29 Eylül 2010 Çarşamba (Canlı)
DÜŞÜNCE KERVANI’NDA FAŞİZM ÜZERİNE TARTIŞMALAR
CUMARTESİ

SU TV.

SAAT: 23.00 (Tekrar)

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. Felsefeci-yazar 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 araştırmacısıyazar 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.

Program fotoğrafları ektedir.
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13 Ekim 2010 (Canlı)
Sol/Sosyalist Eğitim Kurumları

Su Tv. Cumartesi

saat: 23.00 (Tekrar)

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.

3

SİYASAL ALANI ETKİLEYEN DİNAMİKLER
Sermayecilik düzeniyle birlikte siyasal alan ile sivil toplum alanının birbirinden ayrıldığı saptamaları
yapıldı. J.Locke’tan F.Hegel’e kadar birçok filozof bu ayrımın teorisini yaptı. Hegel, bu iki yapı arasında
diyalektik bir ilişki olduğunu ileri sürmüştü, izinden gidenler ise bunu kabul etmekle birlikte sivil toplumun “son çözümlemede” belirleyici olduğunun altını çizdiler. Konusunu bu bağlama oturtan Düşünce
Kervanı, bu hafta siyasal alana etki eden toplumsal dinamikleri masaya yatırıyor. Programda Kürt, Alevi,
İşçi, sendika, üniversite, aydın-sanatçı ve kadın hareketi gibi dinamikleri ayrıntılı analizden geçiriliyor.
Programa katılan Boğaziçi öğretim üyesi Nazan Üstündağ, Kürt dinamiği üzerinde yoğunlaşırken bu
sorunun diğer dinamikleri de derinden etkilediğini ileri sürüyor. Teori ve Politika yazarı Metin Kayaoğlu
ise Kürt, Alevi ve işçi dinamikleri üzerinde yoğunlaşırken, Alevi dinamiğinin devrimci yanına vurgu
yapıyor ve bu dinamiklerin burjuva bloklara kaymaması gerektiğini söylüyor. Araştırmacı-yazar Sadık
Albayrak da siyaseti etkileyen tarihsel dinamikler üzerinde duruyor. Zaman zaman hararetli tartışmaların
da olduğu programı felsefeci-yazar Mehmet Akkaya yönetiyor. Program fotoğrafları ektedir.
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27 Ekim 2010 (Canlı)
TARİHSEL SÜREÇTE İNSAN HAKLARI
Cumartesi

Su Tv

Saat: 23.00 (Tekrar)

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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