Herakleitos’la Hegel’i birçok
bakımdan özdeş gördüğüne işaret eden Cemal Kant’ın Kopernik Devrimi’nin yanına Hegel’in
Diyalektik Devrimi’ni koyuyor. Hegel’in mantığını özetlerken şemalarla, şekil ve
fotoğraflarla felsefe yapıyor. Programa eşlik eden Özcan Yüksek de diyalektiğin sınırları
konusunda Cemal’la aynı doğrultuda düşünüyor: İnsan iki ayağının üzerine kalkınca insan
dünyasında diyalektik başladı. Aristoteles mantığının “teknik mantık” olduğuna vurgu yapan
Yüksek, teknik nedeniyle dünyanın yaşanmaz hale getirildiğini savunuyor. Kuşların, büyük
gökdelenlere çarparak parçalanmasını örnek veriyor. Düşünce Kervanı’nı felsefeci-yazar
Mehmet Akkaya hazırlayıp sunuyor. Not: Program fotoğrafları ektedir.

FELSEFE, MARX VE FRANKFURT OKULU
Modern düşünceler tarihini az çok okumuş, araştırmış herkes bilir ki; ve çoğunluğu
kabul eder ki Marx ve Marksistlerin getirdiği düşüncelerle entelektüel ilerleyişte bir
paradigma değişikliği oldu. Bu değişiklik bir yoruma göre dört alanda kendini gösterdi. Birisi
felsefedir, şu kadarını söylemekle yeterli olacaktır; o ünlü 11.Tez’e bakmak gerekir:
Filozoflar dünyayı yalnızca yorumladılar, aslolan onu değiştirmektir. Bu yüzden “Marx bir
filozoftur” denir. İkincisi bilimde de bir kırılma olmuştur. Marksizm bilime, sosyal bilimlere
ve özellikle de sosyolojiye katkılar yapmıştır, ekonomik temelle üst yapı arasındaki ilişki
buna örnektir. Daha da önemlisi iktisattın eksenini değiştirmesidir. Bu yüzden Marx’ın bir
bilim kişisi olduğu da söylenir. Üçüncüsü siyaset biliminin kurucusu olmuştur, bir politik
teorisyendir ve eylem adamıdır. Dördüncüsü Marksizmle birlikte sanatın da ekseni
değişmiştir. Sanata dair yazdıklarından hareketle bir Marksist estetikten söz edebiliyoruz,
Plehanov, Lukacs, Brecht gibi adlar bu çerçevede düşünceler ürettiler.
Felsefenin nabzını tutmak üzere hazırlanıp sunulan Düşünce Kervanı’nda bu hafta
felsefe, Marx, Marksizm ve ona bir katkı yaptığı düşünülen Frankfurt Okulu gündeme geliyor.
Programa konuk olan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, felsefeci Ferda Keskin
katılıyor. Keskin, Marx’ın öncelikle bir filozof olduğunun altını çizerken; onun etik alanda
çok önemli bir kırılma yaptığının üzerinde duruyor. Keskin’e göre Marx, birçok eserinde
yabancılaşma, eşitlik, özgürlük ve adalete dair fikirler geliştirdi. Fakat insanın doğası (özü)
konusunda zaman zaman da paradoksa düşmüştür. Frankfurt okulu da egemen ideolojinin
eleştirisini yaparak devrimci bir işlev görmüş ve Okulu’un felsefesi, 1968’e kadarki tarzıyla
Marksizme bir katkıdır. Tartışmaya eşlik eden araştırmacı-yazar Sadık Albayrak ise Marx ve
Marksizmin topluma, siyasal yaşama ve özellikle de estetiğe getirdiği yeniliğe vurgu
yaparken Benyamin, Plehanov, Lukacs gibi adları anıyor. Ayrıca Albayrak, Marksist estetiğin
ülkemizdeki yansımalarını da izleyicileriyle paylaşıyor. Düşünce Kervanı’nı felsefeci-yazar
Mehmet Akkaya hazırlayıp sunuyor. Program fotoğraflarını görmek için lütfen eki
tıklayınız.

PRATİK FELSEFENİN İÇİNDEN
Felsefe için kavramla yapılır denir ve onun teorik bir düşünce etkinliği olduğu
savunulur. Bu aslında doğrudur da. Çünkü diğer düşünce tarzlarında öyle ya da böyle somutla
ilişki kurmak kolaydır. Siyasette toplumsal olaylar, organizasyonlar olur; bilimde
laboratuarlar, laboratuarda tüpler, camlar, ısı ölçerler olur. Sanatta ise sanat eserinin kendisi
somut bir öge olarak ortadadır, bir tablodur, bir heykeldir, şiirdir, müzik albümüdür, bir
tiyatro oyunudur. Felsefede ise somutla dolayısıyla güncelle bağ kurmak o denli kalay
değildir. Özellikle de teorik felsefe disiplinlerinde yani bilim kuramı, epistemoloji, varlık
felsefesi, doğa felsefesi ve metafizikte işler daha da zorlaşır. Pratik felsefe ya da eylem
felsefesinde ise durum biraz farklıdır. Pratik felsefe alanından sorunlara bakarken somuta
biraz daha yaklaşma olanağı doğar ve ele alınan sorunları aktüelleştirmek mümkün olur.
Barış Televizyonu’nda yayınlanmakta olan ve felsefeci-yazar Mehmet Akkaya’nın
hazırlayıp sunduğu Düşünce Kervanı’nda bu hafta pratik felsefe üzerinden bir tartışmaya
tanık oluyoruz. Programda savaş, iktidar, asimilasyon, ötenazi ve namus cinayetlerine pratik
felsefe çerçevesinde açıklama ve yorumlar getiriliyor. Programa konuk olan K.Ü. Felsefe
Bölümü Başkanı Prof.Dr. Sinan Özbek, savaşın ekonomi politiğini ortaya koyarken, direnme
hakkının meşruluğu üzerinde derinleşiyor. Felsefe tarihinin mirasından büyük oranda
yararlandığı gözlenen Özbek, iktidarı sadece merkezi bir melese olarak görmüyor; onu
gündelik yaşamın en küçük birimlerine kadar nüfuz etmiş bir sorun olarak ele alıyor. Irkçılığa
ilişkin kişisel gözlemlerini de paylaşan Prof. Özbek, namus cinayetinin yerel değil genel bir
mesele olduğunun altını çiziyor. Aynı üniversitede felsefe doktorası yapan Yusuf Sarıkaya
da savaşa karşı geliştirilen sanat ürünleri üzerinde dururken, B.Brecht’in savaş karşıtı
eserlerini anıyor.

FELSEFENİN TİYATRO VE POLİTİKAYLA İLİŞKİSİ
İlk kuşak filozofların hem politika hem tiyatro ve hem de epistemoloji yaptıklarını
felsefe tarihi çalışmalarından öğrenmek mümkün. Sophakles’ten Aristophanes’e; Platon’dan
Aristoteles’e kadar uzanan yelpazedeki düşünürlerin çoğunluğu bu geleneğe uymuştur.
Tiyatro ile dikkat çekenlere tiyatro filozofu, politikayla dikkat çekenlere politika filozofu
demek bir alışkanlık da olmuştur. Hem politika yapan hem tiyatro yazan filozof modeline
Rönesans’ta ve Aydınlanma çağında da rastlamak olasıdır. Shakespeare, Moliere gibi adlar,
üzerinde düşünmeye değerdir. 20.yüzyılda varoluşçu düşünürlerin birçoğu felsefe yaparken
tiyatro ve politika da yapmışlardır. J.P.Sartre ve B.Brecht bunlardan bazılarıdır. Tarihsel
süreçte konularına yönelen söz konusu disiplinlerin, nesnelerine yönelmesi elbette kendi
tarzlarına göre olmuştur. Bu süreçte felsefe insanı “düşünen varlık” olarak ele alma eğilimi
göstermiş; tiyatro insanı “oyun oynayan varlık” olarak değerlendirmek istemiş; politika ise
onu “siyasal hayvan” anlamında “zoon politikon” olarak görmek istemiştir.
Düşünce Kervanı, bu hafta felsefenin tiyatro ve politikayla olan ilişkisini gündeme
getiriyor. Tiyatronun, Yunan-Latin kaynaklarındaki felsefe ve politikayla ilişkisinin ele
alınmasıyla başlayan tartışmalar günümüze ve ülkemize getirilerek sürdürülüyor. Programa
katılan felsefeci, oyuncu ve tiyatro yönetmeni Nazif Uslu, Antik dönemde derinleşerek üç
disiplin arasındaki paralelliklerin altını çiziyor. Uslu’ya göre her oyun mutlaka politik bir
içerik taşır; ayrıca her oyun mutlaka bir felsefeye dayanır. Programın konuklarından
tiyatrocu-yazar Mehmet Esatoğlu ise tiyatronun Shakespeare ve Moliere ile bir atılım
yaptığına vurgu yaparken, tiyatronun ülkemizdeki bulduğu iklimi çözümlüyor. Tartışma
aktüel bir boyut da kazanıyor. Programın sunucusu Mehmet Akkaya da, K.Marx’ın Terentius
ve Shakespeare’e olan ilgisini önplana çıkarırken; konuklara tiyatrodaki değişimin itici
güçlerinin neler olduğunu soruyor… NOT: Programın Fotoğrafları İçin Lütfen Eki
Tıklayınız.

