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nin vıir oLARAK AyDINLANMA:
AKLIN niyaLEKTiĞiNp NEGATİr nin BAKIş*

Kurfuı cÜı-ENÇ**

Çağdaş siyaset ve toplum felsefesi literattiriindeki çalışmalarrn hemen hemen
hepsi aydınlanma düşüncesi ve süreci hakkındaki tartışmalara ilişkin -bu stireci

olumlayan ya da olumsuzlayan- bir söz söyleme eğilimi taşımaktadır. Başka bir
ifadeyle, bu düzlemde kaleme alrnan eserler çoğu zaman, felsefenin, ayduı_lanma

ideasına kıyısından ya da köşesinden -açık ya da örtük yollarla- bir şekilde doku-
nur. Bu eğilimin ortaya çıkmasında elbette ki 19. ve özellikle 20.yiizy/ıda yaşanm§
olaylar ve ça$mız dünyasında ortaya çıkmış problemler etkili olmuşfur. Dünyada
yaşanmış ya da yaşanmakta olan somut gelişmelere ve problemlere ek olarak 20.

y:iJızyıLn ikinci yansında gerçekleştirilen aydınlanmaya ilişkin felsefi ve politik tar-

hşmalar da günümüzdeki siyaset felsefesi literati.iri.:nün teorik yönelimlerini büyük
ölçüde belirlemiştir. Siyaset ve toplum felsefesi literati.iründe Frankfurt Okulu olarak

arulan gelenek, bu tarhşmaların teorik zeminini şekillendiren temel akrmlardandır.

Çekirdek kadrosunda Karl August Wittfogel, Franz Borkenau, Henryk Grossmann,

Friedridr Polloch Max Horkheimer, Theodor W. Adomo, Herbert Marcuse/ Otto Kirc-
hheimer, Franz Neumann gibi 20. yüzyılın entelekttiel yaşaınna yön vermiş isimleri]

barındırmrş olan Frankfurt Okulu, 3 Şubat 1923'te, Frankfurt Üniversitesi'ne bağh

olarak Toplumsal Araştırmalır Enstitüsiı adıyla kurulmuştur. Enstiti.isü'niin serüveni
mali kalııakları zengin bir tahıl tiiccarının oğlu ve kendisini "salon Bolşevi$" olarak
* Bu metnin oluşturulma aşamasında "Eleştiri, Toplum r,,e Bilim: Frankfurt Okulu Üzerine

Bir İnceleme" başlıkh do.ktora tezimden yararlanılmıştır.** Yrd. Doç. Dr. Kurtul GULENÇ, Dokuz Eylül Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe
Böltimü,

1 Saydığıınız bı-ı isimlerden bazı|arı Enstitü'nün kuruluş aşamasınd",ıı,ı itibaren kadroda
yer almış, bazıları da 1930'lu yıllarda Enstitü'nün kadrosuna katılmıştır.

I



38 FELsEFE söyLEşiı_rni

adlandıran Felix Weil isminde solcu bir doktora öğrencisiyle başlamışhr.2 Aslında bu
serüvenin teorik alt yaprsr, Marksist kuram ve kategorilerle ilgili 1920'lerin başından
beri yapılmakta olan tarhşmalarda oluşturulmuştur.3 Bu tarhşmalar sonu«ında1922
yılında gerçekleştirilen "I. Marksist Çalışma Haftası", Enstiti.i'ni-ııı oluşumunun
habercisi gibidir. Yapılan toplanhlara, "eleştirel kuram" geleneğinin teorik arka
planını belirleyecek olan fikirlerin sahipleri de -Lukacş Korsch, WeiL Pollock vb.
gibi isimler- kahlmışhr. Bu süreçte oluşan akademik kurumlaşma çabaları, sonra-
ları Frankfurt Üniversitesi'nin de katkılarıyla resmi bir zemine taşınmıştır. 1923'te

resmen kurulan Enstifii'niin başkarüığına Avusfuryah iktisatçı ve tarihçi Ortodoks
(geleneksel) Marksist Carl Grtinberg gelmiştir. Altı yıl süren başkarılık döneminin
ardrndan, Grünberg, hastahğı nedeniyle emekliye ayrılmış ve ertesi sene Max Hork-
heimer, Griinberg'in yerine atanarak Enstiti.i'ni.in müdürü olmuştur. Horkheimer,
Grünberg'in benimsediği iyimser Kautskyci belirlenimci çizğyi devam ettirmemiş
ve Enstiti.i'ni.in çalışmalarına farkh bir yön vermiştir. Horkheimelın Enstiti.i müdür-
lüğtine getirilmesiyle birlikte Enstiti.i arhk ekonomik eksenli çalrşmaların y;ınr srra

kül[ir, psikolojı, felsefe ve sanat alanlarına yönelmeye başlamıştır.a

Bu yönelimin doğmasında Frankfurt Okulu'nun içinde bulunduğu koşullarrn
ve tarihsel bağlamın önemli bir rolü vardrr. Almanya, otuzlu yıllarda, nasyonal sos-

yalistlerin Hitlelin kumandası altında iktidara yükselişine tanık olmuştur. İşçi sını-
fının faşizme verdiği açık destekten dolayı, Marx'ın poleteryaya yüklediği "evrensel
özgürleştirici güç olma" roliine gölge düşmüştür.s Bu nedenle Almanya'da doğan ve
daha sonraları Avrupa'da geniş bir coğrafyaya yayılan faşizm, her zaman Frankfurt

Her ne kadar Weil, Horkheimer'ın Enstitü başkanhğı sonrası yapılan çalışmalara teorik
açıdan katılmıyorsa da Enstitü faaliyetlerini yürütebilmeleri için üyelere maddi desteği-
ni hiçbir zaman esirgememiştir. Hatta Enstitü üyesi olmayan birçok kişi, üyelerin görüş-
leri ışığında yaptıkları çalışmaları sırasında Weil'dan destek almıştır.
Bu tartışmaları organize eden topluluğun en önemli özell,iği, herhangi sol bir siyasal
partiyle orga.nik bağının olmamasıdır.
O. Koçak, "Önsöz (Horkheimer ve Franfurt Okulu)", AkıI Tııtulnıası içinde, İstanbul:
Metis Yayınları, 7998, s. 9. Bu bağlamda Glyn Daly, Frankfurt Okulu düşünürlerinin
entelektüel ilgisini üç başlık altında toplar: "Soyut teoriden çok, tarihsel bağlama temel
bir vurgu; çağdaş kapitalizmin yol açtığı kültürel formlarla sistematik bir uğraşı ve bu
kültürel formların sonucunda ortaya çıkan yeni sosyal öznellik türlerinin analizi." C.
Daly, "Marxism", Tlıe Rtııtledge Conıpnııioıı to Critical Tlıeory içinde, der. S. Malpas ve P.
Wake, New York, Routledge,2006. Enstitü'nün geç dönem üyelerinden Adorno'nun asis-
tanlığını yapmlş |ürgen Habermas da Horkheimer'ın uzun dönem başkanlığı sırasında
gerçekleştirilmiş olan Enstitü çalışmalarının altı başlıkta toplanabileceğini söylemiştir:
a) Liberalizm sonrasl toplumların özellikleri b) Aile içindeki ilişkiler, toplumsallaşma
ve Ego-gelişimi c) Kitle külti.irü d) Bastırılmışlığın sosyal psikoloji açısından analizi e)

Sanat kuramı f) Pozitivizm ve bilim eleştirisi (Habermas'taıı aktaran Ç. Yeysal, Max
Horkheinıer'da Ncsııaleşıııc ııe Özgiirleşnıc Sıırıııııı, Ankara: Tekağaç Yayınevi, 2005, s.99).
D. West, Kıta Aıırııpası Ft,lsefesiııe Glrlş, çev. A. Cevizci, Istanbul: Paradigma Yayınları,
2005, s.101.
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Okulu düşi:nürlerinin temel ilgi alarüarından biri olmuştur. OkuL dönemin ortodoks
Marksist akımın yöneliminden farkh olarak faşizmi hiçbir zaman kapitalizmin eko-
nomi politiğinin doğal bir sonucu olarak tanımlamayı yeterli görmemiş ve faşizmin;
ideolojik, psikolojik ve külttirel boyutu ile ilgilenmiştir. Bu da düşünürlerin mevcut
fiim çelişkilerin emek-sermaye ikilemiyle açıklanamamakta oluşuna inanmalarıyla
ilgili bir durumdur. Gerçi Horkheimer -Ludwing Wittgenstein'rn Tractatus Logico-

Philosoyıhicus'unun kapanrş bölümünü hatırlatmak istercesine- Aarupa ae Yahııdiler

başlıklı çalışmasrnd4 kapitalizm hakkında konuşmayanın, faşizm hakkında da sus-
masr gerektiğini belirtmektedir;u fakat kapitalist üretim modeliyle faşizmi doğrudan
ilişkilendiren bu vurgu, düşi.inüri.in, Georgi Dimitrov'un faşum tespitine7 katıldığı
arüamrna da gelmemektedir.

