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Abstract 

The aim of this article is to adopt a comparative approach on the basic 
claims, principles of philosophers –Adorno and Horkheimer in particular– 
who constitute Frankfurt school with reference to the method they call 
Critical Theory. The teaching of Frankfurt School is mainly characterized 
with its critique towards institutions and conceptions which they consider to 
be the reason of intellectual, political, and moral crisis that emerged in the 
modern Western society. In this regard, critical theory has been shaped by 
determinations and critics with reference to logical positivism, capitalism, 
Orthodox Marxism, culture industry and modern conception of instrumental 
reason. According to the representatives of Critical Theory, neither society 
nor individuals can be understood by neglecting the superstructure, namely 
by isolating the moral, religious, artistic and political ideals which positivism 
tries to exclude and to avoid because these carry a central importance and 
value in societies. In this sense critical theory aims at making individuals free 
and autonomous by making them adopt a critical viewpoint and thus at 
constructing a society where alienation has been overcome.   
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Özet 

Çalışmanın amacı Frankfurt Okulu’nu meydana getiren filozofların, özellikle 
de okulun önde gelen teorisyenlerinden Adorno ve Horkheimer’ın, Eleştirel 
Teori adını verdikleri yöntemlerinden hareketle temel iddia, ilke ve özellikle 
de akıl eleştirilerini karşılaştırmalı biçimde ele almaktır. Frankfurt Okulu’nun 
öğretisi, temelde modern Batı toplumuna ortaya çıkan entelektüel, politik ve 
ahlaki krizin nedeni olarak gördükleri kurum ve anlayışlara yönelik eleştirisi 
ile karakterize olur. Eleştirel teori, bu bağlamda, mantıkçı pozitivizme, 
kapitalizme, Ortodoks Marksizm’e, kültür endüstrisine ve araçsal  akıl 
anlayışına yönelik tespitler ve eleştirilerden hareketle şekillenmiştir. Eleştirel 
teorinin temsilcilerine göre, toplum ve bireyler, pozitivizmin dışlamaya 
çalıştığı ahlaki, dini, sanatsal ve politik idealler soyutlanarak, yani üst yapı 
ihmal edilerek anlaşılamaz çünkü bunların toplumların varoluşunda merkezi 
bir önemi ve değeri bulunmaktadır. Bu anlamda eleştirel yöntem, bireylere 
eleştirel bir kavrayış kazandırarak, onları özgür ve otonom hale getirmeyi, 
böylece yabancılaşmanın aşıldığı bir toplum inşa etmeyi hedefler. 
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Avrupa’da on yedinci yüzyıldan başlayarak bilimsel, politik ve dini alanlarda art 
arda gerçekleşen devrimler, Batı dünyasının hem teorik hem pratik düzlemde 
muazzam bir dönüşüm geçirmesine neden olmuştur. Bu dönüşümlerin Batılı 
toplumlardaki yansıması, ekonomik alanda kapitalizmin, ahlaki alanda 
rölativizmin, politik alanda ulusalcılığın, doğa bilimleri ve sosyal bilimler alanında 
pozitivizmin ve toplumsal alanda bireyselciliğin güçlenmesi ve büyük ölçüde 
hakimiyet kurması ile sonuçlanmış ve tüm bu değişimler giderek artan 
küreselleşme ile birlikte dünyanın diğer toplumlarını da etkisi altına almaya 
başlamıştır.  