HALKLARIN SANATÇISI ve SAVAŞÇISI YILMAZ GÜNEY’İ ANIYORUZ
Ülkemizin tarihi açısından, yakın tarihi açısından eylül ayının önemi büyük. 6-7 Eylül
olaylarının acıları unutulabilmiş değil. 1980’de gerçekleşen askeri faşist cunta da yine eylül
ayında pusuya yatmıştı, 12 Eylülde gerçekleşmişti. En önemlisi de ülkemizin yetiştirdiği
ender sanatçı ve aydınlardan Yılmaz Güney’i 9 Eylül 1984’te kaybetmiş olmamızdır. Yılmaz
Güney son çözümlemede bir düşün insanıydı. Felsefeci olmasa da felsefi düşünce tarzına,
bakışına sahip birisiydi. Kültürün önemli kategorileri olarak düşünülen bilim, sanat, felsefe ve
siyaset içinde özellikle sanat ve siyaset kategorilerinde etkili olmuş birisiydi. Sanatın içinde
de yalnızca sinemaya sığacak kadar sınırlı değildi. Edebiyatta da önemli ürünler vermiş;
romanlar, şiirler ve öyküleriyle de ilgimizi çekmiştir. Bir felsefeci için sorunu yalında
yakalamak ne kadar gerekliyle; sanatçı için de sanatını yalında kurmak son derece önemlidir.
İşte Yılmaz Güney, ilgi duyduğu sorun ve konulara filozofça bir bakış getirirken -basite ve
kolaya düşmeden ama- yalın olanın izini sürdü.
Yazılarında ve konuşmalarında felsefi materyalizmi savunduğunu söyleyen, halkların
sanatçısı ve savaşçısı olan Güney, ölümünün 27.yıldönümünde anılıyor. Düşünce Kervanı’na
konuk olan sanat ve sinema eleştirmenleri Enis Rıza Sakızlı (Marmara Üniversitesi) ve
Cüneyt Cebenoyan (Boğaziçi Üniversitesi) sanatçıyı ortaya çıkaran koşulları, onun estetik
anlayışını, edebiyatını, siyasal duruşunu ve mirasını mercek altına alıyor. Sakızlı’ya göre
Güney, 1960’tan itibaren gelişen sosyal ortamın ürünü oldu ve sanatçı, sinemasının estetiğini
sosyal gelişmeyle uyum içinde oluşturdu. Cebenoyan da, “genç Güney” ve “olgun Güney”
olmak üzere iki dönemin altını çizerken, Seyit Han ve Umut’un dönüm noktası olduğunu
söylüyor. Ona göre Güney toprağından ayrı bir ortamda Duvar’ı çektiğinden, istenilen başarı
yakalanamadı. Konuşmacılar açısından bugünün Yılmaz Güney’i yoktur; zira onu ortaya
çıkarak toplumsal-siyasal ortam bulunmuyor. Felsefeci-yazar Mehmet Akkaya’nın hazırlayıp
sunduğu programda gösterilen VTR’lerle de tartışmalar daha da zenginleştiriliyor.
NOT: Program fotoğraflarına bakmak için lütfen eki tıklayınız.

SANAT NEDEN GEREKLİDİR?
Sanat; bir insan araştırması olarak ortaya çıkarken, insanı bütünlüklü olarak ele alma
yatkınlığındadır. Bu yüzden Rodin’e göre sanat, insanı geçmişi, şimdisi ve geleceği içinde
değerlendirir. Bazı yorumlara göre sanat, tarihsel süreçte bilimi, sanatı ve teorik siyaseti
önceleyen bir etkinlik olarak düşünülmüştür. Belki de bu yüzden sanatın gerekliliği diğer
disiplinlere göre daha acil bir durum olarak karşımıza çıkar. Bilimi, felsefeyi savunmak kadar
sanatı savunmak da bir görev olarak düşünülmelidir. İnsanı, dünyayı ayrıca insani ve dünyevi
olanı savunmanın yolu sanatı savunmaktan geçer de denilebilir. Çünkü Dostoyevski’nin de
dediği gibi “dünyayı ancak sanattaki güzel kurtarabilir”. İnsana etik, estetik incelik kazandıran
da sanattaki güzelle temas etmekten geçer; bu durumda sanatı savunmak, sanatın gerekliliği
kaçınılmaz olur.
Her hafta yeni bir konu ve konuklarla ekrana gelen Düşünce Kervanı’na bu hafta
heykeltıraş Mehmet Aksoy ve ressam Kenan Arslan konuk oluyor. Felsefeci-yazar Mehmet
Akkaya’nın sunumunu yaptığı programda öne çıkan başlıklar şunlar:
-Sanat Neden Gereklidir?
-Sanat; Bilim ve Felsefeyi Önceler mi?
-Sanat Düşmanlığının Sosyolojik Nedenleri
-Dünyayı Sanattaki Güzellik Kurtaracak
-Etik Değerlerle Estetik Değerler Karıştırılırsa…
-“Periler Ülkesinde” Adlı Heykel Müstehcen mi?
-“İnsanlık Abidesi” Neden Yıkıldı?
-Can Yücel ve Mezara Saldırılar

NOT: Program fotoğrafları için lütfen eki tıklayınız.

İDEOLOJİLERİN SONU MU?
İdeolojiler öldü, tarihin sonu geldi, modernite miadını tamamladı gibisinden
açıklamalar, analizler birbirini izliyor. Aslında bütün dert, sınıf mücadelelerinin sona erdiğine
işçi sınıfını ve ezilen halkları inandırmak. Lokal bir vakadan söz eledim ki ülkemizde,
burnumuzun dibinde her şey ideolojik planda seyrederken, yüzlerine birazcık kırmızı boya
çalıp “biz de solcuyduk” diye geçinen milliyetçi cenah “ideolojiler öldü, sağ sol bitti, hepimiz
kullanıldık, vatan elden gidiyor” gibisinden burjuva söylemler üretiyor. Tabii bundan çok
daha önemlisi uluslararası planda (son elli yıldır) ideolojiler öldü, sınıf bakışı iflas etti,
kapitalizm ve onun ekonomik politikası olan liberalizm sonsuza kadar galip geldi türünden
söylemlerle emekçiler manipüle ediliyor. Yanıbaşımızda bir Kürt gerçeği ve bir savaş var;
ulusal ve demokratik haklar talep ediliyor, Ortadoğu’da halklar ayakta; ama dış mihraklar
deniyor, ideolojiler öldü deniyor. Dünyaya bakıyorsunuz Avrupa’nın kalbinde faşist saldırılar
oluyor, Norveç gibi en iddialı bir toplumda yüzlerce insan katlediliyor; İngiltere’de gösteriler,
karşılıklı saldırılar birbirini izliyor, peşinden ideolojiler öldü denebiliyor. Yunanistan’dan
İspanya’ya kadar birçok yerde kan gözdeyi götürüyor, liberal teorisyenler (Daniel Bell,
Lyotard, Fukuyama, R.Aron…) modernizmin sonu geldi, sınıf mücadelesi bitti diyebiliyor.
Düşünce Kervanı, bu hafta İdeolojilerin Sonu mu? başlığıyla ekrana geliyor. Programa
katılan siyaset bilimci Ufuk Uras için, liberal teorisyenler “bitti, öldü, sona erdi” derken asıl
olarak Marx’ın ve Marksizmin argümanlarını kastediyorlar. Oysa en ideolojik ifade
ideolojilerin sonunun geldiğini ilan etmektir. Uras’a göre liberal teorisyenler “öldü, sona erdi”
söylemini 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren savundular; ama bugün onları haklı çıkaracak
en küçük bir ibare bulunmuyor. Sınıf mücadeleleri yeni biçimler kazanarak sürüyor,
emekçiler başka bir dünyanın mümkün olacağına inanıyor. Burjuvazi bir sınıf olarak kendinin
bilincinde, sorun emekçilerin kendi sınıflarının ideolojileriyle donanmasıdır. Programa eşlik
eden Erdem Bulduruç ise D.Tracy’den itibaren ideolojiyi tarihsel süreçte ele alıyor. Gramsci
ve Althusser’de kazandıkları anlamları irdeliyor. Konuyu ülkemize getiren Bulduruç’a göre
resmi ideoloji AKP ile yeni bir biçim kazanıyor bazen de AKP resmi ideolojiyle ittifak ediyor,
ona eklemleniyor. Programı sunan felsefeci-yazar Mehmet Akkaya’nın “Lenin ideolojiye
olumlu anlam yükleyerek, Marx ve Engels’ten ‘ideolojik kopuş’ gerçekleştirdi” biçimindeki
yaklaşımına itiraz eden konuşmacılara göre Lenin, ideoloji konusunda da Marx ve Engels’i
izlemiştir. Not: Programın fotoğraflarına bakmak isterseniz lütfen eki tıklayınız