Bu koşullar a)mr zamanda kapitalizmin 20. yiızyıl,dakiyapısal dönüşümünü de
göz|er öniine sermektedir. Kapitalizm, nihai çöküşi.in habercisi gibi göriinen Büyük
Bunalımdan deri değiştirerek, yeniden yapılanarak ve güçlenerek çıJ<mıştır. Bu da,

Frankfurt Okulu teorisyerüerinin "tekelci kapitalizm" 7ra da "devlet kapitalizmi" adıru
verdikleri kapitalizm tiiriiniin, 19. yuzyılın liberal kapitalizminin sıııırlamalarrnr, yaygın
devlet müdahalesi yoluyla aşma yeteneğine sahip olduğunu kanıtlamaktadır.8 Kapi-
talizmin kriz aşma yeteneğı, Marksist ortodoksinin özgül iddialarından birçoğunun
derin yara almasrna neden olmuşfur: Sosyalist devrimin Batı'da eli kulağrnda oluşuyla
ilgili kehanetler arhk muhtemel olmaktan çıkmışhr. I. Di.inya Savaşıyla açılıp Soğuk
Savaşla kapanan bir çağın üri]nü olan Frankfurt Oktılu düşiinürlerinin yaşadığı bu
dönem içinde kapitalizm, birçok bölgesel kayıp vermesine ve ciddi krizler yaşaınasna
karşırı, güciinden çok da bir şey kaybetmeyerek, yeniclen yapılanarak ve hatta zamar.
zaman eski güctirıi.in üstiirıe çıkarak diinyayı değiştirmeye ve dönüştiirmeye devam
etmiştir. "Can çekişen kapitalizm" teorilerinin, gerçekten can çekişmekte olan eski
liberal kapitalizmle birlikte silinip gittiği bir çağdır vaşanan. Rekabetğ kapitalizm,
örgütlü tekelci kapitalizme dönüşmüşti.ir; kendisiyle birlikte emek-sermaye ilişkilerini,
işğ hareketini, devrimci teoriyi de dönüşti,irerek.g

Frankfurt Okulu'nun düşiinsel yönelimleri ve içinde bulunduğu tarihsel koşul-
|ar göz öni.inde bulundurulduğunda, bu gelenek içindeki düşi.inürlerin araştırma
konularının merkezinde yer alan kavramrn "toplum" olduğunu söylemek yanlış
o|maz. Zaten bu yüzdendir ki Frankfurt Okulu, çoğu zaman "eleştirel toplum ku-

6 M. Horkheimer, "Jews and Europe", Critical Tlıeorı1 and Societv içinde, der. S. E. Brrınner
ve D. M. Kellner, çev. M. J. O'Connell, New York ve Londra: Routledge, 1,989a, s,78.

7 Georgi Dimitrov'un Komintern'in 7. Kongresi'nde resmi olarak kabul edilen tarifinde
faşizm, "ftnans kapitalin en gerici, en şovenist, en emperyalist unsurlarının açık dikta-
törlüğü" olarak tanımlanmaktadır..Ayrıntı için bkz. G. Dimitrov, Faşizıııe Karşı Birleşik
Cephe , çev. A. Ozer ve S. Cılızoğlu, Istanbul: Evrensel Basım Yayın, 2005.

8 D. West, s. l01.
9 O. Koçak, s. 7.
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ramı" geleneği olarak da anılmaktadır. Eleştirel toplum kuramr, basit bir toplum
kuramı olmasının çok ötesinde, anti-kapitalist bir siyasal yönelime sahip, bu yönelim
ekseninde mevcut gerçekliğin her yönden eleştirisini yapma iddiasını taşıyan bir
kuramdır. Theodor W. Adomo, yeni bilgi sosyolojisini eleştirdiği Bilgi Sosı1olojisi zıe

Biliııci başhkh yazısında bu konuyu açık bir şekilde işler. Düşi.inür, yazısınrn giriş
bölümünde Karl Mannheim'm, eserlerinde her tiir toplumsal kategoriyi sorunsal-
laşhrdığını, ama bu kategorilerin hiçbirini eleştirmediğini söyler.l0 Gerçekten de her
türlü toplumsal meseleyi ve kavramı sonınsallaştıran ve en ince ayrıntısına kadar
irdeleme niyeti taşıyan, ancak suya sabuna dokunmayarr her toplum kuramr eleşti-
rel kuram geleneğinin hedefindedir; +inkü eleştirel kuramrn temel sorunu yeni bir
eleştirel epistemoloji geleneği yaratarak, bu gelenek aracılığıyla toplumsal sorunları
politik, sosyolojik, tarihsel felsefi ve külti.irel düzlemlerde tartışmaktır.

Bu tarhşma kültiirüni.in amaoysa toplum içindeki herhangi bir bireyin kendi-
siyle, diğer bireylerle, nesnelerle ve doğayla kurdtığu baskı r,e otorite çerçevesinde
örgütlenen güç siimürü ve tahakküm ilişkilerini teorik bir önderlikle yapısal açıdan
dönüşüme uğratarak, özgır bir toplum istemini açığa gkarmaktır. Bu nedenle
eleştirel kuram, temelde, gerçekliğin tiim boyutlarının eleştirel bir çöziimlemesini
yapma niyeti taşıyan, eleştirel bir toplııııı kuramıdır. Burada "toplum kuramı" kav-
ramından anlaşılması gereken, Anthon1. Giddens'ın ifadesiyle söyleyecek olursak
"insan toplumlarınur bir büti.in olarak incelenmesiyle ilgileneıı bir kuramsal taaliyet
değil,'gelişmiş'ya da'modem' olarak ifade edilen toplumlar üzerine odaklanan"
bir faaliyettir.lI Eleştirel kuram faaliyetinin ilişkide olduğu toplum, somlıt ve maddi
ilişkilerce örgütlenen burjuva toplumudur. Burjuva toplumtı, eleştirel kuramın ba-

ğımlı olduğu, arıaliz ettiği ve eleştirdiği toplum biçiminin genel adıdır. Bu analizi-ır

en önemli ayağı ise somut btırjuva bireyinin mercek altına alınmasrdı.r.12 Burjuva

10 T. Adorno, "The Sociology of Knowledge and its Conciousness", Esseııtiol Fraııkfurt SchtıtıI

[lentlar içinde, der. A. Arato ve, E. Gebhardt, New York: The Continuum Press, 1998, s.453.
11 A. Giddens, Tıılı!11111111, Kıırtıılıışıı, çer,. H. Özel, Aııkara: Bilim ve SanatYayınları, 1,999,s.

'l9.Benzer vurl5u Alex Callinicos'un Toplıını Kıırnnıı adlı eserinde de vardır. Toplum ktı-
ramından anlaşılması gereken üç özellik için bkz. A. Callinicos, Tolılunı Kııranıı: Tarilısal
Bir tsnkış, çev. Y. 'Iezgiden, Istanbul: Iletişim Yayınları, 2007, s.27.

