KONU: MURAT BELGE İLE MARKSİST SANAT FELSEFESİ
KONUKLAR: MURAT BELGE, ARİF ARSLAN

HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/12 ŞUBAT 2009,DEM TELEVİZYONU
MURAT BELGE’YLE MARKSİST ESTETİK
Pazartesi
Dem Tv
Saat:15.30

“Marksizmin Güncelliği” tartışmaları devam ederken, Düşünce Kervanı’nda da Marksist
estetiğin güncelliğine ilişkin tartışmalar yapılıyor. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Murat
Belge’nin katıldığı tartışmada, Belge’nin C.Caudwell üzerine yazdığı Marksist Estetik
kitabından hareketle Marksist felsefe sisteminin birçok sorununa da gönderme yapılıyor.
Marksist sanat felsefesine kaynaklık eden Marks ve Engels’in sanat yazıları sözkonusu
edilirken Plehanov, Lukacs, Brecht, Kagan gibi birçok Marksçı düşünür de tartışmada ele
alınıyor . Mehmet Akkaya’nın sorularını yanıtlarken, bir soru üzerine Belge, halen Marksist
olduğuna, Marksizmin ve Marksist estetiğin güncel olduğuna vurgu yapıyor. Eğitimci-yazar
Arif Arslan’ın da eşlik ettiği Düşünce Kervanı programı Dem Televizyonu’nda yayınlanıyor.
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KONU: HALK TÜRKÜLERİNİN FELSEFİ DÜŞÜNSEL BOYUTLARI
KONUKLAR:ERKAN OĞUR, İ. HAKKI DEĞİRMENCİOĞLU, MESUT ÇİFTÇİ
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA
19 ŞUBAT 2009 DEM TELEVİZYONU
HALK MÜZİĞİNİN FELSEFİ-DÜŞÜNSEL BOYUTLARI
PAZARTESİ

DEM TV.

SAAT:15.30

Halk müziğinin, çağdaş düzeyde yapılan her türden müzikal etkinlikte temel teşkil ettiğini ileri
sürenlerden birisi de, yaptığı otantik müziklerle tanıdığımız müzisyen Erkan Oğur. Düşünce
Kervanı'na konuk olan Erkan Oğur ile meslektaşı ve çalışma arkadaşı İ.Hakkı Demircioğlu halk
türkülerinin taşıdığı felsefi, siyasal, edebi unsurları analiz ediyorlar. Gitarist Mesut Çiftçi'nin de eşlik
ettiği canlı müzikli tartışmada, programın hazırlayıp sunucusu Mehmet Akkaya halk türkülerini
yapanların yasaları yapanlardan daha güçlü olduğu düşüncesine vurgu yapıyor. Düşünce Kervanı
Dem televizyonunda yayınlanıyor. Dem televizyonu Türksat 1-c uydusundan ve D-Smart 183.
kanaldan yayın yapıyor.
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KONU:FELSEFENİN KONUSU VE DİĞER BİLGİ DİSİPLİNLERİYLE İLİŞKİSİ
KONUKLAR:KURTUL GÜVENÇ, KAAN ÖZKAN
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA
26 ŞUBAT 2009, DEM TELEVİZYONU
FELSEFEMİZİN KONUSU VE ÖZGÜNLÜĞÜ/Pazartesi Dem tv
Saat
15.30
Yeniçağla birlikte diğer disiplinlerde olduğu gibi felsefede de bir konu genişlemesi olduğu biliniyor.
Düşünce Kervanı’na konuk olan Maltepe üniversitesi öğretim görevlileri felsefeci Kurtul Gülenç ve
Kaan Özkan, felsefedeki konu zenginliğinin Türkiye’de yapılan felsefeye etkisini tartışıyor.
Felsefenin siyasetle, bilimle ve sanatla olan ilişkisinin de mercek altına alındığı tartışmaya Prof.Dr.
Afşar Timuçin de telefonla katılıyor. Programı hazırlayıp sunan Mehmet Akkaya’nın sorularını
yanıtlayan Timuçin, felsefeyi devletin ve sermayenin koşulladığının altını çizerken felsefenin ve
felsefecilerin kurulu düzene karşı eleştirel bir tutum almadığına vurgu yapıyor.
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KONU:YAKIN DÖNEM TARİHİMİZİN SİYASAL NİTELİĞİ
KONUKLAR: ALTAN ÖYMEN, HÜSEYİN KIVANÇ
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA
5 MART 2009 DEM TELEVİZYONU
YAKIN TARİHİMİZ MERCEK ALTINDA
Dem Tv.
Pazartesi
Saat: 15.30
Türkiye, modern bir pozisyonda görünse de gerçekte modern değerlerin toplum yaşamında pek de
etkili olmadığı görülüyor. Düşünce Kervanı'na konuk olan gazeteci-yazar Altan Öymen, son yüz
yıllık süreci değerlendirirken siyasal rejimin niteliğini belirleyen Aydınlanma, demokrasi ve insan
hakları meselelerine dikkat çekiyor. Mehmet Akkaya'nın sorularını yanıtlayan Öymen, gazetecilikte
büyük değişikliklerin yaşandığının da altını çiziyor. Tartışmaya eşlik eden gazeteci-yazar Hüseyin
Kıvanç ise Osmanlıdan kalma düşünme alışkanlıklarının devam ettiğine vurgu yaparken basın
ortamında özgürlüğün olmadığını, askeri darbelerle bunun daha da derinleştiğinin altını çiziyor.
Düşünce Kervanı Dem Televizyonunda yayınlanıyor, Dem Tv, Türksat 1-C ve D-Smart 183. kanaldan
yayın yapıyor.
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KONU:POSTMODERN FELSEFENİN DÜŞÜNCEYE VE SOSYAL YAŞAMA ETKİLERİ
KONUKLAR:YENER ORKUNOĞLU, ALİ OSMAN ALAYOĞLU
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA
12 MART 2009 DEM TELEVİZYONU
MODERNİZM-POSTMODERNİZM KARŞITLIĞI
Pazartesi
Dem Tv
Saat: 15.30
20. yüzyılda iki buçuk yıla bir sanat akımı düşüyor diye hep söylenir. Bu denli olmasa da sanattaki bu
"zenginlik" gerçekte felsefe için de geçerli oldu. Nietzschecilikten Marksçılığa, varoluşçuluktan
fenomenolojiye, dil felsefesinden yapısalcılığa, post yapısalcılıktan postmarksizme birçok akıma tanık
olundu. Son olarok postmodernizm de bunlardan biri. Düşünce Kervanı"na konuk olan Yener
Orkunoğlu ve Ali Osman Alayoğlu, felsefeci Mehmet Akkaya"nın sorularını yanıtlarken modernizmpostmodernizm karşıtlığına vurgu yakarken bir yandan da konunun Marksizmle olan ilişkisine dikkat
çekerek Marksist filozofların postmadernizme bakışının altını çiziyorlar.
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KONU: YEREL SEÇİMLERE TOPLUMCU BİR BAKIŞ
KONUKLAR: PROF.DR.İZZETTİN ÖNDER, AV. ŞİAR RİŞVANOĞLU
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA
19 MART 2009 DEM TELEVİZYONU
YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNE TOPLUMCU BAKIŞ
29 Mart Pazartesi Dem Tv. Saat 15.30
Seçim deyince demokrasi, demokrasi deyince de Antik Yunan ve Atina akla geliyor. Siyaset felsefesi
yapan ilk kuşak filozoflardan Platon ve Aristoteles işte bu Yunan toplumunu analiz ederek devlet
felsefelerini kurmuşlardı. o dönemde seçimler kadınları, yabancıları, yoksulları ve özellikle de köleleri
ilgilendirmiyordu! Ortaçağ'ı saymayalım, Yeniçağ'la birlikte burjuvazi ve emekçiler tarih sahnesine
çıkarak seçimleri yeniden güncellediler. Sosyalist toplum kuramcıları da konuyla yakından
ilgilendiler, halen de ilgileniyorlar. Düşünce Kervanı'na konuk olan Prof.Dr.İzzettin Önder ile
hukukçu ve Adana Belediye Başkan Adayı (Sol platform) Şiar Rişvanoğlu, Mehmet Akkaya'nın
sorularını yanıtlarken emekçiler, entelektüeller, sol ve sosyalistler için yerel yönetim seçimlerinin ne
anlam ifade ettiğini açıklıyorlar.
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KONU:27 MART DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ
KONUKLAR:MEHMET ESATOĞLU,

HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA/26 MART 2009, DEM TV
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ/DEM TV
PAZARTESİ 15.30
Tiyatro, tarihsel özelliği ve dinamik niteliğiyle birçok sanata da kaynaklık eden bir sanat disiplini.
İnsani ve toplumsal sorunları konu etmesi nedeniyle de zengin ve hareketli bir görünüme sahip.
Meselenin bu boyutuyla ilgilenen birçok tiyatro filozofundan söz etmek mümkün görünüyor. Bunların
Sofokles'ten Shakespeare'e; Moliere'den Brecht'e uzandığı söylenebilir. 27 Mart Dünya Tiyatrolar
Günü, Dünya Tiyatro Enstitüsü'nün önerisi üzerine 1962'den beri her yıl kutlanıyor. Düşünce
Kervanı'na bu hafta konuk olan tiyatrocu ve yazar Mehmet Esatoğlu ile programa telefonla eşlik
eden tiyatrocu Zafer Diper Mehmet Akkaya'nın tiyatro düşüncesine, tiyatro tarihine, tiyatro estetiğine
ilişkin sorularını yanıtlıyor. Not 1: program fotoğrafları ektedir.
Not 2: Dem Televizyonu uydu ve kanal bilgileri değişmiştir.
Yeni bilgiler: Turksat 3A ve D-Smart kanal 130 olmuştur.
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KONU:SİYASAL REJİMİMİZİN NİTELİĞİNİ BELİRLEYEN DİNAMİKLER
KONUKLAR: EROL TOY, MUZAFFER AYHAN KARA
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA
2 NİSAN 2009, DEM TV
TÜRKİYE'NİN SİLASAL YAPISI/PAZARTESİ
DEM TV
SAAT:15.30
Düşünce kervanı'nda bu hafta Tükiye'nin siyasal yapısını belirleyen dinamikler nelerdir sorusuna yanıt
aranıyor. Programa katılan araştırmacı yazar Erol Toy, bu sorunun yanıtını Selçuklu, Osmanlı ve
Türkiye'deki "üç kırılma" görüşleriyle açıklıyor. Gazeteci yazar Muzaffer Ayhan Kara ise Osmanlı'dan
tam bir kopuş olmadığını, ancak Cumhuriyetle birlikte kısmi bir kopuşun yaşandığını söyledikten
sonra modern değerlerin şu anda risk altında olduğunun üzerinde duruyor. Yön ve Devrim dergilerinin
sosyalist hareketlere kapı açtığının da altını çiziyor. Mehmet Akkaya'nın sorularını yanıtlayan her iki
tartışmacı da siyasal yönetimin demokrasi olmadığına liderler diktatörlüğü olduğuna vurgu yapıyor.
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KONU: TARİHSEL SÜREÇTE FELSEFE-SANAT İLİŞKİSİ
KONUKLAR: ALİ FİL, BAYRAM KAYA, ARİF ARSLAN
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA
9 NİSAN 2009 DEM TELEVİZYONU
FELSEFE-EDEBİYAT KARŞILAŞTIRMASI
Pazartesi
Dem TV. Saat: 15.30
Çokça duyduğumuz deyimler arasında "felsefe yapma", "edebiyat yapma" ifadeleri de bulunuyor. Bu
tür entelektüel olanı engellemeye yönelik anlayışların oluşmasında kapitalizmin rolü nedir? Bu
noktadan hareketle "Düşünce Kervanı"nda, felsefe-sanat ilişkisi modernizme kadar hangi dinamikler
üzerinden kurulmuştur, sorusuna yanıt aranıyor.
Felsefenin Antik Yunan'da, Rönesans'ta ve
Aydınlanma döneminde edebiyatla buluştuğu biliniyor. Popüler kültür her iki bilgi disiplinine karşı
her dönemde bir direnç sergiliyor. Programa konuk olan edebiyatçı-yazar Ali Fil, felsefeci Bayram
Kaya ve programa eşlik eden eğitimci-yazar Arif Arslan, Mehmet Akkaya'nın konuya dair sorularını
yanıtlıyor.
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KONU:KÖY ENSTİTÜLERİ
KONUKLAR: Y. ZİYA BAHADINLI, DURSUN YILDIZ, SADIK ALBAYRAK
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA
16 NİSAN 2009 DEM TELEVİZYONU
KÖY ENSTİTÜLERİ'NİN FELSEFESİ
Pazartesi
Dem tv
Saat:15.30
Birçok kavram gibi eğitim kavramı da pek masum değil. Hem insanın gerçek anlamda insanlaşmasına
hizmet etmekte, hem de egemen sınıfların ideolojilerinin taşıyıcısı olmaktadır. Ülkemizin de köklü
eğitim sorunları Osmanlı'dan beri devam etmektedir. Modernleşme çerçevesinde önerilen projelerin de
iyi sonuç verdiği söylenemez. Bu projelerden biri de Köy Enstitüleri idi. Düşünce Kervanı'na konuk
olan eski TİP Milletvekillerinden, aynı zamanda Köy Enstitüsü çıkışlı da olan edebiyatçı-yazar Yusuf
Ziya Bahadınlı, eğitimci-yazar Dursun Yıldız ve yazar Sadık Albayrak Mehmet Akkaya'nın
konuya ilişkin sorularını yanıtlıyor. Programda eğitimin felsefesinden hareketle ülkemizdeki özgül
sorunlarına değiniliyor, köy enstitülerinin neden kurulduğu neden kapatıldığı ayrıntılarıyla masaya
yatırılıyor. 17 Nisan 1940'ta kurulan Köy Enstitüleri 1947'de “komünizm yuvalarına dönüştüğü”
gerekçesiyle kapatılmıştı.
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KONU:20. YÜZYIL FELSEFESİ
KONUKLAR:PROF.DR.DOĞAN ÖZLEM
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/ 23 NİSAN 2009, DEM TELEVİZYONU
DOĞAN ÖZLEM İLE 20.YÜZYIL FELSEFESİ
Pazartesi
Dem Tv
Saat: 15.30
Felsefi akım ve anlayışlar yönünden belki de en “zengin” dönem 20.yüzyıl olmuştur. Tabii bu akım ve
anlayışların kökeninde 18. ve 19. yüzyılda, özellikle de Almanya’da etkili olmuş felsefeler bulunuyor.
Düşünce Kervanı’na konuk olan felsefecilerimizden Prof.Dr. Doğan Özlem, 20.yüzyılda kurulan
felsefelerin özgünlüklerini analiz ederken tek tarz felsefenin olmadığının altını çiziyor. Mehmet
Akkaya’nın soruları üzerine İngiliz felsefesinin de üzerinde duran Özlem, fenomenolojinin ve dil
felsefelerinin “masum” olmadıklarına değinirken postmodernizmin ise karşılığının olmadığına vurgu
yapıyor. Tartışmaya telefonla eşlik eden felsefeci Prof.Dr.Afşar Timuçin ise felsefe yönünden 20.
yüzyılın verimsiz olduğuna işaret ediyor.
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KONU:SENDİKAL MÜCADELENİN DÜŞÜNSEL BOYUTLARI
KONUKLAR: DOÇ.DR.KURTAR TANYILMAZ, GAYE YILMAZ
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA DEM TV. 30 NİSAN 200
SENDİKALARIN SONU MU?
Pazartesi
Dem Tv. Saat:15.30
Mehmet Akkaya’nın hazırlayıp sunduğu Düşünce Kervanı’nın bu haftaki konukları Marmara
Üniversitesi öğretim üyesi Kurtar Tanyılmaz ile sendikacı-yazar Gaye Yılmaz, programın konusu ise
“Sendikal mücadelenin düşünsel boyutları” başlığını taşıyor. Yeniçağ başlarıyla birlikte temelleri
atılan ve sanayi devrimiyle doruk noktasına ulaşan kapitalizm, yeni yaşam koşularını getirdi. Yani
endüstri devrimi “ayaktakımı”, “cahiller sürüsü” ya da “kabasaba yoksullar yığını” olarak görünen
kitlelerin işçi sınıfına dönüşmesine olanak verdi. R.Owen, S.Simon ve C. Fourier bu dönemin ilk
kuşak düşünürleri oldular. Bu filozofların da düşünsel katkılarıyla devrimci bir yapıya dönüşen işçi
sınıfı, Feuerbach’ın ve özellikle de Marks ve Engels gibi filozofların çığıraçıcı yaklaşımlarının da
etkisiyle önce devrimci bir sınıfa dönüşmüş, sonra da Paris Komünü örneğinde olduğu gibi siyasal
mücadelenin radikal özneleri olmuşlardır. Tartışma sendikal mücadelenin tanımı ve tarihçesi
çerçevesinde derinleşirken “sendikaların sonu mu? noktasında odaklanıyor. Yılmaz ve Tanyılmaz
sendikaların kimi krizlerinin ve sorunlarının olduğunu vurgulamakla beraber, kapitalizm olduğu
sürece sendikalar var olacaktır görüşünde birleşiyorlar.
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KONU:SEYAHAT DÜŞÜNCESİNİN TARİHSEL VE AKTÜEL BOYUTLARI
KONUKLAR: MUSTAFA ANDIÇ, ORHAN ERSÖNMEZ
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA
7 MAYIS 2009, DEM TELEVİZYONU/SEYAHAT DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE
Pazartesi
Dem Tv
Saat:15.30
Homeros, Herodot, Thales, Protagoras ve Kıbrıslı Zenon gibi düşünürler belki de tarihte bilinen ilk
gezgin düşünürlerdi. Bilgiyi okuyarak ve gezerek biriktiriyorlardı? Gezgin olarak masum muydular?
Elbette evet. Ya Yeniçağa açılan süreçteki gezginlere ne demeli? Marko Polo, Kristof Kolomb,
Amerigo Vespuici ve Macellan, masum muydular? Asla. Çünkü dönemin coğrafi keşifleri bilime,
felsefeye ve tekniğe olanak verecek ortamı hazırlarken bir yandan da kapitalist sömürü ilişkilerine ve
Antik’te kalan köleciliğin yeniden biçimlenmesine ortam hazırlamıştı. Kapitalizm aynı zamanda bir
avuç elit kesimin seyahat edebildiği döneme de son verdi, turizm kavramını geliştirdi. Peki turist ile
gezgin aynı anlama mı gelir? Düşünce Kervanı’na konuk olan eğitimci-gezgin Mustafa Andıç ve
mühendis-gezgin Orhan Ersönmez bu soruya “hayır” yanıtını veriyor. Mehmet Akkaya’nın
hazırlayıp sunduğu programda tartışma seyahat düşüncesinin tarihsel ve aktüel yönleri üzerinde
yoğunlaşıyor.
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KONU: BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ
KONUKLAR: DOÇ.DR.ALAEDDİN ŞENEL, PROF.DR.EREN OMAY
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA
14 MAYIS 2009 DEM TELEVİZYONU
BİLİM, FELSEFE VE DİN TARTIŞMALARI
Pazartesi
Dem Tv.
Saat:15.30
Düşünce Kervanı bu hafta, ‘bir düşünceyi öğrenmek, gerçekte onu ortaya çıkaran koşulları
öğrenmektir’ anlayışından hareket ediyor. Düşünceleri, o düşüncelere olanak veren ekonomik sosyal
üretim ortamlarını çözümleyerek yapmakla tanınan Doç.Dr. Alaeddin Şenel ve Prof.Dr. Eren Omay,
felsefeci Mehmet Akkaya’nın sorularını yanıtlıyorlar. Felsefeci-sosyalbilimci Şenel, sihirsel ve dinsel
düşünceden bilimsel düşünceye geçişin nedenleri üzerinde yoğunlaşırken, burjuvazinin din
karşısındaki ikircikli tutumunu eleştirmeyi de ihmal etmiyor. Felsefe Notları adlı kitabıyla da
tanıdığımız Omay ise felsefede materyalizm-idealizm sorununa eğilirken, doğa felsefesinden insan
felsefesine geçişin nedenleri olarak üretimin gelişmesini görüyor. Tartışma, ‘çağdaş mitoslar’ ve
‘evrim teorisi’ tartışması gibi aktüel konulara kadar genişliyor.
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KONU: FELSEFE VE TIP İLİŞKİSİ
KONUKLAR:LEVENT SAFALI, AŞKIN KARADAYI
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA
21 MAYIS 2009 DEM TELEVİZYONU
HEKİMLERLE TIP FELSEFESİ/Pazartesi
Dem tv.
Saat 15.30
Düşünce Kervanı’nda bu hafta tıp düşüncesiyle felsefenin kesişim noktalarına projektör tutuluyor.
Tartışma Hipokrat filozof muydu, hekim miydi konusuyla başlıyor ve Antikçağ’da, Ortaçağ’da,
Yeniçağ’da tıp-felsefe ilişkisi analiz edilerek ilerliyor. Programa katılan hekimler Prof.Dr. Aşkın
Karadayı ve Dr. Levent Safalı Mehmet Akkaya’nın bu çerçevede sorularını yanıtlıyor. Karadayı,
Aristoteles mantığının tıpta geçersiz olduğunu vurguladıktan sonra Hipokrat yeminine de para
düzeninden dolayı riayet edilmediğini belirtiyor. Safalı da hekimlerin felsefeyle ilgisinin yüzeysel bir
meraktan kaynaklanmadığına parmak bastıktan sonra asıl olarak tıbbın da felsefedeki düşünme
yöntemini kullandığına dikkatleri çekiyor.
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KONU:YEŞİLLER HAREKETİNİN TEMEL DÜŞÜNCELERİ
KONUKLAR:DOÇ.DR.AHMET ATIL AŞICI, YÖNETMEN GÜLTEKİN TETİK
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA
28 MAYIS 2009 DEM TELEVİZYONU
YEŞİLLER HAREKETİ TARTIŞILIYOR/Pazartesi
Dem tv
Saat 15.30
1950’lerden itibaren etkili olmaya başlayan ve çevre konusunda sivil itaatsizlik gösteren anlayışlardan
biri de Yeşiller Hareketi oldu. Bir düşünce çerçevesinde önce kapitalizmin gelişkin olduğu Avrupa
toplumlarında gündeme gelen ve zamanla siyasal anlamda hedefler de belirleyerek örgütlenen
Hareket, giderek bizim gibi ülkelerde de etkinleşme olanakları buldu. Haziran 2008’de Türkiye’de de
Yeşiller Partisi kuruldu. Düşünce Kervanı’na konuk olan parti kurucularından, İTÜ öğretim
üyelerinden Doç.Dr. Ahmet A. Aşıcı ve yönetmen Gültekin Tetik, partinin genel ilkelerini
açıklarken yaşamın merkezine doğayı ve yeşili koyuyorlar. Program sunucusu Mehmet Akkaya’nın
soruları üzerine konu kapitalizm-çevre kirliliği noktasında odaklanıyor. Aşıcı, bugünkü ekonomik
krizin ekolojik krizden ayrı ele alınamayacağına dikkat çekerken, Tetik de Yeşiller Hareketi’nin
dinciliğe, milliyetçiliğe karşı olduğunun, özellikle de anti-kapitalist olduğunun altını çiziyor.
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KONU:FELSEFE EĞİTİMİNİN TOPLUMSAL YAŞAMA ETKİSİ (EĞİTİM FELSEFESİ)
KONUKLAR:NURAN DİREK, ARİF ARSLAN
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA
4 HAZİRAN 2009 DEM TELEVİZYONU
FELSEFE EĞİTİMİNİN AYRICALIĞI
Pazartesi
Dem tv.
Saat 15.30
Dinsel eğitim felsefeyi koşulluyor mu? Felsefe dinsel düşünceye mi indirgeniyor? Felsefe eğitiminin
önündeki engeller nelerdir, felsefe eğitiminin önemi nereden geliyor? Düşünce Kervanı'na konuk olan
Türkiye Felsefe Kurumu'na bağlı olarak çalışan Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı, felsefeci Nuran
Direk, öncelikle felsefeyi felsefe olmayandan ayırt etmek gerektiğine vurgu yapıyor. Bu doğrultuda
verilmesi gereken felsefe eğitiminin ilköğretimin 4.,5. sınıflarında başlaması gerektiğinin altını
çiziyor. Programa eşlik eden eğitimci-yazar Arif Arslan ise felsefenin akademik felsefecilere
bırakılamayacak kadar değerli olduğuna dikkat çekiyor. Mehmet Akkaya'nın soruları üzerine tartışma,
Antik Yunan'daki uygulamaların niteliğinden eğitimin ÖSS gibi aktüel sorunlarına kadar genişliyor.
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KONU:FEMİNİZM, FELSEFE VE KADIN FİLOZOFLAR
KONUKLAR: DOÇ.DR.ZEYNEP DİREK, DOÇ.DR.SANEM YAZICIOĞLU
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA
11 HAZİRAN 2009 DEM TELEVİZYONU
FELSEFE, FEMİNİZM VE KADIN FİLOZOFLAR Pazartesi
Dem Tv. Saat:15.30
20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren felsefecilerin de uğrak yerlerinden biri oldu feminizm. Platon
diyaloglarında kadınları neden konuşturmadı? Freud kadını neden hadım edilmiş erkek olarak
değerlendirdi? Düşünce Kervanı’na konuk olan Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç.Dr.
Zeynep Direk ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Sanem Yazıcıoğlu “Felsefe,
Feminizm ve Kadın Filozoflar” başlıklı tartışmaya katılıyor. Zeynep Direk, Hegel ve onun feminist
okurları üzerinden bir feminizm savunusu ortaya koyarak son zamanlarda kadına karşı artan şiddetin
altını çiziyor. Sanem Yazıcıoğlu ise kadın filozof Hannah Arendt üzerinden yürüttüğü tartışmada,
“kadın filozof var mı?” tarzındaki soruları Arendt’in bertaraf etmiş olduğuna vurgu yapıyor. Mehmet
Akkaya’nın sorularını yanıtlayan her iki konuşmacı da “Nietzshce, kadın düşmanı mıydı?” sorusunu
ise Nietzshce’yi överek yanıtlıyor.
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KONU:MARKSİZM, İŞÇİ SINIFI VE SENDİKALAR
KONUKLAR: PROF.DR. MEHMET TURKAY, HASAN GÜLÜM
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA/18 HAZİRAN 2009 DEM TELEVİZYONU
MARKSİZM, İŞÇİ SINIFI VE 15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ
Pazartesi
Dem Tv
Saat 15.30
Düşünce Kervanı’nda bu haftaki tartışmalar iktisat düşüncesi üzerinden yapılıyor. Bilindiği gibi
Marksizmin en güçlü iki ayağını ekonomi ve felsefe oluşturuyor. İşçi sınıfı üzerine iktisadi ve felsefi
çözümlemelere yer verilen tartışmada konu 15-16 Haziran 1970’teki işçi direnişine geliyor. Programa
konuk olan Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Turkay, Mehmet
Akkaya’nın sorularını yanıtlarken Marksizme 20.yüzyılda teorik ve pratik düzeyde önemli katkıların
olduğunun üzerinde duruyor; bir yandan da sendikaların devrimci niteliğinde bir kırılma olduğunun
altını çiziyor. Ayrıca solun, özellikle de bir hayli güç kaybına uğramış sosyalistlerin kendilerini sürekli
gözden geçirmeleri gerektiğine vurgu yapıyor. Sendikacı Hasan Gülüm ise sendikal mücadelede
ekonomik, demokratik ve siyasal mücadelenin gerekli olduğu halde yetersiz kalındığına işaret ediyor;
Türkiye’deki birçok sendikanın düzenle ve devletle uzlaşmış olmasının moral bozucu etkileri üzerinde
duruyor.
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KONU:HUKUK DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
KONUKLAR: DOÇ.DR. YÜCEL SAYMAN, DOÇ.DR.SEVGİ SU

HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA
25 HAZİRAN 2009, DEM TELEVİZYONU
HUKUK DÜŞÜNCESİNE ELEŞTİREL BAKIŞ/Pazartesi Dem Tv. Saat 15.30
Düşünce Kervanı’na bu hafta hukukçular konuk oluyor. Adalet, güçlünün işine gelendir demişti
Thrasymakhos. Hukuk ise burjuva mülkiyetini korumanın gerekçelerini ortaya koyan bir disiplin
olarak algılandı bazen. Hegel’in hukuk çalışmalarını eleştiren K.Marks, entelektüel dünyaya hukuk
öğrencisi olarak girmişti, sonra felsefeye yöneldi, sonra da bu ikisine de temel teşkil ettiğini
düşündüğü ekonomiye. Siyasetin hukukla ittifak yaparak felsefeci Sokrates’i idama gönderdiği iddiası
doğru mudur? Hukuk ülkemizde özellikle kadınları ve çocukları koruma yönünden nasıl bir sınav
veriyor? Mehmet Akkaya’nın hazırlayıp sunduğu programda Doç.Dr. Yücel Sayman, hukukun
tanımlarının çeşitli olduğunu vurgularken, örneklerini Ölüm Oruçları ve Ergenekon davası üzerinden
veriyor. İ.Ü. öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Sevgi Usta Sayıta ise hukuk düşüncesine ilişkin görüşlerinin
aktüel boyutlarını son zamanlarda kadınlara ve çocuklara karşı uygulanan şiddet üzerenden ortaya
koyuyor.
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KONU: SİVAS KATLİAMI
KONUKLAR: CELALETTİN CAN, MUSTAFA YALÇINER
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA
2 TEMMUZ 2009 DEM TELEVİZYONU
SİVAS KATLİAMI BÜYÜTEÇ ALTINDA
Pazartesi
Dem Tv. Saat:15.30
2 Temmuz 1993’te Sivas’ta aydın, sanatçı ve düşün insanlarına yönelik yapılan katliam bu hafta
Düşünce Kervanı’nın gündemine geliyor. Sivas katliamı Türkiye’de aydın ve düşün insanlarına karşı
yapılmış ilk katliam değildi son da olmadı. Dolayısıyla konuyu Türkiye’nin yakın tarihinin siyasal ve
sosyolojik analizlerini yaparak ele almak gerekiyor. Programa katılarak Mehmet Akkaya’nın sorularını
yanıtlayan EMEP yöneticilerinden Mustafa Yalçıner, sorunu aydınlanma felsefesi, jekobenizm ve din
çerçevesinde değerlendirerek, Türkiye’de bu tür katliamların Mustafa Suphiler’den beri görüldüğünü
söylüyor. 78’liler Vakfı Başkanı Celalettin Can ise hem Osmanlı’da hem de Cumhuriyet döneminde
Sunni-İslamla içeriklenen siyasal rejimlerin, Alevilere, Kürtlere, Komünistlere zaman zaman da aydın
ve düşün insanlarına karşı sürekli saldırı halinde olduğuna vurgu yapıyor.
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KONU:DİNİN PANZEHİRİ OLARAK BİLİM VE FELSEFE
KONUKLAR: DOÇ.DR.ÖRSAN ÖYMEN VE DOÇ.DR. FERHAT ÖZÇEP
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA
9 TEMMUZ 2009 DEM TELEVİZYONU

DİN, FELSEFE VE BİLİMİN DÜŞMANI MI?/Pazartesi

Dem Tv. Saat 15.30

Irak ve Afganistan’daki katliamlarda dinin etkisi var mı? Bilim ve din Ortaçağ’da büyük oranda dinin
hizmetine sunulmuştu. Şimdi durum nedir? Batının filozofları Doğunun peygamberleri olur, ifadesi
gerçekçi mi? Bilim ve felsefe açısından dinin ve Tanrının anlamı... Biri bilim insanı diğeri felsefeci iki
akademisyen Düşünce Kervanı’nda bu konu ve sorulara açıklama getiriyor. Mehmet Akkaya'’ın
yönlendirdiği tartışmalarda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi felsefeci Örsan Öymen, felsefenin
dinden ayrı tutulmasının en önemli nedeni olarak eleştiri ve tartışmaya açık olmayı görüyor. Felsefeyi
dinden özgürleştirmenin de altını çizen Öymen felsefeyi bilimin de etkisinden kurtarmak gerektiğini
ama dine ve mistik düşüncelere karşı da bilimi savunmanın önemi üzerinde duruyor. İ.Ü. öğretim
üyesi jeofizikçi Ferhat Özçep ise tüm düşünce tarihi boyunca ancak dinin geriletildiği koşullarda
bilimin ve felsefenin yükselişe geçtiğini vurgularken, bilimde postmodern eğilimlerin sakıncalarına da
işaret etmeyi ihmal etmiyor.
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KONU:MARKSİST SİYASET FELSEFESİ
KONUKLAR: EMRE GÖRÜR, AYKUT ARSLAN, CEM DEMİRBAŞ, ALP ALTINÖRS
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA
15 TEMMUZ 2009 DEM TELEVİZYONU

MARKSİST SİYASET FELSEFESİ/Çarşamba

Dem tv.