DİL, HAYAT VE SANAT
Dil bazen düşünce oluyor bazen de düşüncenin dile getirilmesinde bir araç oluyor.
Bazen de doğrudan iletişim aracı olarak ortaya çıkıyor. Unutmayalım ki, iletişim noktasında
dili sorunlu olanlar sosyal hayatta zorluklarla karşılaşır. Sanat eserini sanat eseri yapan
özellikler de, ilgili dilin ne oranda yaratıcı ve berrak kullanıldığına göre değişir. İki noktanın
altını çizmek gerekiyor; birincisi dilimizin değişmesi düşüncelerimizin değişmesi ve hatta
daha da önemli olarak davranışlarımızın değişmesi anlamına geliyor. Denilebilir ki dili kirli
olanın ahlaki tutumunda ve düşünce sisteminde de kirlilik vardır. Bu yüzden dil bir bakıma iç
dünyamızın aynası oluyor. İkincisi ise dilin zenginliği; o dilin gramer yapısına uygun olarak
konuşmayı ve yazmayı gerektirir. Ayrıca bir dilde ya da zihinde ne kadar kavram, sözcük ve
terim varsa düşünce zenginliği o denli derindir. Çünkü düşüncenin aracı bir bakıma sözcük
hazinesidir, bu hazinenin diri, dinamik ve verimli kılınması şarttır.
Anadilin gündelik yaşamda, sanatsal üretimdeki yeri; felsefi, bilimsel düşünüşteki
önemi üzerinde yoğunlaşan Düşünce Kervanı, bu hafta “Dil, Hayat ve Sanat” başlığıyla
ekrana geliyor. Programa katılan Cumhuriyet gazetesi yazarlarından ve dilbilimci Feyza
Hepçilingirler, anadilinin yaratıcı gücünün üzerinde yoğunlaşırken, 12 Eylülün dile yaptığı
tırpana ilişkin analizler yapıyor. Ona göre anadili, insanın duygusal ve düşünsel dünyasının
göstergesidir. Programa eşlik eden çevirmen ve editör (Ayrıntı yayınları) Abdullah Yılmaz
da dilin ideolojik boyutları, edebiyattaki yeri ve dil düşünce ilişkisi üzerinde duruyor.
Felsefeci-yazar Mehmet Akkaya’nın hazırlayıp sunduğu programda Kürtçe de dahil olmak
üzere tüm dillere özgürlük istenirken, dili manipüle eden medya üzerinde de duruluyor.
Not: Program fotoğraflarına bakmak isterseniz lütfen eki tıklayınız.

FELSEFE, MARKSİZM VE DÜNYA SORUNLARI
Üç yüzyıldır felsefe deyince Alman felsefesi akla geliyor. Leibniz ile
başlayan bu süreçte felsefe, Kant ile doruğuna çıkmıştı. Bundan sonra
Alman felsefesi düşüncenin zirvelerini mesken tuttu dense yeridir. Bu
zirvelerde kurulan felsefelerden birisi de Hegel ve büyük oranda onun
izinden giden K.Marx'ın olmuştur. O andan itibaren halen yeni kurulan
ya
da
yapılan
felsefeler
bu
ekolün
düşünceleriyle
hesaplaşarak
yapılmaktadır. Kimi lehte kimi aleyhte. Kimi de ondan kopmamış ama onu
eleştirmekten de çekinmemiştir. Bu eleştiri okulu felsefe literatürüne
Frankfurt Okulu olarak geçti. 1920'lerde Horkheimer ve Adorno ile
başladı, Marcuse gibi adlarla zirve yaptı. 1968 hareketinde bu okulun
yönlendirmesi
de
etkili
olmuştur
diye
söylenir.
İşte
bu
okulun
yaşayanlar içinde iki önemli adı anılır. Bunlardan birisi Habermas,
diğeri
de
Alex
Demiroviç
olmalıdır.
Demiroviç,
halen
Berlin
Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji çalışmalarına ağırlık veren sol
entelektüellerden
birisi.
Türkçeye
çevrilmiş
çalışmaları
bulunuyor.
Düşünce
Kervanı
bu
hafta
"Felsefe,
Marksizm
ve
Dünya
Sorunları"
başlığıyla
ekrana
geliyor.
Programa
Frankfurt
Okulu'nun
düşünürlerinden Prof.Dr. Alex Demiroviç ve Doç.Dr. Bihter Somersan
katılıyor.
Felsefeci-yazar
Mehmet
Akkaya'nın
hazırlayıp
sunduğu
programda öncelikle felsefenin, dünya sorunları için sunduğu olanaklar
konu
ediliyor.
Demiroviç,
felsefenin
bütünlüklü
bakışının
altını
çiziyor.
Marksizmi
ise
"eleştirel
teori"
çerçevesinde
ele
almayı
yeğliyor. Ona göre dünya sorunları yalnızca ekonomik olgulardan ibaret
değil; ekoloji, cinsiyetçilik ve ırkçılık da üzerinde durmayı değer.
Arap
kalkışmasını
olumlayan
Demiroviç,
olanların
Avrupa'daki
gelişmelerle bağlantılı ele alınmasını öneriyor. Gramsci'yi de son
derece önemsediğini belli eden düşünür, özneye ve eyleme alan açtığı
için onu anıyor. Ekonomik krizlerden, Kürt sorunundan, Avrupa'daki
kitle hareketlerine denli birçok konu masaya yatırılıyor. Demiroviç'in
"Stalin'i eleştiriyoruz" sözlerine karşılık Akkaya, "Biz de Stalin'i
eleştirenleri
eleştiriyoruz"
deyince
gülüşmeler
oluyor.
Siyaset
bilimci ve akademisyen Bihter Somersan da, Almanca konuşan Demiroviç'i
titiz bir şekilde çevirmesiyle dikkat çekiyor. Bazı noktalarda minik
yorum ve eklerle konunun derinleşmesine olanak veriyor. NOT: Programın
fotoğraflarını görmek isterseniz lütfen eki tıklayınız.