12 Burjuva bireyiı,ıin mercek altına alınması tesadüf olarak gört'ilınenıelidir. Birey vurgusu
farklı tonlarda cla olsa Oktıl'tın tüm düşünürlerince sıklıkla yapılmıştır. Bunun en önem-
li nedenlerinc]tıı biri de o dönemde dünya üzerindeki mevcut reel sosyalist deneyimle-
rin bireye gerektiği kadar ilgi gösterme.mesi ve değer vermemesidir. Mevcut deneyim-
lerde yaşanm.-ıkta olan bu pratik soruıı, düşünürlere göre Marx'ııı kuramında da vardır.
Ozellikle Herbert Marctıse, Marx'ın kuramını yeniden yapılandırırken bu eksikliği tespit
etmiş ve Marksizmin birey kavramıııa gerekli ilgiyi göstermeciiğini söyleyerek, kura-
mın bireyle ilgiIi yeterli bir felsefi ve ktiItürel boytıta sahip olmadığını vurgulamıştır. D.
Kellner, "Herbc,rt Marcuse's Recoııstrtıcti<ın of Marxism", Critical Tlıeorq aııd tlıa IJrtınıisc
o.f Uto1ıin, der, R. I'ip,in, A. Freeııberg vt C. P. Wcbel, Massaclıusetts: I3erqiıı&(]arvey Pub-
lishers, 7988, s. I72.
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bireyinin analizi, burjuva toplumtınun analizidir; çünkü burjuva bireyinin yazgıslt
içinde yaşadığı toplumun tipik ve özel koşullarına bağhdır.l] Hem mevcut toplumsal
ilişkileri hem de bireyi anlatmak ve bu anlatrları eleştirmek için kullanılan "burjuva"
terimi eleştirel teorisyeıılerin keliıne dağarcığnda önemli bir yere sahiptir. Farklı di-
siplinlerden burjuva topluınunu analiz etmeye çahşan Enstitii üyesi birçok düşünür,
toplumsal ilişkileri açıklamak ve eleştirmek için benzer bir soruna odaklanmışhr:
Burjuva bireyinin kınlganlığı sorunu. Leo Löwenthal problem düzeyinde gerçekleşen
bu ortaklaşmayla ilgili olarak şunları söyler:

"Eğer Enstiti.idekilerin ortak paydasnın gerçekten ne olduğunu sorarsaruz/

cevap büyiik ihtimalle bireln kaderine yönelik ortak kaygı olacaktır. Horkheimelırı
'Egoizm zıe Özgiirliik Hareketi'veya Marcuse'iün'Oltınılnyıcı Kültiir'çalışmalarr,
Fromm'un bazı çalışmalan ve benim edebiyat iizeriıre kendi çalrşmalanm; burjuva
bireyinin artan kırılganlığı teması üsti.ine farkh çeşitlemelerdir."la

Ancak Löwenthal'in bu söylemine karşılık Peter Stirk'e göre, eleştirel teorinin
sunumuncla kullanılacak çerçeve için "burjuva" kavramrnrn seçilmesi eksiklik
doğurmaktadır.|5 Bu nede.nle e.leştirel kuram geleneğıni anlamaya çalışırken burjuva
terimine sıkışıp ka]mak, düşünürlerin toplum analizinin yeterli ve doğru bir şekilde
anlaşılabilmesinin önünde engel teşkil edecektir. Buriuva kavrammrn yetersizliğini
giderebilecek ve toplum analizine katkı sunabilecek başka bir kavrama daha ihtiyaç
vardır. Buihtiyacı "kapitalizm" kawamı karşılamaktadr. "Burjuva" kavramrrubesleyen
ve kawamrn belirsizligini netlik zemjnine taşıyan temel kawam "kapitahzm" dir. Birçok
Marksist düşünür gibi Frankfurt Okulu düşi.inürleri de toplum analizlerinde burjuva
kavramrnın yzını srra kapitalizm kavramrnr kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu tercih
düşiinürlerin t|im çalışmalannda derinden hissedilmekte ve gözlemlenmektedir. Öyle

.l3

14

15

M. Hokheimer, Caleııaksal ııa Elaştiral Kıırn»ı, çev. M. Tüzel, Istanbul: Yapı Kredi Yayınları,
2005, s.142.
akt. M. P. Stirk, Criticnl TlıaorıJ, Politics oııt| Socictı1: Aıı lntrodııctioıı, Londra ve New York,
Pinter, 2000, s. 94.
M. P. Stirk, 93. Eleştirel kı-ıramın, stizii edilen kavramların tercilıiyle ilgili ortaya çıkan
bı-ı belirsizlik kısmen "btırjuva" kavraınının kendisinden cle kaynaklanmaktadır. Örne-
ğin tarihçi Jiirgen Kocka kavrama mes;ıfeli durmanın 1,erinde bir tavır olduğunu söyler.
Kcıcka, "burjuva" ve "burjuva top|umu" ifadelerinin epey modası geçmiş olduğunu id-
dia eder. Ona giire btırl'uva kavramı, aristokrat ve burjtıva arasıııda artık öııemi olmayan
bir ayrım c,ılııştıırmaktadır. Flatta burjı-ıva ve proletarya kavramları arasındaki ayrım bile
tartışmahdır. Serbest pazi]r ve sınırlı clevlet kavrtımlarını doğuraıı burjuva toplumu dü-
şüncesine dönsek bile bir gelişme görünmez -ki bu kavramlar yeni sağ'ın savunucuları-
na rağmen aynı derecede modası geçnıiş görünmektedir. Burjı-ıva ailesi bile geçmişe ait
bir şeydir. Dcılayısıyla Ktıcka, bu ifaı-leltrin ktıllanımını ait oldukları I. Dünya savaşı ön-
ce.si c]önemlc sıııırlamaııın bizim içiıı cıı il,isi tılac;ığıııı düştiıınıı,kte,clir. akt. M. P. Stirk,
s.94.
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episteıııe tlıaoritike: kuramsal bilme ve anlama. Bu üç alt başlık farklı nesne tiirlerini,
dolayısıyla farklı bilme hirlerini ve olanaklarını temsil etmektedir. Pratik bilme ve
anlam4 başlangıcı veya kökü eyleyen kişide olan bir olguyu (etik ve politik alanlar);
yarahcr bilme ve anlama, başlangıcı yaratan kişide btılunan bir nesneyi ve yapılanı
(sanatsal faaliyetler); kuramsal bilme ve anlam4 değişme ilkesini kendi içinde taşryan,

değişen ve ayrr olan nesnelerin ilkelerini (fizik); değişıneyen ve ayrı olmayan nesne-
lerin ilkelerini (matematik) ve ilk felsefenin (prote plıilosop,lıln) ilkelerini ve koşullann
konu edinir. Pratik bilme ve anlamanrn temel amacı, ilk felsefeni"ki gibi ilk ilkelerden
hareketle bilginin kendisine ulaşmak değil, insan yaşamrnn ve buna koşut olarak
toplumsal alanın daha iyi bir duruma getirilmesidir. Bunu da ancak politika bilimi
gerçekleştirebilir. Bu nedenle Aristoteles'e göre en yücc. pratik bilim, bütiin ötekilerin
kendisine bağh olduğu politikadır.3g Bu bağlamda pıılitika bir tiir toplumsal bilim
olarak da adlandrılabilir. Etik ise bu bilimin temellendiricisi ve ayrılmaz bir parçası-
dır. Toplumsalın bilimi olarak politika siyasal yaşamı kurar. O halde, siyasal yaşam
bilginin üzerinde yükselmektedir. Dolayısıyla Platon'da olduğu gibi Aristoteles'te de
toplumsal ve siyasal yaşam bilgisel bir temele dayanmaktadır.a')

Antik Dönem'irı bu iki düşünürünin polis anlayışları, aralarındaki bazı fark|ara
rağmen temelde örtiişmektedir. Çtinkii lıer iki diiştinüre göre de, bilgi, toplumsalın
kuruluşunda önemli bir rol oynamaktadır. Bilginin bu rolü, düşünürlerce etik ve
politik bağlamlarda iyi yaşam ekseninde işlenmektedir.16. yizyıla kadar çoğu
düşi.inürce de kabul edilerek geçerli sayılmış bilgi ile iyi yaşam arasmdaki bu bağ
Francis Bacon ile birlikte sorgı"ılanma},a başlanmışhr. Bu sorgılama bilginin iyi yaşam
idealinden kopmasına yol açar. Bu kopuş aynr zamanda bilgiye yüklenen anlam ve

amaçlar kümesinin değişimini simgele.mektedir. Bilg| toplumsalın kuruluşunda yine
rol oynamakta, ancak toplı-ıınla ilişkisi artık farklı bir amaç üzerinden kavramsal-
laştırılmaktadır. Btı yeni kavramsallaştırmada bilmek güçlü olmakla anrlmaktadır.
Bacon'a göre bilmek, bilnre siirecinin nesnesi iizeriırde kontrol sağlamaya yarat.
Dolayısıyla bilmek, güç sahibi olmakhr. Bilgi güçtiir.rl Bacon için insanın bilgili, yani
güçlü olabilmesinin tek yolu doğayı araşhrmasıdır. D«ığa araşhrmasrnrn temel amacı
ona hAkim olmaktır. O Solomon'un ifadesini kullanarak filozofun yeni gör,evini kral
benzetnresiyle şöyle açrklar: "Bir şeyi gizlemek, Tanrrnrn zaferidir, fakat bir kralın
zaferi onu araşhrmakhr." Filozof kral doğadaki gızliligı araştırarak, doğanın harflerini
ve ondaki düzeni keşfedecektir. Bu araştırma tutkusu aslında doğaya egemen olma
tutkusudur. Bacoır'rn dediği gibi:

39 Aristotı.les, 2002, 1094b.
40 Platon ve Aristotc.les'te bilgi probleminin ayrıntılı bir tartışması için bkz. C. Güzel,

'Aristoteles'te Bilgi, Bilim, Bilgide Kesinlik", Hnccttc1ıc Üııiz,t,ı,siit,sl Etlalıiqat Fakiiltcsi Ya-
ılııılnrı, sayı: 1, 2003, ss. 127-'|39.

41 F.Bacon,Nozııı»ı Orlnııııııı, çev.S.Ö.Akkaş,Ankara: DorukYayıncılık, 1999,s.8.
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"Tutkunun üç tiiri.inü ve derecesini de ayırmak mümkiin olabilir. Birincisi
ülkelerinde kendi güçlerini genişletme endişesi taşıyan insanlarırı tutkusu ki
bu kaba ve dejenere olmuş bir tiirdür; sonra§ insarüığn üsti.inde ülkelerinin
g""ii"ü ve imparatorluğunu genişletmek için uğraşan insanların tutkusu ki, bu
daha asildir, alna aç gözlüliiktür. Fakat, eğer genelde evrenin üstiindeki i*u"lrg,"
g".iir,ü ve imparatorluğunu carüandırmaya ve genişletmeye gayret eden birisi
olsaydı, bu futku, (eğer bu şekilde adlandırılabilirse) hem daha sağlam hem de
diğer ikisinden daha soylu bir tutku olurdu. O halde, 'şeylerin üzerinde bulunan
insarun imparatorluğıı, yakıız sanatlar ve bilimler üzerinde kurulur."a2

Doğanın keşfedilmesine yönelen soylu tutku araolığıyla geliştirilen şeyler üze-
rindeki imparatorluk, özi.inde doğa üzerinde bir güç kurma faaliyetidir. Bacon'ın
felsefesinde doğa üzerind" güç kurarak ona hAkim olma arzusrç doğayı anlama

çabasının ve onun hakkında bilgi edinme sürecinin yeniden yapılandırılması gerektiğ
fikri ile sonuçlarur. Bu sürecin doğ* bir şkilde işleyebilmesinin yolu, öncelikli olarak
nesneleri ve insan zihnini yeniden incelemektir. Bu inceleme, temelde, bilimsel faali-

yeti yeniden yapılandırma sürecidir. Yeniden yapılandırma süreci Bacon'a göre insan
zihniyle ilgili iki ilke üzerinden işlemelidir: 1) İnsan zihninde torfulaşmış düşiiırce ve

kavramlardan toptan vazgeçmek; ve 2) zihni sadece kendi gücüyle bağlantılı olarak
değil, 'şey'lerle olan bağlanhsı içinde düşiinmek, bir arılamda nesnelerin kendisine
önyargıs:z bir biçimde yeniden yönelmek.a3 Bu iki koşulun gerçekleştirilmesi yeni
bilimin yöntemini de açığa çıkarhr. Bacon'a göre düşi.ınce ve bilim diinyasında daha

önceleri hiç denenmemiş olan bu yeni yöntem, yani doğaya egemen olabilmenin
metodu deney ve duy.um ile başlayan ttimevarrmdrr.il Tümevarım, büti.in engeller
ortadan kaldırıldığında zihnin gerçek ve doğal eylemidir.a5 Yukarıda söz ettiğimiz

42 a.g.ı1., ss.93-94.
43 a.g,.v, s.95.
44 Aslında Bacon, bu vurguyla Aristoteles'in epago.gesini eleştirmektedir. Aristoteles'in ü-

mevarımı olarak bilinen cpagoga Bacon'ın söz ettiği tümevarrın yönteminden farklıdır.
Biriııci Çöziinılenıelerda, Aristoteles, tümevarımlı tasımı şöyle tarif eder: "bir ucun orta
terimde bulunduğunu başka bir uç ile çıkarımlamak." Aristoteles, Biriııci Çöziinılenıeler,
çev. A. Houshiary, Ankara: Dost Kitabevi, 1998b,68b15-20). Düşünüre göre bu çrkarım
türünü tümdengelimli çıkarım türünden ayıran temel fark, mantığın orta terim olmadan
işletilmesidir. Orta terim varsa ve bunun aracıhğıyla çıkarrm gerçekleşmekteyse bu ta-
sım türü tümdengelimli tasımdır, ancak orta terim yoksa uçlar aracılığıyla tümevarımh
çıkarrm gerçekleştirilir. Aristoteles için tümevarımın kullanılma amacl/ en başta ortaya
konulan tümel bir önermeyi daha açık hale getirmektir. Yani tümel önerme tek tekler
aracılığıyla açık hale getirilir. Burada söz konusu olan tümel önermenin en başından
itibaren varsayılarak tümevarım aracılığıyla açık bir şekilde yapılandırılmasıdır. Fakat
Bacon, Aristoteles'in ilk ilkeleri doğrulamaya çalışan bu tümevarım anlayışını dogmatik
bularak kabul etmez ve bunun yerine gerçek tümevarımı önerir.

45 Bacon, s.95.



i

FELsEFE sövı_rşiı_rni 51

iki koşu| zihnin kendi başına yarathğı engellerden -ki Bacon bu engellere idoller de-
mektedir- zihni arındırma amacr taşımaktadır. Dolayısıyla bu amaç gerçekleştiğinde,
ti.imevanm dolaysız ve doğal bir biçimde açığa çıkar. Zihnır:. bu doğal eylemi basit
bir sayma ilkesiyle hareket eden sahte tiimevarrmrn yaptığı gibibizi güvenilmez
sonuçlara göti.irmez. Gerçek ve faydah ti.imevarım, yerinde dışlamalar yaparak ve
gereksiz olanr atarak, araşhrılan tabiah parçalara ayrnr ve daha sonra olumsuzlama-
ların yeterli bir sayısıru topladıktan sonra o bilgi kümesinden olumlama için sonuç

çıkanr.6 Bu sonuç çıkarma işlemi duyulardan ve tikellerden başlayarak en genel
aksiyomlara yfüselene kadar aralıksrz ve derece derece artarak kendi aksiyomlarr-
mzın kurulması demektir. Bu kurma sürecinde tikellerden genellere gidilir. Fakat
elde edilen genel kavramlar, hiçbir koşulda zihnin dogmatik unsurlarına dönüşen
genellemeler ve soyutlamalar olmamafu aksine bu süreç içinde gereksiz olan birçok
kavram elden çıkarılmalıdır. Bunun anlamı şudur: tikellerden genellere gidilirken
elde bulunan ve araşhrma sonucunda ulaşılan kavramlar her defasında yeniden
deneyle ve gözlemle desteklenerek gözden geçirilmelidir. Bu da Bacon'ın yeni bilim
anlayışında kavramlann geçersiz soyutlamalar sonucunda elde edilmiş dogmatik
öğeler olmadığr, aksine deney ve gözlemle sürekli temas halinde olan unsurlar
olduğu arüamına gelmektedir. Bu nedenle tiimevarrm, sadece aksiyomların oluştu-
rulması sürecine deği} kavramlarrn yeniden tarumlanma ve sorgulanma aşamasrna
da yardımcı olur. Bu işleyişin arkasındaki temel niyet önyargılarla bulanmış insan
zihrürf/ deneyimin ışığında dogmatik uykusundan u,vandırmakhr.