Öte yandan, Rousseau’dan itibaren modern ve Aydınlanmacı ideallere yönelik 
eleştiriler ve karşı çıkışlar da Batı’nın entelektüel ikliminin daimi bir parçası 
olmuştur. Batı düşünce dünyasında büyük ve kalıcı etkilere neden olan bu karşı 
çıkışlara örnek olarak Alman İdealizmi, Marksizm, Varoluşçuluk, Fenomenoloji, 
Tarihselcilik, Hermeneutik, Yapısalcılık, Eleştirel Teori ve Postmodernizm gibi 
felsefe gelenekleri verilebilir. Bu gibi eleştirel geleneklerin her birinin temsilcileri, 
Aydınlanmacı ideallerden kaynaklandığını düşündükleri farklı sorunlara dikkat 
çekerek kendi bakış açılarını, yorumlarını ve çözüm önerilerini ortaya 
koymuşlardır. Kıta Avrupası felsefesi olarak da anılan bu felsefe geleneklerinin, 
çeşitlilikleri, farklılıkları ve hatta karşıtlıklarına rağmen ortak bir başlık altında 
toplanabilmesinin başlıca nedeni de Aydınlanmaya yönelik eleştirel tavırlarıdır. Bu 
gelenekler, analitikçilerin metafizik oldukları gerekçesiyle felsefeden ‘aforoz’ 
ettikleri öğeleri; ahlaka, estetiğe ve varlığa ilişkin metafizik soruları da içine alan 
felsefeler ortaya koymuşlardır.  

Yirminci yüzyılın analitik filozoflarının anlaşılır biçimde 
Aydınlanmanın doğrudan mirasçıları olarak görülebildikleri yerde, 
Kıta Avrupası felsefesi modern Batı ve Aydınlanma felsefesinin 
hâkim akımlarına verilen bir dizi eleştirel tepkinin ürünüdür.2  

Bu gelenekler içinde Marksizm, yalnızca entelektüel alanda büyük bir etki 
yaratmakla kalmamış, Marx ve Engels tarafından oluşturulan felsefi, sosyolojik ve 
ekonomik sistem, pratik alanda da muazzam dönüşümlere yol açmıştır. Bilindiği 
üzere Marksizm, sınıf çatışmalarına dayanan ilerlemeci tarih anlayışı ve eleştirel 
bakış açısı ışığında, kapitalizm işçi sınıfı tarafından gerçekleştirilecek bir devrim ile 
yıkılacağını ve kurulacak yeni ekonomik sistemin komünizm olacağını ön 
görmüştür. Ancak Marksizm’de doğal olarak gerçekleşmesi beklenen bu devrim, 
Rusya, Çin, Küba, Kuzey Kore’de deyim yerindeyse “yukarıdan inme” bir şekilde 
gerçekleştirilmiş ve böylece Batı dünyasında kapitalizmin rakipsiz hâkimiyetine 
bir alternatif olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı ve kapsamı 
dâhilinde komünizmin tarihine ilişkin kapsamlı bir inceleme yapmamız elbette 
olanaklı değildir ancak en hafif ve genel ifadeyle söyleyecek olursak, komünizmin 
pratik alandaki uygulaması Marksizm’in ön gördüğü sistemi yaratmaktan oldukça 
uzak düşerek baskıcı faşist rejimler ile sonuçlanmıştır. Bu başarısız denemeler, 

                                                        
2 David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, çev. Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları, İstanbul, 
1998, s. 9.  
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bekleneceği üzere, Marksist felsefenin ve ideallerin sorgulanmasına neden olmuş, 
bunun sonucunda kimileri Marksizm’i şiddetle eleştirip terk ederken, onu farklı 
şekillerde yeniden yorumlayan felsefe gelenekleri de ortaya çıkmıştır. Merkezi 
Avrupa’da Lukacs, Benjamin ve Bloch, İtalya’da Gramsci, Fransa’da Althusser, son 
olarak Almanya’da Frankfurt Okulu’nun felsefeleri Marksist teorinin yirminci 
yüzyıldaki temsilcileri olarak karşımıza çıkar. 

Bu çalışmadaki amacımız, saydığımız Marksist felsefe geleneklerinden Frankfurt 
Okulu’nu meydana getiren filozofların, özellikle de okulun önde gelen 
teorisyenlerinden Adorno ve Horkheimer’ın, Eleştirel Teori3 adını verdikleri 
yöntemlerinden hareketle temel iddia, ilke ve özellikle de akıl eleştirilerini 
karşılaştırmalı biçimde ele almaktır.  