FELSEFE, İKTİSAT VE KRİZLER
İktisat deyince matematiksel hesaplar, birtakım teknik terimler ve çoğu zaman tam
karşılığı ne olduğu anlaşılmayan istatistiki hesaplar anlaşılır; oysa iktisat sosyal ve siyasal
yaşamın temelidir. Denilebilir ki ekonomik faaliyetler ve bunu analize yönelik fikirler yoksa
felsefe de yok, genelde düşünce de yok demektir. Bundandır ki iktisat, felsefenin altyapısıdır
da denilebilir. Bundandır ki iktisadın felsefesine dair fikirleri ilk kuşak ve büyük filozoflarda
görebiliyoruz. Aristoteles bunlardan biridir. Onun mübadeleye ilişkin yazdığı cümleler için,
iktisatçılar dahice demişlerdir. İktisadın felsefeden kopması yenidir. 17.yüzyıl bile değildir.
Bu kopuş 19.yüzyılın sonlarına rastlar. Ama temelinde belki de Descartesçi kartezyanizm
bulunuyor. Varlığı kategorize etme anlayışı bulunuyor. Bu ayrıştırma iktisadın, felsefeden
hatta giderek etik ve estetik olandan da kopmasına neden olmuştur. Bunun tersi istikamette
düşünce üretenler de vardır. Mesela A.Smith ve K.Marx iktisada dair en özgün düşünürlerdir
ama ikisi de öncelikle filozoftur, bütüne bağlı kalmaya riayet etmişlerdir.
Düşünce Kervanı bu hafta “Felsefe, İktisat ve Krizler” konusunu ekrana getiriyor.
Programa katılan Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Metin Sarfati ve
Dr.İbrahim Korkmaz sorunu derinlemesine ve tarihsel sürece yayarak ele alıyorlar.
Konuklar “iktisat biliminin krizi”ni temele koymayı tercih ederken “Doğanın, Finansın ve
İnsanın Krizi” konusunda yoğunlaşmayı tercih ediyorlar. Doç.Dr.Metin Sarfati’ye göre söz
konusu krizler birbirinden ayrı ele alınamaz. Ayrıca iktisat sanatla, şiirle ve müzikle ilişkisini
keseli kısırlaşmıştır. İktisat teorisinin biçimlendiren gücüne karşı durmak gerekir. Dr.
Kormaz’a göre ise aklın belli bir tarzı her şeye egemen olmuştur, buna karşı yapılacak eylem
korkunun ve otoritenin üzerine gitmektir. Korkmaz için ne yazık ki iktisat bilimi
Aristoteles’in düşündüğü istikamette ilerlemiştir. Sarfati açısından suçlu belki de
Descartes’tir. Kormaz için ise hata Aristoteles’te olmalıdır. NOT: Felsefeci-yazar Mehmet
Akkaya’nın hazırlayıp sunduğu programın fotoğraflarına bakmak isterseniz lütfen eki
tıklayınız.

KAPİTALİZMİN SONU MU – I
Felsefenin temel ve belki de değişmez temalarından birisi varlık ile düşünce arasındaki
ilişki meselesidir; ve bu ilişkinin diyalektik bir ilişki olduğuna kuşku yoktur. Sosyal tarihte ya
da modern tarihteki emek ile sermaye arasındaki çelişki, felsefi plandaki işte bu temanın
görünüşe çıkması olarak algılanabilir. Çıplak gözle bakıldığında birbirinden ayrıymış gibi
görünen bu kategoriler arasında gerçekte sıkı bir ilişki olduğu açıktır. Bundandır ki, K.Marx,
“felsefe, maddi silahlarını proletaryada bulur; proletarya ise entelektüel silahlarını felsefede
bulur” demiştir. Bugün bakıldığında felsefede maddi boyutun öne çıktığı ve -bilimsel
gelişmelerin de etkisiyle- ete kemiğe büründüğü gözlerden kaçmazken, sosyal dünyada ise
emeği temsil eden kesimler dünyayı sallamayı ve onu dönüştürmek için mücadeleyi merkeze
almaya eğilim göstermektedirler. Anlaşılan “Hayalet” yalnız Avrupa’da dolaşmakla
yetinmiyor, tüm gezegenin üzerinde kendine en uygun noktaları keşfe çıkmış görünüyor.
Dolayısıyla gerek felsefi-ideolojik plandaki mücadeleler ve gerekse emeğin özgürleşmek
üzere ayağa kalkma eğilimi göstermesi optimist yorumlara da olanak verir nitelikte:
Kapitalizmin Sonu mu?
Düşünce Kervanı, bu hafta “Kapitalizmin Sonu mu -1” başlığıyla ekrana geliyor.
Programa katılan eski KESK Genel Başkanı Sami Evren ile TKP Merkez Komite Üyesi
Alper Birdal emek dünyasına geniş bir projektör tutuyor. Emeğin ve emekçilerin dünyayı
sarsan pozisyonu Avrupa, Amerika, Türkiye ve Arap dünyasındaki gelişmelerden hareketle
irdeleniyor. Yunanistan örneğinde derinleşen Evren, Yunan emekçilerinin büyük bir direniş
ve kahramanlık göstermelerine rağmen ekonomik taleplerle sınırlandıkları için, iktidar
talebinde bulunulmadığından sonuç alınamadığına vurgu yapıyor. Evren Sovyet tecrübesiyle
zenginleşmiş bir işçi hareketinin kapitalizmin sonunu getireceğinin altını çiziyor. Birdal ise
Halk hareketlerinin içinde sol ve komünistlerin etkisi ne oranda gelişirse kapitalizmin
sonunun o ölçüde erken geleceğine işaret ediyor. Bu konuda liberallerin de çıkmazda
olduğuna inanan Birdal’a göre çağımızda Marksizm, Marksizm-Leninizm olmuştur,
liberallerin anlamadığı budur. Birdal, ülkemizde AKP ile bir rejim değişikliğine gidildiğini
savunurken Arap dünyasında bir baharın yaşandığını da düşünmüyor. Program Evren’in Kürt
sorunu, neo-faşist uygulamalar, sendikal mücadelenin sorunları ve zamları analiz etmesiyle
son buluyor.
NOT: Felsefeci-yazar Mehmet Akkaya’nın hazırlayıp sunduğu programın
fotoğraflarına bakmak için lütfen eki tıklayınız.

GÖRÜNÜŞ VE GERÇEK
Görünüş gerçekliği yansıtıyor olsaydı dünya halen küre değil düz, hareketli değil sabit ve
güneş sisteminin kenarında değil merkezinde bulunuyor olacaktı! Görünüş ve gerçeklik
problemini felsefi bir sorun haline getiren filozofların başında ise I.Kant gelir. Filozof her iki
yapı arasında bir ilişki kurmakla son derece devrimci bir tutum almıştır. Onun söylediği
kısaca “biz görünüşü biliriz ama gerçeği bilemeyiz” biçimindeydi. Felsefi jargonla söylersek
fenomeni biliriz numenon’u bilemeyiz. Hegel ise daha farklı bir paradigmadan meseleye
yöneldi; ona göre gerçekliğin ussalla paralellik arzettiği açıktı. Arada bir ilişkiden ziyade
özdeşlik vardı derken gerçekte belki de Kant’a itiraz ediyordu. Marx da Kapital’in
Önsöz’ünde somuttan değil de soyuttan hareket etmekten söz ederken aynı kaygıları
taşımaktadır; (somutun aldatıcı riskinden). Sanat dünyasında da bu tartışma yankı bulmuştur.
Bunu iki anekdot pek güzel anlatır, birincisi: Magretti bir tane pipo çizmişti ama altına “Bu
bir pipo değildir” ifadesini yazmıştı. İkincisi Picasso, (daha popüler). Sofiye Loren,
Picasso’nun bir sergisini geziyor ve bir balık figürünün önünde duruyor, altında balık yazan
tabloya bakarak “bu nasıl balık” diyor; Picasso da “o balık değil resim” diyor. Günümüzde
düşünür ya da entelektüel dediğimiz kişi, gerçeklikle ilişki kurarken gerçekliği aydınlatacağı
gibi gerçekliğin üzerini de örtebiliyor: Gerçeğe uygun bir görünüşe izin vermeyerek veya onu
çarpıtarak.
“Görünüş ve Gerçek” problemini gündeme getiren Düşünce Kervanı’na bu hafta şair
ve sanat eleştirmenleri Tevfik Taş ile Ali Fil katılıyor. Programda fotoğrafın, resmin, şiirin ve
romanın konuya ilişkin sunduğu olanaklar tartışılıyor. Taş açısından görünüşle gerçek
arasında sıkı bir ilişki olduğu açık, bu yüzden ona göre görünüş gerçeğin olanaklarından
biridir. Bruegel tabloları üzerinden yorumlar yapan Taş’ın dediklerine bakılırsa, ressam dinsel
görünümlü savaşların gerçekte sermaye savaşları olduğunu göstermiştir. Fil ise açıklamalarını
roman ve şiir üzerinden yürütüyor. “Görünüş ve gerçek” sorunsalının Homeros’un
eserlerinden itibaren edebiyatta izlenebileceğini ileri sürüyor. Homeros, Baudelaire ve Yakup
Kadri’nin eserlerinden açıklamalar sunan Fil’e göre sanatın keşfeden (Discover) bir özelliği
var. Sanat kötü yapıldığında da gerçekliğin üzerini kapatabilir. “Sanatın sonu mu?” klişesine
de yer verilen tartışmada gerçekte “sanatın sonu” tezinin sonuna gelindiğine vurgu yapılıyor.
Konuşmacılar medyada konuya ilişkin yeterince malzeme olduğunu söylerken somut
örneklere yer vermekten çekinmiyor. NOT: Felsefeci-yazar Mehmet Akkaya’nın
hazırlayıp sunduğu programın fotoğraflarına bakmak için lütfen eki tıklayınız.