Saat 20.30

K.Marks ve F. Engels’ten sonra Marksist felsefeye iki farklı düzlemde katkı yapıldı. Teorik düzlemde
Lukacs, Gramsci ve Althusser gibi düşünürler etkili olurken, uygulama düzleminde de adı mutlaka
anılması gerekenler, Sovyet ve Çin devrimleri bağlamında Lenin ve Mao Zedung olmuştu. Düşünce
Kervanı’nda Mehmet Akkaya’nın konuğu olan genç siyaset teorisyenleri Marks ve Engels sonrası
Marksizme eklemlenen felsefi-ideolojik anlayışları tartışıyor. Programın bu haftaki konukları, NHMBA’nden Alp Altınörs, İ.Ü. Felsefe Bölümü’nden Cem Demirbaş, Teori ve Politika yazarı Emre
Görür ve A.İ.B. Üniversitesi’nden Aykut Arslan. Arslan, Lukacs’ın devrimciliğini öne çıkarırken,
Görür Althusser’in özgünlüğüne vurgu yapıyor. Felsefeci Demirbaş, izleyiciyi Mao’nun felsefi
anlayışına kilitlerken Altınörs felsefenin sınıf mücadelesindeki işlevini ve Lenin’i öne çıkarıyor.
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KONU: SOSYALİSTLER NE DÜŞÜNÜYOR?
KONUKLAR: LEVENT TÜZEL (EMEP), ALPER TAŞ (ÖDP)

HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/22 TEMMUZ 2009 DEM TELEVİZYONU
SOSYALİSTLER NE TARTIŞIYOR?/Cumartesi

Dem Tv

Saat:23

Felsefi-ideolojik tutum almak ya da genel manada bu alanda mücadele yürütmek sosyalistler
için vazgeçilmez görünüyor. Bu yüzden de felsefe, teoride sınıf mücadelesidir, denmektedir
(Althusser). Bu bağlamda Düşünce Kervanı'na konuk olan ÖDP ve Emek Partisi Genel
Başkanları, gerçek anlamda sosyalistlerin uzun yıllardır felsefeye ve felsefi eğitime önem
verilmediğinin üzerinde duruyor. ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, ideolojik mücadele
paralelinde burjuvazinin sömürücü yüzünü ezilen kitlelere anlatmak gerektiğinin üzerinde
duruyor. Ve burjuvazinin halkı milliyetçi, dinci, şeriatçı ve faşist gruplar olarak parçaladığının
altını çiziyor. EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel ise sosyalist partilerin halkın çıkarından
başka çıkarlarının olmadığına vurgu yaparken, AKP'nin, ABD politikalarına uygun bir parti
olduğuna işaret ediyor. Mehmet Akkaya'nın sorularını yanıtlayan her iki konuşmacı
sosyalistlerin dine, milliyetçiliğe, Kürt sorunu'na, Ergenekon davasına... nasıl baktıklarını
ayrıntılı bir biçimde ortaya koyuyor.
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KONU: TARİH FELSEFESİ BAĞLAMINDA MARKSİZM VE FRANKFURT OKULU
KONUKLAR:DOÇ.DR.BESİM DELLALOĞLU, DOÇ.DR. CENGİZ ÇAĞLA
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA
30 TEMMUZ 2009 DEM TELEVİZYONU
TARİH, MARKSİZM VE FRANKFURT OKULU
Pazartesi
Dem Tv. Saat:15.30
Tarihi kahramanlar mı kitleler mi yapar? Gerçek bilim tarih bilimidir, diye bir not düşmüştü K.Marks.
Mehmet Akkaya’nın hazırlayıp sunduğu Düşünce Kervanı bu hafta “tarih Felsefesi Bağlamında
Marksizm ve Frankfurt Okulu” başlığıyla ekrana geliyor. Öncelikle dincilerin, milliyetçilerin ve
solcuların tarihe ilgisinin nedenleri konuşuluyor. Galatasaray Üniversitesi’nden Doç.Dr.Besim
Dellaloğlu Augustinus, Hegel ve Marks’ın tarih felsefelerini irdelerken, Frankfurt Okulu’nun
entelektüel alana yaptığı katkılara vurgu yapıyor. Kapitalizmi de analiz eden Dellaloğlu bu dönemde
tüketim çılgınlığından uzak durmanın anti-kapitalist bir duruş olacağını belirtiyor. Y.T.Ü’nden siyaset
bilimci Doç.Dr. Cengiz Çağla ise Marksizmi analiz ederken, Marks’ın her eserinin farklı anlamları
olduğunu, ona toptancı yapmanın yanlışlığı üzerinde duruyor. Her iki akademisyen de Türkiye’de
ciddi bir demokrasi sorunu olduğunu, tarihi ise sonuç itibariyle kitlelerin yaptığını söylüyor.
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KONU:FELSEFE NEDİR
KONUKLAR:DOÇ.DR. BÜLENT GÖZKAN, DOÇ.DR.ÖZGE EJDER
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA
12 AĞUSTOS 2009 DEM TELEVİZYONU
FELSEFENİN FELSEFESİ/Çarşamba Dem Tv.
Saat 20.30
Düşünce Kervanı ne şekilde olursa olsun düşünceyi, felsefeyi hayatla buluşturan bir program.
Düşünce Kervanı akademik felsefenin kapalı söylemini aşan, kendine dönük felsefelere de karşı olan
bir çizgiyi temsil ediyor. Felsefeye felsefece bakmaya çalışan bu haftaki program Mehmet Akkaya’nın
direnişlerine rağmen konukların katkılarıyla(!) kısmen de olsa akademikleşmeden kurtulamıyor.
Konuklar Yeditepe Üniversitesi Felsefe bölümünden Bülent Gözkan ve yine aynı bölümden Özge
Ejder. Her iki konuk da Descartes, Spinoza, Kant, Frege, Husserl, Wittgenstein adlarını anarak bu
isimlerin mantığın, doğabilimlerin, teolojinin dışında felsefenin kendine mahsus bir alan açmaya
çalıştıklarını hatta bilimin “işe yararlılık” kıstasını aşmaya çalıştığına değiniyor. Bülent Gözkan,
Antikçağ felsefesine değinisinde Sokrates’ten yola çıkarak, felsefenin “hakikat”i arama sorununa
dikkatleri çekiyor. Özge Ejder ise Antikçağ ve Ortaçağ yorumunda, Antikçağda felsefenin insan
deneyimine açık olarak, Tanrıya havale edilmemiş bir hakikati sunmasının iki çağ arasındaki en
önemli ayrım olduğunun altını çiziyor.
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KONU:FELSEFEYE ELEŞİTREL BAKIŞLAR
KONUKLAR:PROF.DR.YAMAN ÖRS, ZEKİ TAŞ

HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/19 AĞUSTOS 2009, DEM TELEVİZYONU
FELSEFENİN ELEŞTİRİSİ/Cumartesi
Dem Tv.
Saat: 14.30
Felsefe kendisini konu yapan ve kendisini eleştirme yeteneği olan bilgi disiplinlerinin başında geliyor.
Bunun yanısıra felsefeye yapılan her eleştiri felsefeyi derinleştirmeden başka bir işe de yaramıyor.
Olumsuz anlamda Gazali felsefeyi eleştirirken felsefenin içinde kalmıştı. Marks ve Engels de felsefeye
olumlu anlamda eleştiriler getirseler de, filozofları yorumlamakla yetinenler olarak değerlendirseler de
kendileri de tarihe filozof olarak geçmekten kurtulamamışlardı. Bu hafta Düşünce Kervanı’na konuk
olan Prof. Dr. Yaman Örs de geleneksel felsefe diye belirlediği tüm felsefelere eleştiriler getirirken
bu felsefelerin karşısına bilimsel felsefeyi çıkarıyor. Programa eşlik eden felsefeci Zeki Taş da
(Nöbetçi felsefeci) eleştirinin olumsuz algılanmasının yanlışlığı üzerinde duruyor. Mehmet
Akkaya’nın eleştirel sorularını yanıtlayan Örs, felsefenin değiştirici gücünün abartıldığını, felsefenin
özgürlük ortamı olduğunun yanlışlığını, felsefenin bilimlere temel olduğu görüşünün tartışma götürür
olduğunu ileri sürüyor. Akkaya’nın Örs’e ve Taş’a karşı tezler ileri sürmesi üzerine tartışma dinamik
bir boyut kazanıyor.
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KONU:TİYATRODA YENİ ARAYIŞLAR
KONUKLAR:YUSUF SARIKAYA, ÖZGÜR YÜKSEKDAĞ, GAMZE ÇAKIR, SALİM
KESKİNGÖZ
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA
26 AĞUSTOS 2009 DEM TELEVİZYONU
TİYATRODA YENİ ARAYIŞLAR Cumartesi
Dem Tv. Saat 14.30
Felsefenin diğer düşünce disiplinlerine, hem içerik olarak hem de tarihsel olarak, temel teşkil ettiği
ileri sürülebilir. Aynı düşünce mantığı tiyatroya uygulandığında onun da kendi dışındaki sanat
disiplinleriyle böyle bir ilişki içinde olduğu gözlerden kaçmayacaktır. Halen felsefe Sokrates, Platon
ve Aristoteles’siz düşünülemiyorsa, tiyatro da Aiskilos, Sofokles ve Euripides’siz düşünülemez. Bu
noktadan hareketle tartışmalara sahne olan bu haftaki Düşünce Kervanı’na Bitakım Oyuncular’ın
genç üyeleri konuk oluyor. Yusuf Sarıkaya, Özgür Yüksekdağ, Gamze Çakır ve Salim Keskingöz
Mehmet Akkaya’nın sorularını yanıtlarken; neden tiyatro yapmak istediklerini, oyunlar da yeniye ne
oranda önem verdiklerini, seçtikleri yazarların niteliklerini, tiyatro kültürünü yozlaştıran unsurların
neler olduğunu mizah dolu bir üslupla anlatıyor. Grup Brecht ve Aziz Nesin oyunlarıyla tanınıyor,
biraz da bunun etkisiyle olsa gerek, programda zaman zaman mizahın dozu artıyor, Akkaya konuyu
toparlamaya çalışıyor.
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KONU:TOPLUMCU SANAT FELSEFESİ/KONUKLAR:VEYSEL ATAYMAN, ALİ ŞİMŞEK
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/2 EYLÜL 2009,DEM TELEVİZYONU
SANAT FELSEFESİNDE TOPLUMCU DAMAR/ Cumartesi Dem Tv. Saat:14.30