[Eleştirel teori] … Frankfurt’ta 1922 yılında kurulan, Sosyal 
Araştırma Enstitüsü’nün kurumsal çerçevesi içinde, farklı 
dönemlere bir araya gelmiş olan Carl Grünberg, Max Horkheimer, 
Theodor Adorno, Herbert Marcuse ve Jürgen Habermas gibi 
filozofların felsefe anlayışlarıyla sosyal araştırmalarını tanımlar. … 
[S]öz konusu filozofların oluşturduğu okula Frankfurt Okulu … adını 
vermek âdet olmuştur.4 

Tom Bottomore’a göre, Sosyal Araştırma Enstitüsünün tarihi, entelektüel duruş ve 
yönelimlerine göre dört dönem halinde ele alınabilir 5: Grünberg’in 
yöneticiliğindeki ilk dönemde (1923 - 1933) temel ilgi ekonomik ve somut olana 
yönelik deneysel bir karakter taşırken, Horkheimer’in müdür olmasıyla başlayan 
ikinci dönemde (1933-1950) felsefi ve kültürel boyut merkeze alınmıştır. “Enstitü 
yönetiminin değişmesiyle, araştırmaların ağırılığı da ‘altyapı’dan ‘üstyapı’ya, daha 
doğrusu bu ikisi arasındaki ilişkiye kaymıştır.”6 Frankfurt Okulunun en önemli ve 
etkili filozoflarından olan Adorno ve Marcuse de Enstitüye bu dönemde dahil 
olmuşlardır. İkinci dönemin bir diğer özelliği, Frankfurt’taki Enstitü’nün Hitler 
tarafından kapatılmış ve okul filozoflarının çalışmalarına New York’ta devam 
etmek zorunda kalmış olmaları ve bu dönemde okulun düşüncelerinde önemli bir 
diyalektik değişimin gerçekleşmiş olmasıdır. Savaş sonrasında Enstitünün yeniden 
Frankfurt’a dönmesiyle başlayan üçüncü dönem, okulun Batı entelektüel 
dünyasında giderek tanınır hale geldiği ve etkili olduğu dönemdir. Bu dönemin 
karakteristik özelliği, ikinci dönemde geliştirilen akıl eleştirisinin bir sonucu olarak 
sanatın öne çıkarılmasıdır. Dördüncü dönemde, 1970 sonrasında okulun kurucu 
teorisyenleri olan Adorno, Horkheimer ve Marcuse’nin kısa aralıklarla gerçekleşen 
ölümleriyle birlikte, enstitünün etkisi büyük ölçüde azalmıştır. Yine de bugün, 
yaşayan en önemli filozof ve teorisyenlerden biri kabul edilen Jürgen Habermas 
Frankfurt Okulu’nun öğretisini kendine özgü bir tarzda geliştirmeyi 
sürdürmektedir.  

                                                        
3 Bu ifade ilk kez Horkheimer tarafından kullanılmış, daha sonra genel olarak Frankfurt Okulu’nun 
öğretisini ifade edecek şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 
4 Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi, Say Yayınları, İstanbul, 2010, s. 1203.  
5 Tom Bottomore, Frankfurt School and its Critics, Routledge, London, 2004, ss. 12-14.  
6 Orhan Koçak, Önsöz “Horkheimer ve Frankfurt Okulu”, Metis Yayınları, İstanbul, 2008. 
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Bu düşünürleri, özellikle de onlardan Horkheimer, Adorno ve 
Marcuse’i birleştiren en önemli ortak payda, onların modern Batı 
toplumlarının giderek, bireylerin özerkliklerini yitirme durumuna 
geldikleri totaliter toplum ya da sistemlere dönüşme eğilimleri 
karşısında duydukları korkuydu.7  

Ancak Okul teorisyenlerinin bu korkunun kaynağına ilişkin tespitleri ve ortaya 
koydukları çözüm önerileri, şahitlik ettikleri politik olayların da etkisiyle zaman 
içinde oldukça belirgin değişiklikler göstermiştir. Bu bağlamda okulun ilk 
döneminde, Marksist bakış açısının materyalist ve rasyonel tavrına büyük ölçüde 
bağlılık gösterilmiştir. Ancak ikinci dönemde, Almanya’da işçi sınıfının faşizme 
destek vermesi ve Stalin’in Rusya’da otoriter bir rejim meydana getirmesi, okulun 
filozoflarının fikirlerinin değişmesine ve üçüncü dönemin bu dönüşümün etkisiyle 
şekillenmesine neden olmuştur. Bu çalışmada özellikle ikinci ve üçüncü döneme ve 
bu dönemin en önde gelen filozofları ve teorisyenleri olan Horkheimer ve 
Adorno’nun görüşlerine odaklanılacaktır.  