DÜNYADA BİR HAYELET DOLAŞIYOR !
Yaklaşık 160 yıl önce şöyle yazılmıştı Manifesto’da: “Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor
(komünizm Hayaleti). Avrupa’nın tüm eski güçleri bu hayalete karşı kutsal bir sürgün avı
için ittifak halindeler; Papa ile Çar, Metternich ile Guizot, Fransız radikalleri ile Alman
polisleri”. Günümüzde ise hayalet yalnız Avrupa’da değil dünyanın diğer yerlerinde;
merkezlerinde ve çeperlerinde tek tek tüm kıtalarının semalarında kendini gösteriyor: Daha
belirgin, daha görkemli. Başlangıçta kendisine Avrupa’yı mesken seçen hayalet Asya’nın
üzerinde, Afrika’nın üzerinde ve son günlerde Amerika’nın semalarında da kendisine ortam
arıyor, ilgilileriyle buluşuyor. Hayaletin çağrısı ülkemizden de yanıt buluyor. Onların bir
kısmı “Ya işsize iş bulun ya da defolun! “Ya kadın cinayetlerini önleyin ya da defolun” şiarını
ilke edinerek seslerini dünyanın diğer sesleriyle birleştiriyor. Bu sesler karşısında tüm eski
güçler belki de bir kez daha (kapitalizmin ömrünü uzatmak için) ittifak halindeler. Velhasıl
siyaset felsefesini yeni ve daha dinamik olay ve olgular bekliyor…
Düşünce Kervanı bu hafta “Kapitalizmin sonu mu?” başlıklı tartışmaların bir devamı
olarak ekrana geliyor. Kapitalizmin tarihçesinden birçok Marksist argümanın tartışıldığı
programa EHP Genel Başkanı Sibel Uzun ile EHP Genel Sekreteri G. Çağ Aydın katılıyor.
Tartışma “Marx kapitalizmi övdü mü” gibi çarpıcı bir temayla başlıyor. Uzun ve Aydın’a
göre kapitalizmin feodalizme göre ilerici ve devrimci olduğu doğrudur; ama bu geçicidir ve
sadece geçiş dönemi içindir. Kapitalizm sanayi devrimine tekabül ediyor ve asla değişmez
değildir. Çağ Aydın, AKP karşıtlığının önemli olduğunu ama daha önemlisinin kapitalizm
karşıtlığı olduğunun altını çizerken; Uzun da emekçi ittifakının son derece önemli olduğunu
kadın dinamiği ve Kürt dinamiği gibi güçlerle ittifak içinde olmak gerektiğinin üzerinde
duruyor. Program sunucusu Mehmet Akkaya’nın sınıf sorununa karşı kimliğin öne
çıkarıldığı eleştirisi üzerine karşılıklı tartışmalar yaşanıyor. Aktüel bir çerçevede ve hızlı bir
tempoda geçen programda, Mahir Çayan’ın 3.Bunalım Dönemi tezine de atıf yapılıyor.
Konuşmacılar açısından dünyamız böyle bir bunalım dönemini yaşamaktadır. 1870’lerdeki
1.Bunalım I.Dünya Savaşı’nı getirdi, 1929 Bunalımı ise II.Dünya Savaşı’na nende olmuştu.
Not: Programdan kareler görmek için lütfen eki tıklayınız!

TARİHSEL SÜREÇTE ÜNİVERSİTELER
Günümüzde eğitim, öğretim ve de bilme eylemi Aristoteles’in sandığı gibi sadece
“bilmek” ya da “merak duygusunu gidermek” için yapılmıyor. İnsan ve toplumlar maddi
bakımdan ve kültürel yönden zenginleşmek için eğitim kurumunun içinde oluyor. Daha da
önemlisi her sınıf kendi ideolojisini etkin kılmak üzere eğitimi, öğretim kurumlarını
biçimlendirmiş oluyor. Bu kurumların başında kuşkusuz ki üniversiteler geliyor. Halen bizim
gibi ülkelerde egemen sınıfların üniversiteleri koşullamak üzere onların üzerinde baskı unsuru
olarak işlev görmesi boşuna değil. Tarihsel süreçte devrimci bir rol oynayan üniversitelerin
her zaman bu ilkeye riayet ettiği elbette tartışma götürür. Zira egemen sınıfların düşünceleri
olan egemen fikirler de büyük oranda buralarda üretiliyor. Üniversitelerin kökleri Eskiçağ’a,
daha doğrusu Antik Yunan’a kadar uzanıyor. Platon, bu düşüncenin mimarı ve mühendisi
sayılır. Hocası Sokrates’e saygı babında Akademos adıyla anılan bir mekanda kurduğu okul
aynı mekanın adını almış ve tarihte ilk Akademi kurulmuştu. Bunu Aristoteles’in Lekuyum’u
izledi. O da Assos’u seçmişti. Dinsel kurumlar da bu eğitim meselesiyle yakından ilgilendiler;
biraz abartarak söylersek Kiliseler, Camiler, Medreseler ve hatta Cemevleri çoğu zaman
eğitimin merkezleri oldu.
Felsefeci-yazar Mehmet Akkaya’nın hazırlayıp sunduğu Düşünce Kervanı bu hafta
“Tarihsel Süreçte Üniversiteler” konusunu ekrana taşıyor. Programa Mimar Sinan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız ile Doç. Dr. Evrim Önal katılıyor.
“Üniversiteler Masum mu? Üniversitelerde neler oluyor? Bologna Süreci” gibi çarpıcı
tartışmalarla başlayan programda konuşan Karayağız, Antikçağ’dan günümüze üniversitenin
tarihçesini özetliyor; ona göre eskiden köleler eğitimden yararlanamadı, Platon’un
Akademi’sine yalnızca “yurttaşlar” gidebiliyordu, günümüzde ise çok geniş bir alanda eğitim
etkili oluyor. İlk üniversiteleri ise aslında Batı da değil Doğu’da, Mezopotamya’da görüyoruz
(Harran). Meseleye politika perspektifinden yönelen Önal ise üniversite sisteminin devrimci
bir kurum olarak feodalizme karşı doğduğunu ve geliştiğini belirttikten sonra Aydınlanma’nın
zirve olduğunun altını çiziyor. Ona göre Aydınlanma Rönesanstan daha etkili oldu, 1933
üniversite reformunu da Aydınlanmaya bağlamak lazım. Türkiye’de ise üniversiteler en
devrimci dönemini 1960-1980 arası yaşadı; zira bu tarih sınıf mücadelesinin en geliştiği
yıllardı. Not: Programdan kareler görmek için lütfen eki tıklayınız.