Düşünce Kervanı’nda bu hafta sanat felsefesi içinde bir düşünce yolculuğuna çıkılıyor ve
“Bertolt Brecht filozof muydu?” sorusuyla toplumcu estetikte bir derinleşme ortaya konuyor.
Sanat felsefesinin neden Alman düşünürlerince (genelde) temellendirildiğinin gerekçeleri
araştırılırken konunun Sovyetler ve Türkiye ayağı da ortaya seriliyor. Programın konukları,
İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Veysel Atayman ve BirGün gazetesi kültür-sanat
editörü Ali Şimşek, estetik düşüncenin Antik dönemden beri geçirdiği evrimi özetledikten
sonra, Marksist felsefenin konuya kazandırdığı zenginlik üzerinde durmayı ihmal etmiyor.
Mehmet Akkaya’nın sunduğu ve eleştirel sorularıyla eşlik ettiği tartışmada Akkaya’nın Ali
Şimşek’i, toplumcu estetiği Kant felsefesinden esinlenerek gerekçelendirdiği için eleştirdiği
gözleniyor. Brecht’in filozofluğu konusunda da Akkaya ile Atayman arasında tartışma
çıkıyor. Programın sonuna doğru Şimşek, son zamanlardaki gelişmelerin Marksistlerin lehine
olduğunun, ekonomide, politikada, felsefede, estetikte Marksizmin geri döndüğünün altını
çiziyor. Atayman’da toplumcu estetiğin Jdanov ve Stalin’in elinde katılaşıp verimsizleştiği
görüşlerinin kısmi doğrulukları olmakla birlikte, gerçekleri yansıtmadığına vurgu yapıyor.
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KONU: BİR SANATÇI VE AYDIN OLARAK YILMAZ GÜNEY
KONUKLAR:MURAT BELGE, GÜLTEKİN TETİK, ÇETİN......
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/9 EYLÜL 2009, DEM TELEVİZYONU
YILMAZ GÜNEY ANILIYOR/ Cumartesi
Dem Tv. Saat 15.00
Kimileri var ölünce mezara girerken, kimileri de var ölünce kitaplara, ansiklopedilere, düşünce
dünyasının gündemine giriyor. Kuşkusuz bu ikinciler Yılmaz Güney gibi pek az kişiye “nasip” oluyor.
Ölümünün 25.yılında Düşünce Kervanı'nın gündemine gelen Yılmaz Güney, felsefeci Mehmet
Akkaya tarafından insan, toplum ve dünya sorunlarına filozofça bir bakış getiren sanat ve düşün adamı
olarak sunuluyor. Programa konuk olan Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden ve Güney'in yakın
arkadaşı Murat Belge ise Güney'i sezgileri kuvvetli, genç yaşta temel edebi ve siyasi klasikleri
okumuş, buradan çıkardığı bilgi ve birikimini yaşamında ve özellikle de sinemasında işe yaratmış biri
olarak değerlendiriyor. Yönetmen Gültekin Tetik ise Güney'in sinemaya kattığı özgün senaryo,
oyunculuk ve yönetmenlik tekniklerinin altını çizerken, “onun sanatı siyasetine çok bağlıydı” diyor.
Güney dergisinin editörü Çetin Desde de yıllardır Güney'in yalnızca sinemasından söz edildiğini oysa
onun siyasal düşüncelerinin de sineması kadar derin olduğunun üzerinde duruyor ve örnekler veriyor.
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KONU: KAPİTALİZM VE EKONOMİ
KONUKLAR: PROF.DR. FUAT ERCAN, ALİ OSMAN ALAYOĞLU
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/16 EYLÜL 2009, DEM TELEVİZYONU
KAPİTALİZM, İKTİSAT VE KRİZ/ Cumartesi
Dem Tv.
Saat:15.30
Düşünce Kervanı’nda iki renkli yüz daha: Teori ve Politika dergisi yazarı Ali Osman Alayoğlu ve
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Fuat Ercan. Program sunucusu Mehmet Akkaya, iktisat
düşüncesinin felsefeyle ilişkisini kurarak, Antikçağ’dan 19. yüzyıla kadar nasıl evrimleştiğini kısaca
özetliyor. Burada özellikle, emeğe dayalı iktisat düşüncesinin gerçek niteliğini, toplumcu düşünürlere
(Kast edilen Marx ve Engels’tir.) kadar hiçbir “büyük” filozofun fark edemediğini vurguluyor. En
gelişmiş düşünceye sahip Hegel de bile emek, “kafa emeği” biçiminde ele alınır; proleter sınıf
keşfedilememiştir. Fuat Ercan, bir analiz yaparken en önemli şeyin, doğru “kavramların” kullanımı ve
kullanılan kavramların “içinin doğru şekilde doldurulması” olduğuna vurgu yapıyor. Ayrıca toplumlar
tarihinde kapitalizme evrilen sürecin nasıl başladığını ve geliştiğini Aristoteles’ten Adam Smiht’e
kadar birçok filozofa gönderme yaparak ortaya koyuyor. Akkaya’nın Ercan’a “bilimadamı” demesine
karşılık, Ercan bilimadamı değil “biliminsanı” olduğunu ve yine Akkaya’nın kendisini iktisatçı olarak
değerlendirmesine karşılık da Ercan, iktisatçı değil sosyal bilimci olduğunu belirtirken tartışmalar
çıkıyor. Ali Osman Alayoğlu da, iktisada Marksist düşünce alanından bakıyor. Althusser’in de
vurguladığı gibi Marx ve Engels’in matematik ve fizik gibi determinist ilkelerin öne çıktığı bilimlerin
yanına, tarih bilimini çıkardığını belirtiyor. Tarih gerçek bir bilim haline gelmiştir; iktisat da tarihin
içinde bir alandır, diyor. Tartışmalar kapitalizm, ekonomi ve kriz tahlilleri yapılarak devam ediyor ve
buradaki tahliller güncel sorunlarla ilişkisi içinde ele alınıyor.
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KONU: ULUSLAR ARASI 11.İSTANBUL BİENALİ
KONUKLAR: FEYYAZ YAMAN, ZEKİ COŞKUN, YALÇIN KARAYAĞIZ, EMRE
ZEYTİNOĞLU
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/23 EYLÜL 2009 DEM TELEVİZYONU
11. İSTANBUL BİENALİ MERCEK ALTINDA Cumartesi
Dem Tv.
Saat: 15.30
Düşünce Kervanı, bu hafta yoğun bir konuk katılımıyla ekrana geliyor. Programı hazırlayan ve sunan
Mehmet Akkaya'nın soruları sanatın felsefeyle, siyasetle ve özellikle de sermayeyle ilişkisinden
hareketle Bienale bağlanıyor. Konuklardan Zeki Coşkun, İSKV ve Bienalin tarihçesini sunarken,
Bienalin eleştirisini ise organizasyonun bilerek yaptırdığını ima ediyor. Coşkun, Bienaldeki "İnsan
Neyle Yaşar?" sorusuna rağmen sadece "insan"ın kaldığını da sözlerine ekliyor. Emre Zeytinoğlu,
son yıllarda sanatın giderek işlevsizleştirildiğini, sınıf bakışından uzaklaştırıldığını, Kant ve Hegel'i
referans vererek ileri sürüyor. Feyyaz Yaman ise Bienalin Brecht'i seçmesini birçok değerin içinin
boşaltılması olarak okuyor. Ve Bienalde tarafların olmadığının altını çiziyor. Prof.Dr. Yalçın
Karayağız ise aslında herkesin Bienali eleştirmediğini ileri sürdükten sonra konuyu Jdanov ve Stalin'e
getiriyor. Akkaya'nın itirazı üzerine tartışma derinleşiyor. NOT 1 : Programdan görüntüler ektedir.
NOT 2: Düşünce Kervanı Çarşamba günleri 20.30 da (canlı), Cumartesi 15.30 da (tekrar)
yayınlanıyor.
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KONU: 80 SONRASI YENİ TÜRK SİNEMASI
KONUKLAR: AHMET SONER, ZAHİT ATAM
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/30 EYLÜL 2009, DEM TELEVİZYONU
1980 SONRASI TÜRKİYE SİNEMASI/ Çarşamba: Dem Tv saat:20.30
Düşünce Kervanı, bu hafta da sanat içindeki yolculuğunu sürdürüyor.
Felsefenin ve sanatın Batı’da başladığının altı çizilen programda, sinemanın başlangıcı ve gelişme
olanakları için ise, adres Doğu gösteriliyor. Mehmet Akkaya’nın sunumunu yaptığı programa katılan
sinemacı, yazar ve yönetmen Ahmet Soner, özellikle 1990’dan sonra gençlerin, özellikle de
aydınların sinemaya yönelmesi ve filmler çekmiş olmalarının olumlu olduğunun altını çiziyor. Ayrıca
Kürt sinemasının da ülkemiz sinemasına yeni katkılar sunduğuna vurgu yapıyor. Sinema tarihçisi ve
BirGün gazetesi yazarı Zahit Atam ise 1960’a kadar özgün bir Türkiye sinemasından söz
edilemeyeceğini, ama bugün için sinemamızın Batı düzeyinde özgün olduğunu belirtiyor. Atam’a göre
sinemamız Yılmaz Güney’den önce ve sonra diye dönemlere ayrılmalı. Birçok filmin eleştiri ve
analizinin yapılmasından sonra, her iki konuşmacı da sinemamızın halen 12 Eylül ve benzeri sorunları
uygun tarzda yansıtmadığını savunuyor.
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KONU: HİKMET KIVILCIMLI ANILIYOR
KONUKLAR:EMİN KARACA, AHMET KALE, METİN KAYAOĞLU, MEHMET GÜNEŞ

HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/7 EKİM 2009, DEM TELEVİZYONU
HİKMET KIVILCIMLI ANILIYOR/Cumartesi

Dem Tv.