Bacon tarafrndan ;ıınacı doğa üzerind" güç kurarak ona hAkim olmak olarak
belirlenen yeni bilimin yöntemi, duyumla temellendirilen ve dogmatizmin tuzakla-
rından kaçınmaya çalışarak işleyen tiimevarımdır. Bacon'a göre bu yöntem sadece
doğa bilimlerinin degii, diğer bilimlerin de hareket yasasrru oluşturmaktadır. Di.işiinür,
yeni bilimin yeni yöntemini ttim araşhrma alanlarna yaymak istemektedir. Bacon
bu isteğini şu şekilde ifade eder:

"(...)bazıları (...) şu soruyu ortaya koyabilir: Biz, yöntemimize göre, tek
başırıa doğa felsefesini miikemmelleştirme hakkında mı, yoksa mantk, etik, poli-
tika gibi diğer bilimler hakkında mı konuşuyoruz,Biz, kesinlikle orılann hepsini
kapsamaya ruyet|iyu. Nasıl ki, tasım yoluyla konularr düzenlediğini bildigimiz
manhk yahırzca tabiata uygulanmayıp diğer bilimlere de uygulanıyorsa bizim
ti.imevarrm yöntemimiz de, almr şekilde büti.in bilimleri kapsar."a7

Bu yönelim, modem zamarlara özgpbir problem olan doğa bilimlerinin ve ti.i-
mevarrmlr al«l yürübne yönteminin yayılmacı egiliminin başlangıç aşamasrnl temsil

46 Bu ifadenin uygulanımına örnek olarak bkz. a.g.!l.,II. kitap
47 o,g.!l ., s. 90.



52 FELsEFE sövLEşiı-rni

etmektedir, Düşüniire göre doğa araştırmasının yeni amacına uygun olarak inşa

edileır, tc.melde, deneyci bir episteınolojiye dayanan Bacon'rrı "gerçek" himevarrm

yöntemi, etik, politika vb. gibi farklı bilimsel alanlarda da uvgulanmalrdrr.as Tek bir

yöntem ilkesi ile şekillenen btı yeni bilim geleneği, zaman|a diğer tüm bilgi alanla-

rını himayesi altına almıştır. Bacon'ın bilginin neliğine, anlamrna ve amacına ilişkin
biliınsel cltizlemde gerçekleştirdiği yeııiden yapılandırma girişimi, bilimler arasında

yeni bir hiyerarşinin doğmasına yol açmıştır. Bu girişimden sonra doğa bilimlerinin

amacı ve yöntemi, diğer ti.im farkh bilim dallarının amaç ve yöntemini belirlemeye

başlamıştır. Bu nedenle 19. yüzyılda ortaya çkan insan bilimleri kategorisi içinde yer

alabilecek pek çok disiplin, keııdi bilimsel geleııeğiıri, doğa bilimlerini ömek alarak

kurmaya çabalamıştır. Çağımız bilim ve düşünce dünyasınd4 bu sorury sıkiıkla ele

alnıp eleştirilse de, bahsettiğimiz yaklaşım bir tutum olarak her t|ir bilgi etkinliğinin

inşa stirecinin içine sızmışhr.

Belli ttirden bir bilgilıiıı diğer bilgi tiirleri iizerinde hAkimivet kurmasr, çağımız
felsefe tartrşmalarında slkça tarhşrlan sorunlann başında gelmektedir. Modem döne-

min temel problemini yapıp-etme (kııoıoJıoıtı) bilgisiyle düşiınce arasndaki uçurumda

arayan Hannah Arendt'e göre, birbirlerine indirgenemeyecek farkh yaşam pratikleri

mevcuttırr: iş emek ve eylem. "İş, üretim sonınsalına; emek, yeniden üretim sorunsa-

lura; eylem ise dtinya içinde varolmanrn anlamını içeren politikaya ait kavramlardr.

Arendt'e göre yaşamın yeniden üretimi döngüsü içinde eylemin di.inya üzerindeki

lrayata ilişkin yeniliğe ve farkhlığa açık bilgisi keırdine bir yer bulamamaktadır."Jg

Yeniden üretim sorunsalr, btı bağlamda eylem kavramrna karşftk gelen politik ala-

nı ortadan kaldırmaktadır. Bu sonuç da Arendt'in farklı yaşam pratikleri arasrnda

gösterdiği belli bir kavramrn, e.mek kavramrnrn ve btı kavrama ait bilgi dağarcığınrn,

diğerlerini h5kimiyeü albna almasının bir sonı-rcudtrr. Arendfinyaklaşımınabenzerbir

yaklaşım Habermas tarafından bilgi ve çıkar ilişkisi bağlamında ortaya konulmuştur.

Habermas'a göre farklı pratik ve çıkarlara, yani üretmeye, arılamaya ve değiştirmeye

yönelik farkh bilgi ti.irlerinden sriz edilebilir. Üretmek ya da varolanr arılama kaygılar1

değişime. yönelik örgütlenen eleştirel bilgiyi hAkimiyeti altına almıştır. Bu nedenle

diişünüre göre yeni olasrlrklara düşünce düzeyinde yer açacak eleştirel bilgi bugiin

4t] Artık politika bilimi cle bu vijnteıı-ılt hareket edecektir. Biiylelikle toplumsalın temel
bilimleriııden biri olaıı politika, Bacon felse.f'esiyle birlikte doğa bilimlerinin araştırma
yöııtemi olan tümer,,arım vijııtemi ile temellendirilecektir. Bu da şunu göstermektedir:
Tı-ıplı_ımsalın bilgisi yeni bilimin yeni amacı ve yöntemi ekseninde kurulacaktır. Başka
bir ifadeyle toplı.ımsal alan doğa bilimlerinin vönte,m ve amact çerçevesinde örgiitlene-
cektir.

49 M. Alııska, "Bilginiıı Araçsallaşması ve Gündelik Hayatın Bilgisi", Bilgi To1ılıınııııın Caçiş,
Aı-ıkara: Tiirkiye Bilimler Akademisi, 2002, s. 1"l3.
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kriz yaşamaktadır. Her iki düşüııür için de giıniimüzcle bilginin krizi bir ti.ir bilginin
diğeri üstiinde hAkimiyet kazanmasıyla ilgilidir.]"

Horkheimer bu sonrnu daha temel bir noktadan yola çıkarak bilginin araçsal-

laşması bağlamında ele alır. Oııa göre bilginin tamamıyla araçsallaşması, orıun arhk

kendi içinde hiçbir değer taşımadığı anlamna gelmektedir. Bilginin sadece kendisi

için arzulanan bir şey olduğu iddiası, Antik Yunan felsefesinde çoğu zaman kabul

görmüş bir düşi.ıncedir. Bu gelenekte bilgelik anlayışının içi "bilmek için bilmek"
söylemiyle doldurulmaktadır. Oysa Bacon'ın bilginin neliğine ilişkin açılımı, bu

yaklaşımı kökten değiştirerek, insanrrı güçlü olmak için doğa üzerinde egemenlik

kurmasrnr amaç olarak kabul eden yeni bir söylemi doğurmuştur.5l Bu yeni söylemle

birlikte bilginin araçsal boyutıı ön plana çıkar. Bu durum modem bilimsel bilginin
araçsallaşma sürecinin başlangıç noktasıdır. Elbette Horkheimer için de bilgi mutlak
anlamda kendi içine kapalı bir amaç dizgesini temsil etmez. Oııun araçsal bir görü-

nümü ve toplumsal bir işlevi vardır. Bu görünüm onun toplumsal alanla kurduğu
ilişkide açığa çıkar. Bilginin bu niteliğini "bilim" kavramr bağlamında inceleyen

Horkheimela göre Marksg toplum kuramında bilim,

"insanrn üretici güçleri arasında sayılır. Bilim, son yizyı||arda kendisiyle
birlikte gelişen düşüncenin ortalama devingenliğinin koşulu olarah ayrıca ileri
ülkelerde toplumun alt tabakalarının üyeleriııin bile paylaştığı, doğa ve iırsan

diinyası üzerine basitbilgiler biçiminde, özellikle de keşifleri toplumsal yaşamın

biçimini nihai olarak belirleyen bilim araştırmacrlarrnrn zihinsel yeteneğinin

bileşeni olarak modem endüstri sistemini olanakh kılar. Toplumsal değerleri

yaratmanrn aracrsr olmasr, yani üretim yöntemleriyle düzen]enmiŞ biÇimde

elimizde bulunması bakımından bilimin kendisi de bir iiretim aracldır."s2

Marksçı toplum kuramrırn temel belirlemelerini takip edeıı Horkheimer, bilimin
bir üretici güç re üretim aracı oldtığ.ınu agkça belirtmektedir. Aynca düştinür, bilimin
toplumsal yaşamı derinden etkilediSni, hatta modem endiistri sistemini olanaklı kılan

temel yapılardan birisi oldrığunu rsrarla vurgulamaktadır. Bu \.urgu bilgi ile toplum

arasındaki karşılrkh ilişkinin Horkheimer tarafrndan da kurulduğunu göstermektedir.