ÜÇ DÜNYA GÖRÜŞÜ
Üç Dünya Görüşü teması felsefede çok köklü bir sorundur. Düşüncenin diğer
alanlarında da üç kategoride düşünmek hep gündemde olmuştur. Rakam ve sayılara anlam
yüklemek Pisagor ve Pisagorcuların üzerinde yoğunlaştıkları konular oldu. Yani biraz mistik
düşünen kimseler de günümüzde sayı ve rakamlara metafizik anlamlar vermek adettendir.
Ancak bu çerçevede felsefe yapanlar elleri boş döndüler. Elbette seküler planda yapılan
düşünce çalışmalarını bunlarla karıştırmamak gerekir. Tipik örnek Hegel’dir. Hegel’in ünlü
üçlemesi biliniyor; tez-antitez-sentez. Frued’un üçlemesi deyince de; id-ego-süperego akla
gelir. Popper de bu çerçevededir: nesnel dünya (yani doğa), insanın ürünü olan dünya (kültür
dünyası) ve düşüncedeki dünya. Siyasal palanda Mao Zedung’a mal edilen “üç dünya teorisi”
vardır. Ülkemizin felsefecilerinde de bu (üçleme) geleneğine uyanlar olmuştur. Felsefeci
Betül Çotuksöken de Dışdünya-Düşünme- Dil ilişkisi ifadelerini sıklıkla kullanır. Bu üçleme
meselesini Yener Orkunoğlu’nda da görüyoruz. O da siyasal akım ve anlayışların üçe
indirgenebileceğini söylüyor; bunlar teoloji, sosyalizm ve liberalizm.
Üş Dünya Görüşü başlığıyla ekrana gelen Düşünce Kervanı’nın bu haftaki konukları
Darmstadt Üniversitesi öğretim üyelerinden Yener Orkunoğlu ile hukukçu (avukat) Cemil
Orkunoğlu katılıyor. Felsefeci-yazar Mehmet Akkaya’nın hazırlayıp sunduğu ve Dünya
Felsefe Günü’ne de değinilen (17 Kasım ) programda şu başlıklar öne çıkıyor:
Üç Dünya Görüşü
Üç Sınıf Üç Dünya Görüşü
Dünya Görüşü Ne Demek?
Teoloji Neden Etkili?
Teoloji Hangi Sınıfa Dayanıyor?
Bilimsel Düşüncenin Etkisi
Aydınlanma Nasıl Bir Sınav Verdi?
Liberalizm Din Düşmanı mı?
Sosyalist Dünya Görüşü Nedir?
Ülkemizde Teoloji ve Liberalizm
Not: Program fotoğraflarına bakmak isterseniz lütfen eki tıklayınız.

FELSEFE, BİLİM, SANAT, SİYASET… İLİŞKİSİ
Felsefe insana, topluma ve dünyaya bütünlüklü bakan bir etkinlik, vakti zamanında da
böyle başlamıştı. En azından düşünce düzeyinde baktığımızda ilk kuşak filozoflar, felsefeci
olmanın yanı sıra sanatçı, bilim adamı, siyasetçi, ilahiyatçı vs. Mesela Aristoteles’i ele alalım.
Onun ünlü eseri Metafizik bir felsefe kitabıdır, Fizik adlı yapıtı bir bilim kitabıdır, Politika’nın
konusu siyasettir, Poetika ise sanat üzerinedir. Bunlar ana kitapları yani kültürün ya da
düşüncenin dört alanında da yazmıştır. Platon’un da bu doğrultuda eserleri mevcut. Tabii
zamanla felsefe ve filozof bu düşün disiplinlerinin bir kısmıyla arasına mesafe koymak
durumunda olmuştur. Bunun elbette tarihsel-toplumsal nedenleri var. İlerleyen süreçte
bütünlüklü bakma alışkanlığı Locke, Kant, Hegel ve Marx gibi filozoflarla da devam etmiştir.
Halen de felsefe yaparken bilimle, sanatla ilişki kuranlar az değildir. Bazen de bilim ve sanat
yapılırken felsefenin içinde kalmayı tercih edenlere rastlanmaktadır. Bunların örnekleri
ülkemiz düşün dünyasında da yer bulmaktadır.
Ekranların felsefe programı Düğünce Kervanı bu hafta “Felsefenin felsefe dışı
disiplinlerle ilişkisi”ni tartışmaya açıyor. Programa MSGSÜ Felsefe Bölümü Başkanı Prof.Dr.
Ö. Naci Soykan ile Yrd.Doç. Dr. Mehmet Şiray katılıyor. Programda felsefenin bilimle,
sanatla, siyasetle, teolojiyle ilişkisi ele alınıyor. Soykan’a göre felsefeyi anlamanın
yollarından birisi de onun dışında olan (ama onunla bağlantılı) bilgi alanlarıyla ilişkisini
kurmaktır. Soykan açısından bilimin yararını görmek ve göstermek çok kolayken felsefenin
yararını görmek için onu bilmek zorunludur. Şiray’ın da felsefeyi eleştirellik kategorisi
üzerinden tanımladığı programda felsefenin sanatla olan ilişkisinde yoğunlaşma yaşanıyor ve
karşılıklı tartışmalar görülüyor. Soykan için bilim ve felsefe akla seslenirken sanat ve hatta
din duygulara (benliğe) seslenmektedir. Dinin işlevi kitleleri manipüle etmekken felsefe
kendisi de dahil her yöne eleştiri yapar. Böyle Buyurdu Zerdüşt ve İnce Memed örneklerinin
de anıldığı programda Şiray ise halen ‘Felsefe nedir?” başlıklı kitapların yayınlanıyor oluşunu
felsefenin bir özgünlüğü olarak belirtiyor. NOT: Programdan kareler görmek isterseniz
lütfen eki tıklayınız.

ŞİİR, YAŞAM VE SOL
Hani bir savsöz çok kullanılıyor ki, felsefe bütün bilimlerin anasıdır ya da felsefe
bilimlerin temelidir denir. Bilimlerin gelişim serüvenine bakılırsa bunun doğru olduğu görülür
de. Belki ikinci savsöz şu olabilir: sanatların anası ya da temeli ise şiirdir. Yani şiir tüm
sanatları önceler diyebiliriz. Belki bu yaklaşımı da benimsemek kolaydır. Yeni iddiaya ne
dersiniz?: Şiir sanatın yanı sıra bilimleri ve dolayısıyla felsefeyi de önceler. Aristoteles’in
Poetika’da şiiri tarih biliminden ileri görmesi de bu çerçevede düşünülmelidir. En eskilerden
doğu destanlarını saymazsak şair olarak Safho ve Hesiodos gibi Yunan ozanlarını biliyoruz.
Fakat tarih kitaplarına göre her türlü yazının manzume tarzında yazıldığını düşünürsek, yani
düz yazının, nesrin ilk kuşak Yunan filozoflarında görüldüğünü, aynı zamanda şiirin Yunan
trajedi ve komedi şairlerinde de başvurulan yol olduğunu düşünürsek şiirin önceselliğinde
ikna olunabilir. Eğer şiir hayatta önceli temsil ediyorsa bunun nedeni ne olabilir? Nihat
Behram/Behramoğlu ile Ataolo Behramoğlu bu soruya yanıt arıyor.
Şiir meraklılarını ekrana davet eden Düşünce Kervanı bu hafta iki kardeş şairi konuk
ediyor. Tarihsel süreçte şiirin “neliği” masaya yatırılıyor. Terentius ve Lucretius’tan
Petrarca’ya; Yunus Emre’den Karacaoğlan’a ve oradan günümüze uzanan ve ülkemiz şiirinde
derinleşilen programda Nihat Behram/Behramoğlu ve Ataol Behramoğlu, şiirin temel
temaları üzerinde örnekler vererek gezintiye çıkıyor. A.Behramoğlu açısından şiir, resim,
tiyatro ve müzik aynı tarihsel süreçte ortaya çıkmış olmalıdır. Ona göre şiirin değişmez teması
aşk ve toplumsal muhalefettir. Nihat Behram ise “şiir kir tutmaz” anlayışı üzerinden
tartışmaya katılıyor. Ona göre şiir, sululuktan, yüzeysellikten ve yalakalıktan muaftır.
Günümüzde politikada ve özellikle de medyada müthiş bir sululuk söz konusudur. Her iki şair
için de zalime, katile ve sömürücüye şiir yazma imkanı yoktur. Her iki şair açısından da en
vasat bir şair bile bir mazluma, bir direnişçiye bir sevdalıya şiir yazabilir ama en yetkin şair
bile bir değerbilmeze, yobaza, yozlaşmışa şiir yazamaz. Program konukların şiir serüvenlerini
anlatmalarıyla sona eriyor. Not: programdan karelere bakmak isterseniz lütfen eki
tıklayınız.