Saat: 15.30

“Ben insanım, insani olan hiçbir şey bana yabancı değildir” demişti, Latin tiyatro ve edebiyat
filozofu Terentius. Hikmet Kıvılcımlı işte bu sözlerin mezartaşına yazılmasını vasiyet etmiş,
dostları ve yoldaşları da bunu yerine getirmişler. Türkiye sol hareketinin ortak ve ilk kuşak
aydın ve düşünürlerinden olan Kıvılcımlı için Düşünce Kervanı’nda yapılan programa Emin
Karaca (araştırmacı-Yazar), Metin Kayaoğlu (Teori ve Politika), Ahmet Kale (Sosyal İnsan
Yay.) ve Mehmet Güneş (Türkiye Gerçeği) katılıyor. Program sunucusu Mehmet Akaya,
Kıvılcımlı’nın sanata, bilime, siyasete ve felsefeye ilişkin tutumundan dolayı ayrıcalıklı bir
yerde durduğunu vurguladıktan sonra, onun Bergson ve Hegel üzerine çalışmalarının da
önemine değiniyor. Konuşmacılar, Kıvılcımlı’nın biyografik bir sunumunu ortaya koyarak,
onun kültürel derinliğini, tarih, sosyoloji ve siyasete dair yönlerini analiz ediyor. Özellikle
tarih tezi üzerinde yoğunlaşma yaşanırken, konu Kıvılcımlı’nın halk hareketleri, Kemalizm,
darbe ve ordu değerlendirmesine geliyor ve katılımcılar arasında hararetli tartışmalar da
çıkıyor.
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KONU: TARİHSEL SÜREÇTE ÜNİVERSİTENİN EVRİMİ
KONUKLAR: PROF.DR.TAHSİN YEŞİLDERE, ARAŞ.GÖR. LEVENT

HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA/14 EKİM 2009, DEM TELEVİZYONU,
KAPİTALİZM VE ÜNİVERSİTELER/Cumartesi
Dem TV
Saat 15.30 Max Weber,
Amerikan üniversiteleri üzerine yaptığı bir çalışmada, müşterisine para karşılığı sebze ve meyve satan
bir manavla öğrencisine parayla bilgi satan üniversite hocası arasında ne fark var diye soruyordu.
Durkheim da, ortaçağ değerleri en fazla üniversiteler aracılığıyla etkin kılınıyor dememiş miydi? Bu
eleştirel bakışı da dikkate alarak hazırlanan bu haftaki Düşünce Kervanı’nda tarihsel süreçte
üniversiteler tartışılıyor. Program Mehmet Akkaya’nın, kapitalizm koşullarında bilim, sanat, eğitim ve
emek gibi konu, kurum ve kavramların ne denli masum olduğunu sorgulamasıyla başlıyor. Prof.Dr.
Tahsin Yeşildere, Osmanlı’ dan günümüze üniversitelerin gelişimini sunarken, özellikle H.Ali Yücel
zamanında üniversiteden uzaklaştırılan B.Boran, N.Berkes, P.N.Boratav’ ı anıyor ve A.Menderes’in
üniversite karşıtı politikalarının altını çiziyor. Askeri darbelerde en çok üniversitelere zarar
verildiğinin belirtildiği tartışmada, Araş,Gör. Levent Dölek de kapitalizmin üniversiteleri sermayenin
emrine verdiğine işaret ettikten sonra, giderek üniversitelerin ticarethane, öğrencilerin de müşteriye
dönüştürüldüğünün üzerinde duruyor. Dölek, üniversite çalışanlarının sendikal mücadeleye uzak
durmalarının mümkün olmadığını söylüyor.
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KONU: FOTOĞRAF-FELSEFE-İDEOLOJİ
KONUKLAR:MURAT YAYKIN, ÖZCAN YURDALAN, ÖZCAN YAMAN
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA 21 EKİM 2009, DEM TELEVİZYONU
FOTOĞRAFIN FELSEFİ-İDEOLOJİK BOYUTLARI/Cumartesi Dem Tv. Saat: 15. 30
Platon ve Aristoteles’ten beri epistemolojinin en önemli unsurları görme ve bellek olarak biliniyor.
Fotoğraf insan yaşamına girince görme görüntüye; bellek ise fotoğraf kartlarına geçti. Felsefede
etkisini gösteren fotoğraf, dünyanın yuvarlak olduğunu da gözler önüne sererek bilime de katkı
sunmuştur. Fotoğraf basın anlayışında da kırılmalara neden oldu. Hareketli görüntüye olanak verdiği
için de bütün insanları ilgilendiren bir olgu oldu. Peki fotoğrafın masum bir etkinlik olduğu
söylenebilir mi? Mehmet Akkaya’nın bu haftaki konukları, fotoğraf sanatçıları Özcan Yurdalan,
Özcan Yaman ve “Fotoğraf İdeolojisi” kitabının yazarı da olan Murat Yaykın, fotoğrafın masum
olduğu kanaatinde değiller. Programdaki fotoğraf tartışmaları, felsefi ideolojik bir hatta cereyan
ediyor. Yurdalan, fotoğrafın felsefesi, estetiği, eleştirisi ve tarihsel evrimi üzerinde yoğunlaşırken,
Yaykın ise fotoğrafı ortaya çıkaran 1830’lı yılları analiz ediyor ve günümüz için de fotoğrafın
sosyoloji, felsefe ve politikadan ayrı ele alınamayacağına vurgu yapıyor. Fotoğrafı sermayecilikle
ilişkisi içinde ele alma taraflısı olan Özcan Yaman’nın da “fotoğraf yalan söyler” biçimindeki
yaklaşımı üzerine zaman zaman tartışmalara tanık olunuyor.
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KONU: SİYASAL SÜREÇLER, SONUÇLAR VE ANALİZLER
KONUKLAR: ERTUĞRUL KÜRKÇÜ, HALUK YURTSEVER
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA/28 EKİM 2009, DEM TELEVİZYONU

SİYASAL SÜREÇLER, SONUÇLAR VE ANALİZLER
Cumartesi
DemTv.
Saat:15.30
Düşünce Kervanı, bu hafta sosyalist sol kesimlerin yakından tanıdığı iki önemli ismi konuk ediyor:
Ertuğrul Kürkçü ve Haluk Yurtsever. Programda, sosyalist-sol çevrelerin Türkiye ve dünya
düzeyindeki siyasal süreçlere, sonuçlara bakışı sergileniyor. Program sunucusu Mehmet Akkaya
tartışmayı, Kürt Sorunu’nu da kapsayacak tarzda, yaşanan sürecin düşüncesini ortaya koyarken,
demokratik açılım ve barış gibi konuları, Herakleitos, Kant, Hegel ve Marks’ın felsefi tutumlarından
yola çıkarak başlatıyor. Ertuğrul Kürkçü, gündemin sürekli değişmesinin nedeni olarak Kürtlerin,
komünistlerin ve Alevilerin hareketliliğini görüyor. Ulus devletlerin önümüzdeki süreçte aşınacağına
ve birçok devletin ortadan kalkacağına işaret eden Kürkçü, sosyalizm deneyimlerinden ve Lenin’den
örnekler veriyor. Haluk Yurtsever ise emekçi eksenli organizasyonların önemine ve kendi siyasal
çalışmalarına vurgu yaparken, Kürt Sorunu’nu da klasik anlamda bir ulusal sorun olarak görmediğini
belirtiyor. Yurtsever, Akkaya’nın bir sorusu üzerine de Kürt hareketinin, emekçi boyutları olan bir
hareket olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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KONU:AYDINLANMA, MARKSİZM VE TÜRKİYE
KONUKLAR:GÜN ZİLELİ, YENER ORKUNOĞLU, ESAT KORKMAZ
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/4 KASIM 2009, DEM TELEVİZYONU

AYDINLANMA FELSEFESİ VE MARKSİZM/Cumartesi

Dem Tv.

Saat: 15.30

Fikirler tarihinde iki felsefi, bilimsel ve ideolojik akım var ki, hem kitleselleşmiş hem de geniş
kesimleri peşinden sürüklemiştir: Aydınlanma felsefesi ve Marksizm. Marksizmin Aydınlanma
felsefesiyle birçok ortak noktası olsa da Aydınlanmaya temelde eleştirileri olduğu bilinmektedir.
Düşünce Kervanı’nda bu hafta Aydınlanma felsefesi, Marksizm ve Türkiye’ye etkileri ele alınıyor.
Programa katılan Gün Zileli felsefi anarşizm yönünden meseleye yaklaşarak, hem Aydınlanmanın
hem de Marksizmin önemli olduğunu ama bunları büyütmemek gerektiğinin altını çiziyor. Felsefeci
Yener Orkunoğlu da Marksizmin Aydınlanma değerlerini önemsemesi gerektiğine vurgu yaparken
Aydınlanmaya eleştiri getirmeden edemiyor ve toplumcu aydınlanmanın gerekliliğine vurgu yapıyor.
Esat Korkmaz ise konuya folklorik düzeyde bir bakış getiriyor ve “Alevi Aydınlanması” üzerinde
duruyor. Mehmet Akkaya’nın sorusu üzerine de, bu aydınlanmanın devlete, mülkiyete, sömürüye karşı
durduğunu ve insan haklarına saygılı, düşünce özgürlüğünden yana olduğunu söylüyor. Üç ayrı
bakıştan açıklamaların yapıldığı programda karşılıklı tartışmalar çıkıyor ve tartışma dinamik bir boyut
kazanıyor.
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KONU: SOL HAREKETİN DAYANDIĞI KÜLTÜREL MİRAS
KONUKLAR:ORHAN AYDIN, HAYRİ ERDOĞAN, SADIK ALBAYRAK
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/11 KASIM 2009, DEM TELEVİZYONU
SOL HAREKETİN KÜLTÜREL DİNAMİKLERİ
Cumartesi Dem Tv.
Saat:15.30
Kültür, karmaşık bir kavram olarak sanat, felsefe, sosyoloji literatürlerinde farklı biçimlerde
tanımlanıyor. Felsefi bakımdan kültür; bilim, sanat, siyaset ve felsefe olmak üzere dört kategoriden
oluşuyor. Bu dört boyut yönünden Türkiye sol hareketinin dayandığı kültürel miras ve kültürel
dinamikler üzerine bir tartışma bu hafta Düşünce Kervanı’na taşınıyor. Mehmet Akkaya’nın hazırlayıp
sunduğu programa katılan tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Cumhuriyetten itibaren sol hareketin
dayandığı ve ortaya çıkardığı sanat ve siyasi değerler üzerinde duruyor. Yordam Kitapları editörü
Hayri Erdoğan da çeviri kitaplarının ve sol klasiklerin yayınlanmasının değeri üzerinde dururken, sol
kitaplara ilginin devam ettiğinin altını çiziyor. Yazar Sadık Albayrak ise edebiyat yönünden sol
hareketin zenginliğinin önemine işaret ederken, Köy Enstitüleri’ni yad ediyor. Akkaya’nın bir sorusu
üzerin Orhan Aydın, sol hareketin opera, bale, klasik müzik ve resim sanatına karşı da duyarlı
olduğunu söylüyor.
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(DÜŞÜNCE KERVANI ÖZEL) KONU: EVRİM KURAMI ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
KONUKLAR: PROF.DR. ALAADDİN ŞENEL, PROF.DR.YAMAN ÖRS, PROF.DR. TUNCAY
ALTUĞ, ÇEVİRMEN VEYSEL ATAYMAN

HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/14 KASIM 2009, DEM TELEVİZYONU
EVRİM KURAMINA KAPSAMLI BİR BAKIŞ/ Cumartesi
Dem Tv.
Saat: 15.30
Düşünce Kervanı, bu hafta “Düşünce Kervanı Özel” olarak, Evrim Kuramı üzerine kapsamlı bir
tartışmayla ekrana geliyor. Evrim Kuramı, bir teori olarak ilk defa Darwin tarafından ileri
sürüldüğünde İngiltere’de bir başpiskopos, “bu düşünceyi ne kadar az insan öğrenirse o denli iyidir”
diyerek korkusunu dile getirmişti. Gerçekten de toplumsal bir çok anlayışı ve değer yargısını
değiştiren ender kavrayışlardan birini getirdi evrim fikri. Doğumunun 200.yılında ve bu teoriye olanak
veren “Türlerin Kökeni” adlı kitabın da yayınlanışının 150. yılı dolayısıyla yıl içinde yapılan
tartışmalara bir katkı düzeyinde önemli düşün ve bilim insanları bir araya geliyor. Mehmet
Akkaya’nın hazırlayıp sunduğu program, biyoloji profesörü Tuncay Altuğ’un, evrimi yalın bir
çerçevede anlatmasıyla başlıyor. Tıp profesörü Yaman Örs ise soruna bilimsel felsefe bağlamında
açıklamalar getirirken, Alaeddin Şenel hoca konunun Marksizm açısından önemine değiniyor. Evrim
kitapları çevirmeni olarak da tanınan öğretim üyesi Veysel Atayman ise Batı’da bilimadamlarının
evrimi çağımızın en önemli buluşu olarak gördüklerinin altını çiziyor. Üç saate yakın bir tartışmada
evrim, birçok detayıyla masaya yatırılırken, tüm konuklar, sorunu bilim din karşılaştırması üzerinden
tartışmanın yanlışlığına, konuyu bilimadamlarının kendi aralarında tartışmaları gerektiğine ısrarla
vurgu yapıyor.
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KONU:TARİHSL SÜREÇTE SINIF MÜCADELELERİ
KONUKLAR: SUNGUR SAVRAN, NİMETULLAH SÖZEN
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA
18 KASIM 2009, DEM TELEVİZYONU
TARİHSEL SÜREÇTE SINIF MÜCADELELERİ
Pazartesi
Dem Tv. Saat:15.30
Giderek güncellik kazanan sınıf mücadeleleri ülkemizin de gündeminde gerekli yeri alıyor. Basın,
kamuoyu sınıf meseleleriyle ilgilenmek durumunda kalıyor. Fakat çoğu zaman siyasetin güncel
handikapları içine hapsediliyor tartışmalar. Konuyu ekrana taşıyan Düşünce Kervanı bu hafta konunun
içinden kimsellerle entelektüel bir tartışma yapmak üzere buluşuyor. Sendikacı Nimetullah Sözen ve
iktisatçı-yazar Sungur Savran, tarihsel süreçte sınıf sorunlarını analiz ederken Batı’da ve Doğu’da
sınıf adına ortaya çıkan gelişmeleri gözden geçiriyor. Felsefeci Mehmet Akkaya’nın
yönlendirmeleriyle konu hem aktüel bir boyut kazanırken tartışma felsefi bir zemine de kaydırılmış
oluyor. Giderek gündemden düşürülmeye çalışılan teorik tartışmalara meraklılar için kaçırılmaması
gereken bir program.
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KONU:YAKIN TARİHİMİZDEN GÜNÜMÜZE YANSIMALAR
KONUKLAR: RAGIP ZARAKOLU, FERHAT TUNÇ

HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/25 KASIM 2009, DEM TELEVİZYONU
YAKIN TARİHİMİZDEN GÜNÜMÜZE YANSIMALAR
Cumartesi
Dem Tv.
Saat: 15.30
Hegel, her şeyin tepetaklak olduğu bir süreçten geçiyoruz, demişti. Çok geçmeden dönemin felsefesi,
siyaseti, sanatı ortaya çıktı. Ülkemiz de birçok açıdan benzer bir süreçten geçiyor. İki tane polis,
askeriyenin yüksek kademelerinde bulunmuş birçok subayın koluna kelepçe takıp karakola
götürebiliyor. 1937-1938’de Dersim’de yaşananlara “Dersim Katliamı” diyen bir Başbakan
sözkonusu. Peki, aktif bir süreçten geçilirken sürecin, bilimi, felsefesi, sanatı ve siyaseti realiteye
uygun yapılabiliyor mu? Düşünce Kervanı, bu anlayışla ekrana gelirken, araştırmacı yazar ve Belge
yayınlarının yöneticisi Ragıp Zarakolu’yu ve sanatçı Ferhat Tunç’u konuk ediyor. Programda yakın
tarihimiz İttihatçılardan, Cumhuriyet’ten başlanarak günümüze kadar geçirdiği serüven yönünden ele
alınıyor ve son zamanlarda gündeme oturan “Dersim Meselesi”nde yoğunlaşıyor. Ferhat Tunç, hiçbir
gerekçenin Dersim Katliamını haklı çıkaramayacağını, ayrıca Dersim’in feodal yapılanmanın parçası
olarak gösterilmesinin yanlış algıya dayandığını, tam aksine Dersim halkının ilerici, aydınlanmacı,
direnişçi bir geleneğin devamı olduğunu vurguluyor. Zarakolu ise, Dersim halkına yapılanın devlet
politikası olduğunu, CHP’nin bu politikanın uygulayıcısı olduğunu ve katliamın sadece Dersim’e
değil, tüm Kürtlere, komünistlere ve diğer azınlıklara uygulandığının altını çiziyor.
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KONU: HUKUK VE SOSYAL DEMOKRASİ BAKIMINDAN TÜRKİYE
KONUKLAR:HUKUKÇU ERCAN KANAR ve SİYASET BİLİMCİ ERCAN KARAKAŞ

HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/2 ARALIK 2009, DEM TELEVİZYONU
HUKUK VE SOSYAL DEMOKRASİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE
Cumartesi
Dem Tv.
Saat: 15.30
Hukuk, burjuvazinin çıkarlarını temsil eden, ekonomik yapının pasif bir yansıması mıdır? Sosyal
demokrasi, demokrasinin en çağdaş bir biçimi midir, yoksa “faşizmin ılımlı bir kanadı” mıdır?
Düşünce Kervanı, bu hafta “Hukuk ve Sosyal Demokrasi Bağlamında Türkiye” başlığıyla ekrana
geliyor. Mehmet Akkaya’nın hukuk felsefesi ve sosyal demokrasi düşüncesine ilişkin açıklamalarının
ardından, hukukçu Ercan Kanar, hukuku analiz ediyor. Hukuku burjuva bir kurum olarak
değerlendirmekle beraber, demokrasi ve insan haklarını genişletmek üzere sahip çıkılması gereken bir
kurum olarak görüyor. Sosyal demokrasinin Türkiye’deki önemli teorisyenlerinden Ercan Karakaş
ise sosyal demokrasinin Marksizmden kalkarak inşa edildiğinin altını çizerken, onun dünyada ve
Türkiye’deki evrimini mercek altına alıyor. Kanar, Türkiye’nin halihazırda hukuk yönünden iyi bir
sınav vermediğini ileri sürerken, Karakaş da, sosyal demokrasinin de Türkiye açısından iyi bir noktada
olmadığına vurgu yapıyor. Meselenin güncelleştirildiği noktalarda konuşmacılar arasında tartışmalar
çıkıyor.
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KONU: MÜZİK-ŞİİR TOPLUM VE POLİTİKA İLİŞKİSİ
KONUKLAR: EKREM ATAER, AKIN OK, MEHMET KIVILCIM
HAZIRLAYIP SUNAN:MEHMET AKKAYA/9 ARALIK 2009, DEM TELEVİZYONU
MÜZİĞİN SOSYOLOJİK ANALİZİ /Cumartesi
DemTv
Saat:15.30
İnsanı ve toplumu müziğe olan ilgilerinden dolayı araştırma ve değerlendirme konusu yapma anlayışı
yeni değildir. Konfüçyus’ten, Platon’dan itibaren Shakespeare’e ve günümüze kadar birçok filozofun
müzikle yakından ilgilendiği biliniyor. Sanatların içinde kitleleri yönlendirme babında etkisi en güçlü
olan disiplinin de halen müzik olduğu genellikle kabul görür. Düşünce Kervanı, bu hafta “müzik,
toplum ve politika” ilişkisi üzerinden yapılan bir tartışmayı ekranlara taşıyor. Mehmet Akkaya’nın
sunduğu programa, sanatçılar Ekrem Ataer, Akın Ok ve müzik öğretmeni Mehmet Kıvılcım
katılıyor. Ekrem Ataer, sanat ve sanatçı tanımlarından hareket ederek, yakın zamanda müziğin
geçirdiği değişim üzerinde duruyor; türkülerin diğer müzik türleriyle ilişkisini, çoksesliliği, medyanın
müziğe etkisini... ayrıntılı bir analizden geçiriyor. Mehmet Kıcılcım, müziğin toplumsal koşullarla
ilişkisini kurarken, onun tarihsel süreçte geçirdiği evrim üzerinde yoğunlaşıyor. Akın Ok ise medyanın
müzik üzerindeki olumsuz etkilerine ayrıntılı örneklerle değinirken; konuyu müziği eğitim
ortamlarıyla, konservatuarlarla ilişkisi bakımından ele almaya getiriyor. Birçok noktada
konuşmacıların hemfikir olmadığı anlaşılıyor.