Ancak Horkheimela göre bilimin kendine özpi bir karakteri ve bu karaktere bağlı

50 J. Habermas, Kıııııdadge nııtl Hıınıaıı lııtcrest, Cambridge: Polity Press, 1987b, ss.3-5; M.
Ahıska, s. 114.

51 Horkheimer'ın btı söylemc. },ijnelttiği eleştiriler için bkz. T. Aclorııo ve M. Horkheinıer,
Dialectic of Eıılightt,ıınırııt, çtv. J. Cumming, New Yt'ırk: Continuum Publishing, 1993, ss.

3-7.
M. Horkheimer, "Notes on Science and the Crisis", Criticnl Theory aııd Societı1 içinde,
der. S. E. Bronner, D. M. Kellner, çev. M. J. o,Connell, New York ve Londra: Routlı,dge,

I989b, s.52.
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olarak özglın bir de işleyişi vardrr. Bilimin toplumsal yaşama sürecini etkilemesi, bu
yizden, bilimsel üretim sürecinin toplumdaki güç ilişkilerine indirgenerek bu sürece
tamamıyla araçsal bir nitelik ve rol atfedilmesini haklı çıkarmaz. Horkheimela göre
bir bilginin verimliligini ölçecek olan sadece dışsal pragmatik kaygılar degil bilginin
üretildigi alanın kendi tarihine içkin olan amaçlar çerçevesinde hareket edip etmedigi-
dir. Dolayısıyla bir bilginin verimliligi kendi hakikat talebinde bir rol oynadığına göre,
bundan salt dışsal kaygiarla bir örtiişmey degil, bilime içkin bir verimliliğ de arüamak
gerekir.53 Bilimin kendisine içkh bir verimliliği olduğ"ı söylemiy'e düşiinür tarafindan
ifade edilmek istenery bir yargın:n doğruluğunun sınanmasıyl4 yaşam için öneminin
sınarunasırun arasında farklı ti.irden değerlendirmeler olduğudur.il Ancak bu durum,
bilimin toplumsal alandaki güç ilişkilerinden tamamıy|abağırnsızbir hareket alaruna
sahip olduğu arılamına da gelmez. Aksinebilimsel faaliyetin yapısın anahatlanyla ortaya
koyabilmek için, onun güç ilişkileriyle bağlantılannr farkh perspektiflerden irdelemek
Horkheimela göre gerekli bir çabadır. Bu soruşfurm4 en iyı, bilimin kullandığ araçlar
ve benimsediği amaçlar diyalektiğinin incelenmesi bağlamında gerçekleştirilebilir. Bu
nedenle bilimsel faaliyetin genel karakterini belirleyebilmek için, onu, sadece kullandğ
araçlar ekseninde değil, benimsemiş olduğu amaçlar çerçevesinde de değerlendirmek
gerekmektedir. Bu değerlendirme onun hangi amaçlara hizmet ettigi ve hangi sorurılar
ekseninde örgütlendiğnibize gösterebilir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda
Horkheimer, gtiırümıiz diinyasında bilimsel uğraşın önemli bir çelişkisinin olduğunu
fark etmiştir. Bu çelişki ancak bilginin amaçlar kümesiyle kurulan ilişkisine bakılarak
açRanabilir. Horkheimer, bilimsel u$aşın çelişkili yap6[ırn, çelişkilerle dolu iktisadın
bir sureti olduğunu söyler:

"Ekonomi büyük ölçüde tekellerin egemenliği altındadır; (...) her zaman-
kinden daha zengindir, ama yine de yoksulluğu ortadan kaldırma yetisine
sahip değildir. Bilimde de ikili bir çelişki göze çarpar. İkiıı, attığı adımlardan
her birinin bir bilgi temeli olduğu, ike olarak kabul edilir; ama en önemli adrm,
yani görevin belirlenişi kuramsal temellerden yoksundur ve keyfiliğe kalınış gibi
göriiırımektedir. İkinclsl bilim kapsamlı bağlamların bilgisine sahip olmak için
yapıJır; bunurüa birlikte kendi varlrğırun ve çalışma doğrultusununbağh olduğu
en kapsamlı bağlamç yani toplumu gerçek yaşamr içinde kavrayamaz."Ss

Bu durum bilimsel bilgilerin de toplumsal yaşamdaki diğer üretici güçlerin ve
üretim araçlarınrn yazgsrıı paylaşhğıru göstermektedir. Bilimsel bilginin üreülme
ve uygulanma dereceleri, yüksek gelişim diizeyleriyle ve insanlann gerçek gereksi-

l

53
54
55

M. Horkheimer, 79B9b, s. 52.
a .g.!l . , S. 52.

n.g.!l., S. 56.
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nimleriyle ters orantı içindedir.56 Tıpkı geç-kapitalist dönemde toplumsal zengirüiğin

daha önceki dönemlerdeki düzeyinin çok üstüne çrkmasr, ama bunun insanlığın

yaşamırun iyileştirilmesine değil de kötiirümleştirilmesine hizmet etmesi gibi.

Bilimin bu ikili karakteri hem ideolojik bir aygıt olarak kullanılmasından kay-

naklanmakta hem de ona ideolojik bir işlev yüklenmesini kolaylaştırmaktadır. Bili-

min bu işlevi, on4 mutlak "tarafsız|ık" niteliğinin atfedilmesiyle bağlantılıdır. Bilim
"tarafsız|ık" kisvesi altında taraflr bir poziyona sürüklenerek, toplumsal çelişkilerin
gerçek neden]erinin açığa çıkarrlmasıru engelleyen koşulları korumakta ve farklı

bağlamlarda bu koşulları yeniden üretmektedir.s7 Bunu da yine, Bacon'dan bu yana

kendisine yüklenen misyon aracılığıyla yapabilmektedir. Bu misyory araçlara \rurgu

yapan söylemden beslenir. Bilimin sadece kendisinden yararlanılabilir rasyonel bir araç

olduğu; varsaydığr amaçlarırıın çok fazla sorgulanmaması, büyük sorurüar karşısurda

susması ve meydanr farklı güçlere terk etmesi gerektiği yolundaki söylem ideolojiktir.

Bu ideolojik söylemin etkisini kırabilmek için yapılması gerekery bilimin amaçları

üzerine yeniden düştinmektir. Bu düşi.inme etkinliğınin odaklanması gereken nok-

taysa bilgi ile iyi yaşam arasındaki kopmuş bağdır. Bu bağlantı üzerine düşi.inmek,

bilgiyl etik ve politik bağlamlarda yeniden değerlendirmek anlamına gelmektedir.

Amaçlar üzerine düşünmeyi bırakan ve süreç içinde giderek ideolojik bir karakter

kazanan bilimsel faaliye| Horkheimela göre kapitalist toplumun çelişkili doğasının

sürdürülmesinin başlıca sorumlularındandır. Bu süreçte bilime yüklenen araçsallık

misyonu üzerinden diinyann amaçlar alanından araçlar alanrna dönüşttirülmesi
kolaylaşmıştır. Bu dönüşüm, temelinde, üretim yöntemlerinin tarihsel gelişmesinin

bir sonucudur.s8 Dolayrsıyla kendisi de bir üretim aracı olduğuna ve yöntem üretti-

ğlne göre, süreç içindeki olumsuz dönüşümdery amaçlar üzerine düşi.inmeyi unutan

bilim de sorumludur.

Bu dönüşümiın en önemli göstergesi insan ve doğa arasındaki ilişkinin sömürü

ilişkisi şeklinde örgütlenmesidir. Modem bilim bu ilişkiy, güç ilişkisine dönüşti.irmüş

bilgili olmak ile güçlü olmayı özdeşleştirmiş ve bu guciın üretiminin doğa üzerin-

de kurulacak hAkimiyet üzerinden gerçekleştirileceği düşüncesini benimsemiştir.