FELSEFE, TOPLUM BİLİMLERİ VE TARİHÇİ
Tarihsel meseleler de dahil her türlü bilgi nesnesine bakarken kuramsal olanın
aydınlığından yararlanmak gerekiyor. Yani karanlığı aydınlatmanız için üzerine gitmeniz
önemli ama çok daha önemlisi elinizde bir projektör gibi aydınlatma aracı olmalıdır. Kuram
yani teori bu bakımdan oldukça işlevseldir, algılamada operasyonel olanaklar sunar. Aslında
felsefece baktığımızda yalnız tarih bilimi için değil diğer bilgi ve düşün disiplinlerinde de
durum aynıdır. Zaten felsefi bakış tepeden tırnağa kuramsal bakış değil midir? Buna “evet”
denilecekse geriye “diyalektik bakış” kalıyor; o da olay ve olguyu ayrıştırıp bir parçasıyla
ilgilenmekle yetinmiyor; çünkü olgular birbirinden bağımsız değil. Bu bilgi disiplinleri için
daha da geçerli; zira olgular arasında “içsel ilişkiler” sözkonusu. Varlığı parçalayıp biriyle
ilgilenmek (diğer parçalarla bağlantısını unutup) Hegel’in benzetmesiyle ağaçla ilgilenip
ormanı gözden kaçırmak anlamına gelir. İşte varlığa (onun bir parçasına değil) nüfuz
edebilmek için Hegel “modern diyalektiği” keşfetmişti. Modern diyalektik varlığa tarihsel
süreçte bakmayı zorunlu koşul olarak gördü: Tarih felsefesi felsefe tarihi olarak ortaya
konuldu.
Felsefi tartışmaların programı olan Düşünce Kervanı’nda bu hafta “Felsefe, Toplum
Bilimleri ve Tarihçi” ilişkisi ele alınıyor. Programa katılan Prof.Dr. Taner Timur aynı
başlıkla yayınlanan yeni kitabındaki temel konulara ilişkin soruları yanıtlıyor. Programa
felsefe öğretmeni Aydın Ataş da eşlik ediyor. Timur’a göre liberal felsefeler eskiden beri
Marx’ın doğrularını değil yanlışlarını araştırmakla ömürlerini tükettiler. Oysa aynı
araştırmacılar tarihi maddecilik dışında kalan filozofların sadece doğrularını araştırmakla
yetiniyorlar, bir çifte standart olduğu çok açık. Ataş da bu bakışın yanlışlığına vurgu yaparken
“aynı gözler ABD ve İngiltere’de sokakta kalan aç insanları görmüyor” sözlerini kullanıyor.
Programda “teorinin gücü”ne de işaret eden Timur, olay ve olgulara bakmada buna zorunlu
olarak ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor. Bu sayede Marx, Atlantik’in iç deniz haline
geleceğini söylemiş ve Pasifik’in de Atlantik haline geleceğini söylemiştir, tıpkı Akdeniz’in iç
deniz haline gelmesi gibi, o bugünkü küreselleşme meselesini de görmüştür. Tartışmanın
Dilthey, Weber, Nietzsche ve Heiddeger gibi filozoflara kadar genişletildiği görülüyor ve bu
filozofların pesimist, mistik ve irrasyonel unsurlar yaydıklarına değiniliyor. NOT:
Programdan karelere bakmak isterseniz lütfen eki tıklayınız.

KAPİTALİZMİN SONU MU -3
Giambattista Vico, tarihi tanrılar çağıyla başlatıp kahramanlar çağıyla devam ettirip
insanlık çağıyla sonlandırırken haklı mıydı? Ya aynı dönemde yaşayan ve “olası dünyaların
en iyisinde yaşıyoruz” sözlerini kullanan büyük filozof Leibniz’e ne demeli? Adı üzerinde
“Eski” Çağ, “Orta” Çağ yakıştırmasını yapanlar yaşadıkları çağa da “Yeni” sıfatını
kullanırken ne derece gerçeğe uygun saptamalar yapmışlardı? Fransız tarihçiler A.Thierry,
F.Guizot ve A. Mignet sınıf savaşlarını fark ettikleri halde burjuva dünyasını bundan muaf
tutarken hangi sınıfa hizmet etmiş oldular? Önceki toplumların değiştiğini gören ama kendi
çağlarının değişmezliğini düşünen ekonomi-politiğin dev filozofları tarihi hangi kaygılarla
sonlandırmışlardı? Bu soruları çoğaltmak mümkün. Daha yakın zamanlarda Hegel de bu
kervana katılmış ve kapitalizmin vahşi yüzüne rağmen tarihi Hristiyan-Cermen dünyasında
bitirmişti. Oysa yüzyıl sonra Lenin, “can çekişen sisteme” vurgu yapmaktan çekinmedi.
Giderek yeniden “karşı taraf” ideolojilerin sonunun geldiğini hiç değilse son yirmi yıldır ileri
sürerek adeta Lenin’i yanlışlamaya çalıştılar. Fakat bu sürede dünya sosyal bunalımlar,
ekonomik krizler ve savaşlardan başka bir şey görmedi/görmüyor. Anlaşılan söz sırası şimdi
“ötekiler” de: Kapitalizmin sonu mu?
Felsefeci-yazar Mehmet Akkaya’nın hazırlayıp sunduğu Düşünce Kervanı’nda bu
hafta “kapitalizmin sonu mu?” adlı tartışmanın üçüncü bölümü yapılıyor. Programa
ekonomistler Hakan Öztürk ile İbrahim Okçuoğlu katılıyor. Ekonomist Öztürk’e göre
kapitalizm, krizinin üçüncü dönemini yaşıyor. Bu krizin diğerlerinden çok özgün ve “olgun”
olduğunu unutmamak gerekir. Kapitalizm, doğası gereği kriz üretir ve “çözer” düşüncesi
şimdiki kriz için geçerli olamaz. Okçuoğlu da konuşmasında kapitalizmin kendiliğinden
çökeceğini düşünmenin yanlışlığına vurgu yaparken işçi sınıfının mücadelesi söz konusu
olduğu sürece kapitalizmin çökebileceğine işaret ediyor. Okçuoğlu’ya göre kriz, Avrupa’da
da görüldüğü üzere milliyetçilik ve ırkçılık üretmektedir. Akkaya’nın “Lenin can çekişen
kapitalizm dediği için yanıldı mı?” sorusu üzerine boyutlanan tartışmada Öztürk için
kapitalizm işçilere, kadınlara ve gençlere umutsuzluktan başka bir şey vermediğinden sonu
gelmektedir. Okçuoğlu da kapitalizmin sonunun geldiğini ama daha önemli bir sorunun ise
onun yerine sosyalizmin gelip gelemeyeceğinin önemine parmak basıyor. NOT:
Programdan görüntülere bakmak isterseniz lütfen eki tıklayınız.

STOA DÜŞÜNCESİ VE TARSUSLU FİLOZOFLAR
Stoa felsefesi, felsefenin Yunan’dan Roma’ya kaydığını göstermesinin yanı sıra beş
yüz yıl etkili olmasıyla da dikkati çeker. Köle Epiktetos ve Marcus Aurelius gibi kralları bir
araya getirmesi bakımından da ilginçtir. Epiktetos için rahatlıkla “bizden biriydi” denilebilir.
M.Ö. 3.yüzyıl ile M.S. 2.yüzyıl arasında varlık gösteren bu felsefenin filozofları
epistemolojiden çok ahlak sorunsalı çerçevesinde düşünceler ortaya koydular. Roma
despotizmi nedeniyle bir savunma ve geri çekilme felsefesi yaptıklarına da kuşku yok. Az ile
yetinme, hırslarını dizginleme ve kendini aşma temalarında doğaya bağlılık gösterdiler.
Zamanı gelince de intihar etmek de dahil dünyadan göçüp gitmesini bilmeyi savundular.
Seneca ve ayrıca Aratos gibi Tarsuslu olanlarına da rastlamak olasıdır. Çünkü geniş bir
zamana yayılmanın yanı sıra mekan bakımından da geniş bir coğrafyaya yayılmışlardı. Aratos
dergisi 2011’i Aratos yılı ilan etti ve yıl içinde çeşitli çalışmalar yapıldı. 2011, David
Hume’un da 300.doğum yılı olması bakımından önem taşır. Aratos dergisi 2012’yi de
C.Orhan Tütengil yılı ilan ediyor.
Düşünce Kervanı, bu hafta “Stoa Düşüncesi ve Tarsuslu Filozoflar” başlığıyla ekrana
geliyor. Programa felsefeci Prof.Dr. Afşar Timuçin ile Aratos dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Uğur Pişmanlık katılıyor. Timuçin’e göre Stoa filozofları bilgi kuramından
ziyade insan sorunlarıyla ve ahlakla ilgilenmeleri bakımından özgünlük gösterirler. İlk defa
toplumun diğer bireylerinden de kendini sorumlu duyan anlayışı, evrensellik anlayışını hatta
aydınlanma felsefesinin izlerini de stoada buluyoruz. Ülkemizde yeterince etkili olmadığının
da altını çizen Timuçin açısından, stoa düşüncesi Yeniçağın felsefesinde ve Rönesans
düşüncesinde de oldukça etkili oldu. Lukacs’ın stoacıları aydınlanmanın ve Fransız
devriminin öncüleri olarak görmesine de işaret eden Timuçin, Aratos ve benzer filozofların
Çukurova’dan çıkmasını da “acılı, sorunlu ve sıkıntılı ortamlar”ın yeni düşünceler için uygun
iklimler olduğuna vurgu yapıyor. Timuçin, “Orhan Kemal’in de Çukurova’dan çıkmış olması
öğreticidir” sözlerini kullanıyor. Uğur Pişmalık da kentlerin çoraklaştığı bir ortamda felsefe
çalışmaların önemine değinirken; Tarsus’un tarihsel ve kültürel özellikleri üzerinde
yoğunlaşıyor. Aratos dergisi, Tarsuslu filozoflar belgeseli ve Tarsus Felsefe Okulu’na dair
proje ve uygulamalar üzerinde duruyor.
NOT: Mehmet Akkaya’nın hazırlayıp sunduğu programdan fotoğraflara bakmak için
lütfen eki tıklayınız.