91

KONU: CEZAEVLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
KONUKLAR: TAYLAN TALAY, TEVFİK TAŞ, CEMAL DİNDAR...
HAZIRLAYIP SUNAN: MEHMET AKKAYA/16 ARALIK 2009, DEM TELEVİZYONU
CEZAEVLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Cumartesi
Dem Tv
Saat:15.30
Türkiye’nin ve dünyanın gündeminden düşmeyen bir kurum olarak cezaevleri bu hafta Düşünce
Kervanı’nın gündemine geliyor. Cezaevleri genç yaşlı, kadın erkek, yoksul zengin, eğitimli eğitimsiz
ayrımı yapmaksızın insanların tepesinde adeta bir demoklesin kılıcı gibi sallanıyor. Mehmet
Akkaya’nın hazırlayıp sunduğu programa katılan avukat Taylan Tanay, 19 Aralık 2000 yılında
cezaevlerinde katliam yapıldığını, panzerlerin, tankların, helikopterlerin sol siyasal tutsaklara yönelik
büyük bir saldırı gerçekleştirdiklerini söylüyor. Tanay, cezaevleri politikalarının siyasal mahkumların
tavrına göre belirlediğine de vurgu yapıyor. Şair-yazar Tevfik Taş da M. Foucult’nun hapishane
analizlerinden hareketle, ülkemizin ve dünyanın da bir cezaevi haline getirildiğini vurguluyor.
Psikiyatrist Cemal Dindar ise insanları cezalandırma ve hapse atmanın toplumun tümünün ruh
sağlığını bozucu etki yaptığının altını çizdikten sonra 12 Eylül darbesinin cezaevleri yönünden de
sicilinin kabarık olduğuna işaret ediyor.
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DÜŞÜNCE KERVANI’NDA FAŞİZM ÜZERİNE TARTIŞMALAR
CUMARTESİ
SU TV.
SAAT: 23.00
Faşizm, burjuvazinin en kanlı yönetim biçimlerinden birisi olarak sosyal yaşama damgasını
vurdu. Önce Avrupa ülkelerini seçerek demokrasi ve eşitlikçi sistemleri engellemek üzere
halkların üzerine bir karabasan gibi çöktü. Düşünce Kervanı’nda bu hafta, masaya yatırılan
faşizmin amacı emekçiler üzerinde bir baskı aracı olarak saptanırken, faşizmin küçük
burjuvazinin en geniş kesimini ve orduları kullanarak etkin olduğu ileri sürülüyor. Felsefeciyazar Mehmet Akkaya’nın yönlendirdiği tartışmalara katılan ekonomist-siyaset bilimci
İbrahim Okçuoğlu, meselenin ekonomik ve felsefi dinamiklerini irdeliyor; Nietzsche ve
benzeri düşünürlerin faşizmle ilişkisini kurarken konuyu “faşizm ve komintern” tartışmalarına
kadar genişletiyor. Hukukçu-siyaset bilimci Haluk Yurtsever de faşizmin kapitalizm
koşullarındaki görünümünü sergilerken Türkiye ve günümüz üzerinden çözümlemeler
yapıyor. Edebiyat araştırmacısı-yazar Sadık Albayrak ise “faşizm ve sanat” çerçevesinde
tartışmalara eşlik ediyor.
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MARKSİZM 21.YÜZYILDA NE SÖYLER ?
Cumartesi
Su Tv.
Saat :23
20.yüzyılın başında emekçiler, işçiler, yoksul köylüler aydınlarla ittifak ederek iktidara
gelmişlerdi. Bunu birçok ülkede denediler ve başardılar. Ancak bu yönetimler uzun sürmedi,
tekrar burjuva yönetimlerine dönüldü. Burjuva düşün ve bilim kişileri, “ideolojilerin sonu,
tarihin sonu, büyük anlatıların sonu” kabilinden söylemler üretiyorlar. Düşünce Kervanı’nda
bu haftaki programda bir yandan bu söylemlere yanıt verilirken bir yandan da Marksizmin
günümüzdeki anlam ve önemi ele alınıyor. Felsefeci-yazar Mehmet Akkaya’nın sunumuyla
başlayan programa katılan Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ahmet Tonak,
yabancılaşma, ekonomik ve siyasal krizlerde, kitlelerin proleterleşmesinde, devrim analizde…
Marks’ın ve Marksistlerin söylediklerinin geçerliliği üzerinde duruyor. Siyaset bilimci Hakan
Arslan ise devlet meselesi, ulusal sorun, II. Enternasyonal ve Sovyet deneyimleri üzerinde
duruyor. Programa eşlik eden araştırmacı-yazar Sadık Albayrak ise Marksizmin sanat
açısından nasıl bir sınav verdiği üzerinde yoğunlaşıyor. Program 20.yüzyılda Avrupa’nın
üzerinde dolaşan komünizm hayaletinin şimdi ne durumda ve nerelerde dolaştığı sorusuna da
yanıt aranarak bitiriliyor.
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Sol/Sosyalist Eğitim Kurumları
Su Tv. Cumartesi saat:23.00
18.yüzyıla kadar aristokrasinin ve kilisenin tekelinde olan eğitim, kapitalizmin gelişmesiyle
burjuvazinin tekeline geçti. Akıl, eğitim ve bilinç önceleri dinsel, teolojik hurafelerle
kuşatılmışken, Aydınlanma felsefesinin tüm çabalarına rağmen, bunun yanına bir de
milli/ulusal hurafeler eklendi. Sosyalist cepheden eğitime yapılan müdahalede ise eğitimin,
aklın ve bilincin dinsel ve milli unsurlardan özgürleşmesi hedeflenirken bunun merkezine de
özel mülkiyetten özgürleşmek düşüncesi konuldu. Düşünce Kervanı’nda bu perspektifle
yapılan programa burjuva eğitim sistemine karşı direnç gösteren kurumlardan temsilciler
katılıyor. Özgür Üniversite’den İstanbul Koordinatörü Yıldız Uygun, egemen resmi
ideolojinin yaydığı bilgi kirliliğine karşı durmak gerektiğine vurgu yaparken, N.H.Marksist
Bilimler Akademisi adına katılan Emine Güngör ise emekçilere felsefe, sanat, bilim ve
siyaset gibi çok yönlü bir eğitimi önerdiklerini belirtiyor. İnsancıl Atölyesi adına konuşan şair
Mustafa Tabak, kendileri için felsefe ve estetik eğitiminin vazgeçilmez olduğu üzerinde
dururken, Nazım Hikmet Akademisi adına konuşan Prof.Dr. Neşe Özgen de, emekçilerin
eğitimi sözkonusu olduğunda Marksist pedagojinin vazgeçilemez olduğu üzerinde derinleşip,
sözü organik aydın gerekliliğine getiriyor. Felsefeci-yazar Mehmet Akkaya’nın sunduğu
programa araştırmacı-yazar Sadık Albayrak da eşlik ediyor.
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MARKSİZM 21.YÜZYILDA NE SÖYLER ?
Cumartesi
Su Tv.
Saat :23
20.yüzyılın başında emekçiler, işçiler, yoksul köylüler aydınlarla ittifak ederek iktidara
gelmişlerdi. Bunu birçok ülkede denediler ve başardılar. Ancak bu yönetimler uzun sürmedi,
tekrar burjuva yönetimlerine dönüldü. Burjuva düşün ve bilim kişileri, “ideolojilerin sonu,
tarihin sonu, büyük anlatıların sonu” kabilinden söylemler üretiyorlar. Düşünce Kervanı’nda
bu haftaki programda bir yandan bu söylemlere yanıt verilirken bir yandan da Marksizmin
günümüzdeki anlam ve önemi ele alınıyor. Felsefeci-yazar Mehmet Akkaya’nın sunumuyla
başlayan programa katılan Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ahmet Tonak,
yabancılaşma, ekonomik ve siyasal krizlerde, kitlelerin proleterleşmesinde, devrim analizde…
Marks’ın ve Marksistlerin söylediklerinin geçerliliği üzerinde duruyor. Siyaset bilimci Hakan
Arslan ise devlet meselesi, ulusal sorun, II. Enternasyonal ve Sovyet deneyimleri üzerinde
duruyor. Programa eşlik eden araştırmacı-yazar Sadık Albayrak ise Marksizmin sanat
açısından nasıl bir sınav verdiği üzerinde yoğunlaşıyor. Program 20.yüzyılda Avrupa’nın
üzerinde dolaşan komünizm hayaletinin şimdi ne durumda ve nerelerde dolaştığı sorusuna da
yanıt aranarak bitiriliyor.
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TARİHSEL SÜREÇTE İNSAN HAKLARI
Cumartesi
Su Tv
Saat: 23.00

Günlük yaşamda belirsizlikle dikkat çeken ve sıkça kullanılan demokrasi, barış ve eşitlik gibi
birçok konu ve kavramda olduğu gibi insan hakları kavramında da aynı belirsizlik görülür.
Yine insan hakları kavramı da tüm kavramlarda olduğu gibi tarihe gönderme yapar, ama tarihi
bir demokrasi kadar eski değildir, yenidir, gündeme gelmesi sermayecilik koşullarıyla
bağlantılıdır. Ona iki bakış çok önemlidir: Hukuksal çerçevede bakış, felsefi planda bakış.
Konuyu gündemine alan Düşünce Kervanı’nda bu hafta THİV başkanı Prof.Dr. Şebnem
Korur Fincancı ve İHD İstanbul şube başkanı avukat Abdülbaki Boğa konuk oluyor.
Fincancı, insan haklarının en geniş kesimde işletilmesinden, Hitler gibi kişiliklerin bile bu
haklarını korumaktan yana olduklarını vurgularken avukat Boğa ise Türkiye’de en çok hak
ihlallerine Kürtlerin, Alevilerin ve resmi ideolojinin içinde olmayan kesimlerin uğradığının
altını çiziyor. Programa eşlik eden yazar Sadık Albayrak da Cumhuriyetle beraber birey
haklarının etkili kılındığına işaret ederken, Fincancı ve Boğa ile karşıtlaştıkları görülüyor.
Düşünce Kervanı’nı felsefeci-yazar Mehmet Akkaya sunuyor.
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Filozofça Portreler’de felsefenin sınırları sanat alanına doğru genişliyor. İki bölümden
oluşan çalışmada yazar, ülkemizin önemli felsefe ve düşün kişileri üzerinde bilgi araştırması
yapıyor. Tarih felsefesi çözümlemesi yapılırken Doğan Özlem portresi; bilgi felsefesinde de
Vehbi Hacıkadiroğlu portresi seçilmiş. Felsefi materyalizmi sergilemek için Selahattin Hilav’ı
seçen yazar; diyalektik ve tarihselci düşünceyi de Alaeddin Şenel üzerinden çarpıcı bir dille
veriyor. Sanat felsefesiyle/psikolojisiyle başlayan ikinci bölümde ise; sanatın eksenini
değiştirme cesareti gösteren ve resmi düşünce ve ideolojinin kilitlerini kıran Y.Güney,
N.Hikmet, S.Ali ve ayrıca dönemin estetiğiyle ittifak kuran R.Nuri portreleri yer alıyor.
Görünüşün, popülerliğin ve sığlığın her şeye egemen olduğu günümüzde yazar,
dünyaya filozofça bakmak ve gerçekliği teoride yakalamak istemekle risk almıştır. Ne var ki,
doktriner tartışmalardan, büyük anlatılardan kaçışın zirve yaptığı çağımızda teori, eylem için
kılavuz olmaya devam etmekte, bu yüzden de risk almak kaçınılmaz olmaktadır. Bu riski
alırken dikkat etmek gerekir ki, yaşamla diyalektik ve dinamik ilişki içinde olan teorinin
derinleştirilmesi kadar yalınlaştırılması da önemlidir. Kitaptaki sözcük repertuarındaki
zenginlik ve üsluptaki saydamlık bu sorunu aşıcı ve felsefenin bir lafazanlık olarak
algılanmasını giderecek nitelikte.
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