Marcuse, bu bakış açrsının ileri endüstri toplumunun iki temel özelliğini ortaya

çıkardığını iddia eder: Doğanın kontrolü ve insanrn kontrolü.sg Bu iki özelliğin or-

tak noktası, kontrolüry insani değerlerin ve doğal kalmakların sömürülmesi amacı

üzerinden işletilmesidir. Modem endüstri toplumu, bu amaç çerçevesinde, doğayı

56 a.g.ı1., s.53.
57 a.g.ıJ., s.55.
58 M. Horkheimer,1,998, s. 126.
59 H. Marcuse, "From Ontho|ogy to Technology: Fundamental Tendencies of Industrial So-

ciety", Critical Theory aııtl Societq içinde, der. S. E. Bronner ve D. M. Kellner, çev. M. Ishay,
New York ve Londra: Routledge, 7989a, s.726.
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kontrol altında futma arzusu ile örgütlenmiştir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için ise,

başlangıç cılarak "insan ve doğa" sanki iki ayrı varlık alaıııymış gibi kavramsallaşh-
nlmrştır. Bu kavramsallaşhrmanın birbirlerini besleyen iki işleyişi vardrr: Bir yandan
insanlar kendilerini doğadan tamamıyla bağımsız varlıklarmış gibi tasarlamış; beri
yandan da yeni bilimin amacı ve yöııtemi aracılığıyla doğa, hAkimiyet altına alına-
rak insandan bağımsız bir şey olarak nesneleştirilmeye başlanmıştır."') Böylelikle
her tiirlü içsel değer ya da anlamdan arındırılan doğa "çeşitli nesneler yığınına"
dönüştiirülmüşti.ir.6| Doğa algsı ve tasarrmrndaki değişiklik sonrası, doğa dilsizleş-
miştir, artık konuşamamaktadır.62 Dilsizleşen doğa karşısında insar1 doğadan ayrı
bir varlık olarak, onu, yani "nesneler yığınını" sömürebilecek bir konuma teorik
açıdan erişmiştir. Ancak bu sürecin pratik düzeydeki yansrmasr sadece doğaı-ı:n deği|
insanın da sömürülme sürecini başlatarak, insan ve doğa arasında, "bilgi gııçtiir"
söylemiyle kurumsallaşmaya başlayan olumsuz ilişkinin işleyişini giderek hızlandır-
mıştır. Böylelikle doğa, insan-öznelerce basit nesneler olarak göriildügu ölçüde, bir
zamariar özerk olduğu varsayı_lan özne de giderek her ti.irlii değea arüam ve içerikten

arrnmrşhr.63 Doğa üzerinde egemenlik kurmaya çalışhkça birev silinmiştir. İnsanı her

şeyin efendisi olarak gören bu zihniyet modem zamanlarrn bireyini adlandıracak
hiçbir şeyi kalmamış bir ada döntlştürmtiştür.

Bu döniişüm Horkheimela göre, büti.in varhk alanlarınuı bir araçlar alanına dö-

nüşti.irülmesi, bunları ktıllanması gereken öznenirı de yok oluşuna yol açar. Modem
endüstri toplumuna nihilist görünümünü veren de budur: Özneyi yücelten ve onu
güçlü kılan doğanın boyunduruk altna alınması/ onu aynl zamanda yok oluşa da
mahküm etmektedir.d Çt]nkü insanın doğayı boyı-ınduruk alhna alma çabasr, insanrn

kendisini boyundunık altına almasıyla sonuçlanmrşhr.65 Bunun nedeni insanın üze-
rinde hAkimiyet kurmaya çalıştığı doğanın bir parçası olmasıdır. İnsan, doğay4 onun
üzerinde egemenlik kunnak için yöneldikçe, aslında kendisine yönelmiş olmaktadr.
Ona guç uygulamak için çabaladıkça kendisine güç uygulamaya başlamışhr. Böylelikle
insan egemenlik için egemenlik ilkesini içselleştirmiştir. Bu içselleştirme sürecinde
her özne dışsal doğanın köleleştirilmesine katılmakla kalmamış a)mı zamandabunu
yaparken kendi içindeki doğayı tutsaklaştırmıştır..6 Kişi kendisini bu yolla silmiş, bu
60 a.g.!l., s. 120.

67 Horkheimer, 7998, s. 120 ve s. 725.
62 a,g.!l,, s. 727 .

63 M. Horkheimer,7998, s.720.
64 a.g.y,,s. 120.

65 a,g.!l , , ss. 120- 72B .

66 a,g.!l., s. 120.
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silme araçlara rasyonellik kazandırırken, insan yaşammı akıldışı kılmıştır.67 Ve artık
akıldışı, modem toplumda, insan yazgısına hükmetmektedir.u8

Görüldügü üzere bireysel öznenin yok edilişi, paradoksal olarak doğanın sis-
tematik bir biçimde insanhğa boyun eğmesini içeren sürecin sonuctı olarak ortaya

çıkmaktadır.6'Tarif edilen bu sürecin en genel adı 'Aydınlanma"dır. Bu yüzden
Horkheimer ve Adomo akildrynn modem toplumdaki hükümdarlığıru Aydınlan-
ma düşiincesi ve süreciyle ilişkilendirir.7()Çiinkü yaşanmakta olan baskıo ve kaotik
durum, Aydınlanma düşüncesi ve stirecinin meşru temsilcilerinden olan bilimin
öncülüğünde yaratılmışhr. Modem bilimin temel amacıru şekillendiren sistematik
olarak doğay bilmek ve kontrol etmek arz|ts|tlAyduılanma'nın özgürlfüçü bir süreç
olduğu yolundaki iddiayı olumsuzlar. Bu olumsuzlama işlemi, Horkheimela göre
Ayduılanma'nın temel özelliğ hakkında bize ipucu verir. Onun temel özelliği otoriter
bir karaktere sahip oluşudur. Aydınlanm4 başlangıçta özgürleştirici bir ku,,.vet oldu-

ğu iddiasıyla kendisini meşrulaştırmış; bilimsel bilginin yayılması mitlerin insanlık
üzerindeki etkilerini kırmışhr. Ama bu yolla aslında daha da sorurütı "ikinci bir doğa"
yarahlmıştır.7l Bu doğa kapitaiizmin fetişleştirilmiş toplumsal difuıyasıdır. Bu di.inyada
düşünce ve varlrk arasındaki ilişki, egemenlik ilkesi üzerinden işlemektedir. Avdın-
lanma süreci içinde, düşünce mekanizması, varoluşu kendine sürekli tabi kılmaya

çalışmış bunun olgusal ve tarilısel bir sonucu olarak varhğı yeniden üretirken ona
boyun eğişi onu egemenlik altında tı-ıtma çabası oranrnda kör olmuştur.72 Sistematik
olarak doğayı bilmek ve koırtrol etmek arzllsı1l insanlarrn parçası oldtıkları doğanın
yıkrma uğratılmasınm yanı sıra kendi varlık koşullarırırn da ortadan kaldırılmasını
beraberinde getirmiştir. Bu yüzden başlangıcından bu yana insanları korkuların-
dan aruıdırmak ve onları kendilerinin efendisi dunımuna getirmek amacr güden
Aydmlanma, zaman içinde nasıl kaçrlacağı bilinmeyen, korku yaratan mitolojinin
67
6B

69

70

a,g.ı1., s. 120.
a.g.ı1,, s. 765.
A. Callinicos, s.376. Batı Uygarlığı tarihinin bu şekilde resmedilmesi Frankfurt Okulu
düşüııürlerinin Marksist eleştiriniıı geleneksel olarak odaklandığı noktadan uzaklaştık-
larının sinyalini vermektedir. Marx tarafından kapitalist toplumun sömürü, kriz ve sınıf
mücadelesi gibi sınıflararası çelişkiıleıı kaynaklandığı idclia edilen kimi özellikleri, yeri-
ni yavaş yavaş insaıılıkla doğa arasıııdaki çelişkiye bırakmaktadır.
Düşünürlerin bı.ı ilişkiyi en açık ve net bir şekilde ortaya koydukları eserleri Aıltlııılaıııııa'ııuı
Diyalektiği'dir. Bı"ı kitabın içeriği çok farklı şekillerde yorumlanmaktaclır. Btı yorumlardan
eıı çok katıldığım Douglas Kellner'iıı yorumudtır. Kellner, Aıldııılnıının'ııuı Diılnlcktiği'nin
yorumunun insan tiirü ile doğa arasındaki ilişkinin ontcılojik bir tarihinden çok, hem bur-
juva iiznesinin lıem de oııı"ın doğa iizerindeki egemenliği projesiniıı tarihsel bir okuması
çerçevesinde ele alınmasının daha doğrı-ı oldı.ığunu öne süre.r. D. Kellner, ss. 187-1t]8.
Callinicos, s. 376.
n.g.v., s.376.
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kendisine dönüşmüştür.73 Mite dönüşenAyduılanma, düşiincenin araçsallaşması ve