1. Eleştirel Teorinin Temel İlke, İddia ve Önerileri 

Frankfurt Okulu’nun öğretisi, temelde modern Batı toplumuna ortaya çıkan 
entelektüel, politik ve ahlaki krizin nedeni olarak gördükleri kurum ve anlayışlara 
yönelik eleştirisi ile karakterize olur. Eleştirel teori, bu bağlamda, mantıkçı 
pozitivizme, kapitalizme, Ortodoks Marksizm’e, kültür endüstrisine ve araçsal  akıl 
anlayışına yönelik tespitler ve eleştirilerden hareketle şekillenmiştir.  

Eleştirel teori, düşüncelerle gerçeklik arasındaki açıklığı ölçme 
çabasındadır. Kullandığı yöntem de içkin (immanent) eleştiridir. 
İçkin eleştiri, [Horkheimer’ın ifadesiyle] “tarihsel bağlam içinde 
varolanın karşısına kendi kavramsal ilkelerinin iddialarıyla çıkmak, 
böylece ikisi arasındaki ilişkiyi eleştirmek ve onları aşmak” 
demektir. Bir olguyu kendi ilkesiyle eleştirmektir bu.8  

Okul filozofları Eleştirel teori ifadesini ‘geleneksel teori’ adını verdikleri anlayışa 
bir karşı çıkış olarak kullanırlar. Horkheimer’a göre modern dönem ile birlikte 
ortaya çıkan geleneksel teori anlayışı, pozitif bilim görüşüne uygun olarak 
şekillenmiştir, bu bağlamda deneyciliğe dayanmakta ve insan bilimleri de dahil 
tüm bilimlerin doğa bilimlerinin yöntemini takip etmesi gerektiğini var 
saymaktadır. Eleştirel teorinin pozitivizm eleştirisi, bu noktada mantıkçı 
pozitivizmin doğa bilimlerinin yöntemini sosyal bilimlere uygulama hedefine 
yönelik bir eleştiriye dayanır. Mantıkçı pozitivistler, topluma ve insana tümüyle 
rasyonel ve mekanik bir sistemmiş gibi yaklaşmaktadır. Eleştirel teori ise kendisini 
bilimsel teorinin karşısında konumlandırır.  

Eleştirel teorinin Adorno ve Horkheimer gibi savunucularına göre, 
bilimsel bir teori, bilgi nesnelerini, dış dünyayı araçsal akla uygun 
olarak manipüle etme amacıyla kurmak bakımından nesneleştirici 
ve araçsaldır. Nesnenin kendisi burada teoriye dışsal kalır; oysa 
eleştirel teori, içinde oluşturulduğu, işlendiği durumlara 

                                                        
7 Ahmet Cevizci, Felsefenin Kısa Tarihi, Say Yayınları, İstanbul, 2013, ss. 630-631.  
8 Nejat Bozkurt, 20. Yüzyıl Düşünce Akımları, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2003, s. 175.  
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ayrılmazcasına bağlı olup, onlar karşısında eleştirel bir tavır 
takınır.9  

Geleneksel yani bilimsel teori insanı ve toplumu determinist evrenin öngörülebilir 
parçaları olarak ele almakla, insanın özgürlüğünü, özerkliğini ve potansiyelini 
görmezden gelmektedir. Buna karşın Eleştirel teori, her şeyden önce öz eleştiri 
yoluyla, bireyin içinde bulunduğu sistemin ve bunun yarattığı baskı ve 
kısıtlamaların tespit edilmesine dayanır. Bu bağlamda Frankfurt Okulu 
teorisyenleri, öncelikle –büyük ölçüde Marksist bir perspektifi koruyarak– 
kapitalist sistemlerdeki baskı mekanizmalarını analiz etmiş ve kişinin potansiyelini 
açığa çıkarmasına engel olan faktörleri belirlemeye çalışmışlardır. Bu bağlamda 
Frankfurt Okulu teorisyenlerinin geliştirdikleri Eleştirel teorinin en belirgin 
özelliklerinden biri belli bir alanda uzmanlaşmak ve yoğunlaşmak yerine, tüm 
disiplinleri kapsayan çok daha geniş bir perspektife yerleşme çabası olmuştur.  