TARİHSEL SÜREÇTE MÜHENDİSLİK DÜŞÜNCESİ
Mühendisliğin tarihi aslında insanlık tarihi kadar eskidir dense mesele abartılmış
olmaz. İnsanların kullandıkları en ilkel araç gereçler ve avlanmak üzere imal ettikleri silahlar
o zaman için birer mühendislik harikasıydı; yerleşik yaşama geçildiğinde barınmak için
yapılan mağaralar ya da mağaradan bozma ev örneklerinde ilk mühendislik düşüncesini
görüyoruz. Mısır uygarlığının sembolü olan Piramitler de keza bizleri mühendislik konusuna
götüren örnekler. Romanın meşhur yollarından, ilk kentlerin altyapı çalışmalarından da
mühendisler sorumlu olmuştur. Akademilerin kurulması devasa tapınakların inşa edilmesi,
matbaanın icadı da onların eseri olmuştur. Rönesansın başlatıcılarından Leonardo da Vinci ve
Alberti gibi bilim ve düşün kişilerinin de mühendis olduklarını bilmem hatırlatmaya gerek var
mı? Yakın tarihlerde buhar makinesinin icadı, sanayi devrimin altyapısı da onlar sayesinde
hayat buldu; uçakları onlar uçurmuş; elimiz, bileğimiz hatta kolumuz ve başımız ve beynimiz
olan bilgisayarlar da onların katkısıyla ortaya çıkmışlardır.
Felsefeci-yazar Mehmet Akkaya’nın hazırlayıp sunduğu Düşünce Kervanı bu hafta
“Tarihsel Süreçte Mühendislik Düşüncesi” başlığıyla ekrana geliyor. Programa MMO üyeleri
Süleyman Solmaz ve Zafer Güzey katılıyor. Bir pratik süreç olarak algılanan mühendisliğin
gerçekte güçlü bir düşünsel arkaplanı olduğunu vurgulayan konuşmacılara göre mühendislik,
felsefi planda iyi ve etkili bir tasarım sözkonusu ise anlamlı ve verimli olmaktadır. Süleyman
Solmaz açısından Platon kurduğu kulübe geometri bilmeyenleri almadığı için haklıdır. Zira
mühendislik geometrik düşünmek anlamına gelir. Solmaz’a göre mimarlık nasıl ki estetik
tasarıma dayanıyorsa mühendislik de yapının iyi kullanılabilirliğini tasarlamaya dayanıyor.
Yapının; insan ve toplumun etik, estetik ihtiyaçlarına göre yapılması kaçınılmazdır. Solmaz
açısından, buna uyulmadığı kapitalizm koşullarında mühendislikte bir yozlaşma kaçınılmaz
olmaktadır. Zafer Güzey ise ergonomik ve optimum olan kavramlar üzerinden sorunu
irdelerken mühendisliğin düşüncesi ve felsefesinin geri planda kaldığı ortamlarda bu
yozlaşmanın ortaya çıktığına işaret ederken, bu yozlaşmanın nedeni olarak mühendisliği değil
de kapitalizmi ve iktidarların ona çıkardığı zorlukların altını çiziyor. NOT: Programdan
fotoğraflara bakmaz isterseniz lütfen eki tıklayınız.

YAKIN TARİH NE SÖYLER ?
Söz konusu tarih olduğunda birçok filozofa gönderme yapmak olası. Bunlardan birisi Alman
düşünürü Leibniz’dir; zira ona göre her monad geçmişin izlerini kendinde taşır. Bir diğer filozof ise
A.Comte’tur. Comte da “yaşayanları ölüler yönetir” diyerek aynı paralelde bir düşünceye imza atmıştı.
Nihayet K.Marx’ı da muhakkak anmak gerekir; zira ona göre de geçmiş, üzerimize bir kabus gibi
çökmektedir. Yine ona göre gerçek bir bilim vardır, o da tarih bilimidir. Montaigne, Descartes, Kant,
Hegel ve Marx gibi filozoflar yaşadıkları çağın en ilginç ve özgün çağ olduklarını ileri sürmüşler ve
bunun gerekçelerini de belirtmişlerdi. Böyle bir gelenek olduğuna göre biz de bu geleneğe uyarak son
12 yılı saymazsak 20.yüzyılın insanları olduğumuzdan, en kritik çağın 20.yüzyıl olduğunu
söyleyebiliriz. Eric Hobsbawm onu kısa ve aşırılıklar çağı olarak tanımladı. Gerçekte onu kritik, özgün
ve verimli klan nedir? Bir defa şunu söyleyebiliriz ki, bilimin hayalini kurduğu teknolojik dünya bu
yüzyılda kuruldu, insan uzayın derinliklerine açıldı. Yeni felsefi materyalizm emekçilerin iktidarları
olarak somutluk kazandı. Fizik bilimlerinde üretici güçlerin gelişmesini sağlayan çok önemli
ilerlemeler oldu. Sanat düşüncesi çok geniş bir yelpaze oluşturdu; sanat tarihçileri der ki, her iki buçuk
yıla bir sanat üslubu denk düşüyor; bu aslında felsefe açısından da geçerli; Frankfurt Okulu’nu tanıdık,
bilimsel felsefeyi gördük, varoluşçuluk, yapısalcı felsefe, feminizm ve postmodern düşüncelere
tanıklık ettik. Siyasette de bir “zenginlik” kendini hissettirdi; Özellikle sosyalizmin; çalışanlar,
emekçiler, işçi sınıfı için umut olmaya başladığı andan itibaren sosyal demokrasiler, parlamenter
demokrasiler, Bonabartizmler, askeri diktatörlükler, milliyetçi, ulusalcı hatta ırkçı rejimler, faşizmler
ayrıca dinsel rejimlerin de boy gösterdiği bir çağ oldu 20.yüzyıl.
Düşünce Kervanı bu hafta 20.yüzyılı mercek altına almak üzere sosyal tarihçi Demir
Küçükaydın ve siyaset bilimi mastır öğrencisi Ufuk Işık’ı konuk ediyor. Bilim, felsefe, sanat ve
politika düşüncesi bakımından 20.yüzyılın analizinin yapıldığı programda konuya kavramsal bir
açıklamaya getiriliyor. Gelişme ve ilerleme kavramlarının olumsuz değerler de taşıyor olabileceğini
ileri süren Küçükaydın, özellikle Batı Marksizmi, Troçki ve Hikmet Kıvılcımlı’yı önemsediğini
vurguluyor. Türkiye’deki gelişmelere de değinilen tartışmada Küçükaydın, Osmanlıyı reddedip
Cumhuriyet Türkiyesi’nin benimsenmesini de sorunlu görüyor. Uygarlığın dünyaya, Cumhuriyetle
beraber de Türkiye’ye özgürlüğün geldiği aydınlanmanın uydurduğu bir yalandır. Kürt demokratik
mücadelesinin de ülkemiz için bir kazanım olduğu görüşüne vurgu yapılan programda Ufuk Işık da
20.yüzyıldaki faşizan gelişmeler üzerinden sorular kurgulayarak tartışmayı derinleştiriyor. Programı
felsefeci-yazar Mehmet Akkaya yönetiyor. NOT: Programın fotoğraflarına bakmak isterseniz
lütfen eki tıklayınız.