şeyler üzerinde otorite kurmaya yarayan bir güç olarak kurumsallaşması aracılığıyla

gün geçtikçe karanlıklaşan bir dünya yaratmışhr. Bu nederüe düştinürlere göre,

Aydırılanma da her sistem kadar totaliterdir.7a Sistemin totaliter yapısl bilim insa-

nının doğayla kurduğu ilişkide belirir. Aydııılanmacı bilimin doğaya karşı tutumq
diktatöriin insanlara karşı tutumuna benzemektedir.75 Diktatör, insarüarı, orılarrn

davranrşlarıru yönlendirebildiği kadarıyla tanrmaktadır. Bilim, insaru da, şeyleri be-

lirli bir sömürü ve güç ilişkisi çerçevesinde kontrol alhnda tutabildiği ve bilgisini bu

doğrulfuda üretebildiği oranda tanımaktadır. Böylece şeylerin kendindeleri "O'nun

için" haline dönüşür.76 Dönüşüm srrasında ise şeylerin özü hep aynı şekilde, yani

egemenliSn dayana$ olarak ortaya çıkmaktadır.z Bu ise mevcut şeylerin egemen-

lik ilkesi çerçevesinde tamamıyla araçsallaşması demektir. Sonuç olarak programl
"diınyayı gizlerinden kurtarmak" olarak belirlenen Aydınlanma düşi.incesi ve bu

düşi.incenin maddi uzanhsr olan Bah uygar|ığı, her şeyi egemenlik alhna alan kapita-

list toplumun doğa üzerindeki zaferini temsil etmektedir, Bu zafer aynr zamanda bir

yıkımdır. Yıkrm, insarılığın ve doğanrn yıkımıdır. Bu pkım insarüığın doğayı bozma

girişimi için ödediği bedeldir. Modem birey, bu bedeli, kendi benliğini kaybederek,

kişiliksizleşerek, yani başka bir ifadeyle kendisini silerek ödemiştir.

IV

Sonuç olarak, Horkheimela göre bilimsel aydırılanma burjuva bireyini yok etrniş-

tır.20. yidzyı|ın en umutsuz toplum eleştirilerinden birisini birey arıa|ızi aracılığıyla

gerçekleştiren Frankfurt Okulu düşi.irıürlerinin "bir bütiin olarak yönetilen" toplum

adırıı verdikleri diinyada arhk ne devrime ne de direnişe yer vardır. Öyle ki bu yerde

arhk nefes almak bile imkAnsız hale gelmiştir. İ.,san potansiyeli geç-kapitalizmin dar,

73 a.g.y., s,376.
74 Horkheimer'ın Aydınlanma ile ilgili bu sert üslubunu diğer eserlerinde zaman zaman

yumuşattığı görülmektedir. Bu yumuşama, okuyucuda, düşünürün Aydınlanma.idesin-
den (ya da idealinden) çok da kopmak istemediği izlenimini uyandırmaktadır. Orneğin
AkıI Tııtıılnıası'nda Horkheimer şöyle yazar: " (. . .) biz|er, iyi ya da kötü, Aydınlanma'nın
(...) mirasçılarıyız. (Onun) ürünü olan sürekli bunalımr aşmanm yolu (ona) karşı çıkarak
daha ilkel evrelere geri dönmek değildir. Tam tersine, böyle bir yo|bizi tarihsel olarak
akla uygun olandan toplumsal tahakkümün en barbarca biçimlerine götürür. Doğaya
yardım etmenin tek yolu, onun görünüşteki karşıtını,bağımsız düşünceyi zincirlerinden
kurtarmaktır." Horkheimer, 1998, s. 144.

75 T. Adorno ve M. Hokheimer, s.9.
76 a.g.y,, s.9.
77 a.g.ı1., s.9.
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her şeyi içine alan yapılarına ve ilişkilerine hapsolmuşfur. Bu tutsakhktan ne kuramsal
ne de pratik olarak çıkmak ne yazık ki pek mümkiin gözükmemektedir.

Bu noktada siyaset ve toplum felsefesinin en önemli sorularından birisi olan
"iyiyaşarn" olanağrun bu koşullar altında nasıl mümktin olduğu sorusu sorulabilir.
Bu sorı-r hakh ve yerinde bir sorudur. Düşünürlerin -özellikle de Horkheimer ve
Adomo'nun- bu soruya verdikleri tutarlı bir yanrt yoktur. Çiinkü birey ve toplumla
ilgili ttim bu olumsuz tespitlerine rağmery Horkheimer, hAlA insarun içinde bazı diren-
me öğelerinin kaldığını söyler.7s Bu öğelerin ne olduğunu ve büti.in olumsuzluklara
rağmen bireyin içinde hAlA nasıl var olabildiklerini açıklamayan Horkheimer "iyi ya-

şam" idealinin direnen birey ile açığa çıkarhlabileceğni iddia eder. Çöziim toplumsal
grup ya da sınrfların ortak mücadelesinde değil bireydedir. Çi.inkü düşi.inüre göre
gi.inümüz toplumunda hiçbir toplumsal kurum ya da grubun -ki buna işçi sırufi da
dahildir- görece bir özerkliS yoktıır.79 Bu neden]e özgürleşim ancak birey aracıhğıyla
gerçekleştirilebilir. Direnen birey, boy"ın eğmeyen bireydir. "O, doğruluğun gerek-
leriyle varoluşun akıldışı niteliğini uzlaşhrmaya yönelik her ttirlü pragmatik çabaya
karşı çıkacaktır. Geçerli ölçülere uyarak doğruluktan fedakArlık yapmaktans4 kendi
hayatınd4 hem teoride hem de praükte, olabilecek en çok doğruyu dile getirmeye
çalışacaktır. Çahşmalardan oluşmuş bir hayat olacakhr onunki; toptan yalnzlığ göze
almak zorundadır."8()Nietzsche'nin trajik insaruru anrmsatan Horkheimelırı bu ifade-
leri, yeni bir insan anlayışının yaratılmasr gerektiğini vurgulamaktadır. Buna benzer
bir vurgu Marcuse'nin "Liberation from the Affluent Society" başlıklı konuşmasında
da vardrr. Düşi.inür bu sunumunda, özgpr bir toplumun yeni bir antropoloji gerek-
tirdiğini söyler. Yeni antropoloji somut özgpr bireyin şekillendirdiği antropolojidir.
Bu da clüşi.inüre göre yeni bir insan doğasının yaratılması demektir.8l Yeni bir insan
doğasının yarahlması da ancak mevcut toplumsal koşulların insarun potansiyelinin
özgürleşim amacl çerçevesinde açığa çıkarhlmasını mümkiin kılabilecek bir şekilde
dönüştiirülmesiyle olanak kazanabilir.

Gi.iniimiiz felsefecilerine düşen görevbu yerıi antropo§inin özeliklerini tarhşmak
ve ça$mız koşullarında bu antropolojinin etik bir yaşamla ilişkisinin olanaklarıru so-
ruşfurarak nasıl şekillendirilebileceğini ortaya koymaktır. Başka bir ifadeyle sömüğ
güç rr" tahakküm ilişkilerini olumsuzlayan yenibır ethosun inşasırun olanakları felsefi
bir zeminde yeniden sorgulanmalrdır.

78 Horkheimer, 1998, s. "|54.

79 /J.g.v., ss. 157-158.
80 a.g.y., s.I33.
81 H. Marcuse, "Liberation from the Affluent Society", Critical Theory aııd Societq içinde, der.
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