Eleştirel kuram, bir anlamda, yararlanılabilecek tüm disiplinlerden 
yararlanarak genel bir toplumsal felsefe, kuram oluşturma 
çabasıdır. Aslında Frankfurt Okulu'nun bu disiplinler üstü tavrı ve 
çok yönlülüğü, kendi içinde modern toplumun dayattığı toplumsal 
işbölümüne ve dar uzmanlaşmaya da ciddi bir eleştiri 
içermektedir.10 

Eleştirel teorinin temsilcilerine göre, toplum ve bireyler, pozitivizmin dışlamaya 
çalıştığı ahlaki, dini, sanatsal ve politik idealler soyutlanarak, yani üst yapı ihmal 
edilerek anlaşılamaz çünkü bunların toplumların varoluşunda merkezi bir önemi 
ve değeri bulunmaktadır. Bu anlamda eleştirel yöntem, yalnızca pasif bir eleştiriyi 
değil, bireylere eleştirel bir kavrayış kazandırarak, onları özgür ve otonom hale 
getirmeyi, böylece yabancılaşmanın aşıldığı bir toplum inşa etmeyi hedefler.  

Frankfurt Okulu filozoflarına göre eleştirel teori, Aydınlanma 
biliminin veya pozitivizmin tek yanlı akılcılığının sınırlı 
kaynaklarından daha fazlasına ihtiyaç duyar; sanata, ütopik 
düşünceye, fantezi ve imgeleme işte bunun için eş deyişle insanın 
bastırılmış güçlerinin, var olan toplumsal düzen tarafından ihmal 
edilmiş potansiyellerinin su yüzüne çıkarılması için ihtiyaç vardır.11  

Bu bakış açısıyla da ilişkili olarak, Frankfurt Okulu filozoflarının analizlerinde 
Freud’un psikanaliz kuramının durduğu yerden bahsetmemiz gerekir. Okul, birey 
ile toplum arasındaki dinamiklerin çözümlenmesi noktasında Marksizm’in yanı 
sıra psikanalizin kullanılmasının, bireyin psikolojik ve sosyolojik boyutuna ilişkin 
daha kapsamlı ve derinlikli bir perspektif sunacağını düşünmüştür. Psikanalize 
yönelik bu ilgi, okulun ikinci döneminden itibaren ortaya çıkmış ve en çok okulun 
teorisyenlerinden Eric Fromm’un çalışmalarında konu edilmiştir.  

Fromm'a göre Freud'un psikolojisi, Marx'ın sosyolojisini 

bütünleyebilecek bir karakterdedir. Freud'a göre birey, diğerleriyle 
ilişkisi bağlamında anlaşılmak durumundadır. Ancak Freud'da eksik 

                                                        
9 Cevizci, Felsefe Tarihi, s. 1204.  
10 Besim Dellaloğlu, Sosyal Bilimlerin Felsefesi, İstanbul Üniversitesi AUZEF, İstanbul, 2014, s. 175.  
11 Cevizci, Felsefe Tarihi, s. 1206.  
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olan bireyin bir sosyal varlık olarak yeterince işlenmemesidir. Bu 
açıdan da Marx'ın sosyal yapı anlayışının bu eksikliği giderici bir 
yanı vardır.12  

Frankfurt Okulu’nun eleştirel olarak yaklaştığı bir diğer tavır idealizm-
materyalizm karşıtlığıdır. Onlar, bu karşıtlıkta bir taraf olmak yerine, diyalektik 
aracılığıyla bu karşıtlığı aşmayı denerler. Onlar ne Hegel’in idealizmi ne de 
Marksizmin materyalizmini mutlak bi biçimde reddederler, ancak bunların 
birbirlerini dışlayarak her şeyi materyalizme/idealizme indirgemeye çalışmalarını 
eleştirirler. Başta Horkheimer ve Adorno olmak üzere okulun teorisyenleri, ne 
mutlak bir özne-nesne düalizmini, ne bunların mutlak özdeşliğini savunur. Aksine 
onlar tikel ile tümel, birey ile toplumsal yapı arasında sağlıklı bir ilişki kurulmasına 
olanak veren, bireyin bir tikel olarak varlığını koruyan ve özerkliğini kısıtlamayan, 
aynı zamanda onu dışlamayan ve sosyal bir yapı içine var olarak özgürleşmesine 
ve kendisini gerçekleştirmesine fırsat veren bir sistemin hayalini kurarlar.  

Adorno ve Horkheimer diyalektiğe yönelik görüşleriyle Hegel ve Marx’ın görüş 
çizgisinden ayrılırlar. Onlara göre, diyalektiğin Hegel’de olduğu gibi burjuva 
devletiyle veya Marx’ta olduğu gibi komünist toplumda son bir bulacağını 
düşünmek, diyalektik kavramının kendisiyle çelişmektedir. Horkheimer, bu 
düşünceyi ‘açık uçlu diyalektik’ kavramıyla ifade ederek, tarihte aklın gelişiminin 
tamamlandığı bir nokta gelmeyeceğini, dolayısıyla gelişim, değişim ve dönüşüme 
dayalı diyalektik sürecin devamlı süreceğini öne sürer. Adorno ise bu sürekliliği 
‘negatif diyalektik’ kavramı ile vurgulamaya çalışır. 

Diyalektikte "sentez" adımı "özdeşlik"i, "tez-antitez" adımı 
"çelişki"yi ima eder. … Çelişkiden arınmaya çalışmak boşunadır. 
Çelişkisiz olarak ortaya çıkan her model, varlık, varoluş, ontolojik 
modeli gibi çelişkili görünür. Negatif Diyalektik, Hegel - Marx 
diyalektiği gibi, başı sonu bağlı bir diyalektik değildir. O hep vardı 
ve var olacaktır.13  

Eleştirel Teori, diyalektik eleştiriye ulaşmak için içkin ve aşkın olmak üzere iki 
farklı eleştiriyi kullanır. İçkin eleştiri, en basit ifadesiyle herhangi bir sistemi 
içeriden, kendi ilkeleri ve önermelerinden hareketle eleştirerek aşmayı hedefler. 
Bu anlamda o, belli tikel durumlara ve çerçevelere odaklanır. Buna karşın aşkın 
eleştiri, tekil olgu ve durumlara değil bütüne yönelir. Adorno’ya göre her iki eleştiri 
de bazı sorunlar, tehlikeler ve handikaplar içerir. İçkin eleştiri, kapalı bir sistemin 
içinde hareket ettiği için, bu sistemin bütün bir insanlık tarihi içinde nerede 
durduğunu görmemize engel olur.  

Kültürü kendi ölçütleriyle değerlendirmek, Adorno'ya göre, tarihin 
kültür üzerinde bıraktığı yara izlerini görmemek ve kültürün 
ezenler ve ezilenler ayrımına dayandığını fark etmemek anlamına 
gelir.14 

                                                        
12 Dellaloğlu, a.g.e., s. 200. 
13 Dellaloğlu, a.g.e., s. 188. 
14 Dellaloğlu, a.g.e., s. 189.  
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Öte yandan aşkın eleştiri, tikel durumları hesaba katmamakla bağımsız kültürlerin 
özerkliğini gözden kaçırmaktadır. Öyleyse, yapılması gereken her iki eleştiri 
yöntemini de kullanarak, her iki eleştirinin zayıflıklarını bertaraf etmek ve güçlü 
yönlerinden faydalanmak olmalıdır.  

İçkin eleştiri, köklerini hermeneutik geleneğinde bulurken, aşkın 
eleştiri Ortodoks Marksist sosyolojinin genelde kullandığı 
yöntemdir. Bu iki örnekten de görüldüğü gibi, bu noktada da 
idealizm-materyalizm ikilemi yeniden ortaya çıkmaktadır. 
Diyalektik eleştiri, her ikisinden de vazgeçmeden, bir ayağı "içerde", 
bir ayağı "dışarda" yoluna devam etmek durumundadır. Dolayısıyla 
Frankfurt Okulu’nun bu konudaki tavrı da gerilimlidir. Hem tarihe 
dışardan dayatılan bir aklı reddederler hem de gerçekliği olduğu 
gibi kabul etmezler. Bu ikisi arasındaki bağı kuran da diyalektiktir. 
Gerçeklik, akıl açısından eleştirilmeli, ama akıl da ebedi ve aşkın bir 
ideal olarak alınmamalıdır.15 

Frankfurt Okulu teorisyenlerinin bir diğer eleştirisi, bir parçası oldukları Marksist 
gelenekten de anlaşılacağı üzere, kapitalizme yönelmiştir. Onlara göre kapitalizmin 
empoze ettiği değerler, kişilerin eylemlerinin ekonomik ve politik iktidarın elinde 
bulunduran kişilere hizmet etmesini amaçlamaktadır. Ayrıca kapitalizm belli 
sınıfları sistemli biçimde zayıflatarak, bunlardaki potansiyelin tam anlamıyla açığa 
çıkmasına ve bu kişilerin yaratım sürecinde yer almasına engel olmaktadır. 
Frankfurt Okulu teorisyenlerinin temel amacı, bireyi bu kısıtlama ve 
yönlendirmelerden bağımsızlaştıracak, onun tüm potansiyellerini aktüalize 
edebileceği ve böylece toplumsal süreçlerde rol oynayabileceği şekilde 
özgürleşmesini sağlayacak sınıfsız bir toplumun yaratılması için yapılacakları 
belirlemektedir. Bu amaç doğrultusunda, mevcut sistemi analiz edip, ortaya çıkan 
sonuçların nedenlerine ilişkin de belirlenimlerde bulunarak, Marksist kuramı 
canlandırmaya ve onun teorik ve felsefi temellerini çağın koşul ve gereksinimlerine 
uyarlamaya çalışmışlardır. Bu bağlamda, onlar, Marx’ın materyalizmini, teori ve 
felsefeyi, bilim ve devrimci pratik ile ikame etmek gerektiği şeklinde yorumlayan 
Ortodoks Marksizm anlayışına da karşı çıkmışlardır.  

Onlar, kapitalizmi modernitenin patolojisinin önemli bir emaresi 
olarak değerlendirirler. Bununla birlikte, Frankfurt Okulu, Marx’ın 
düşüncelerinin Ortodoks Marksizm’in tarihsel materyalizmine 
dönüşerek yozlaşmasını da, aynı patolojinin başka bir yansıması 
olarak görür. Aydınlanmanın kaderci diyalektiğinden kurtuluşu, 
sadece felsefi eleştiriye samimi bir dönüş vaat etmektedir.16 

Eleştirel teorinin temsilcileri, Marksist öğretinin dayandığı kapitalizmin zaman 
içinde farklı bir forma doğru evirildiğini, dolayısıyla da bundan böyle kapitalizme 
yönelik bir analizin Marksist teorinin hesaba katmadığı veya ön görmediği pek çok 
öğeyle hesaplaşması gerektiğini düşünürler. Geç-kapitalizm ya da ileri-kapitalizm 
adını verdikleri bu yeni kapitalizm formunun en önemli iki özelliği, ekonomik 

                                                        
15 Dellaloğlu, a.g.e., s. 190. 
16 West, a.g.e., s. 83.  
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alanın daralıp, kültür ve ideolojinin alanına yer açılmış olması ile devlet ile 
sermayenin çok daha belirgin bir biçimde iç içe geçmiş olmasıdır.17 

2. Frankfurt Okulunun Aydınlanmacı Akıl Eleştirisi 

Akıl eleştirisi, Frankfurt Okulu’nun felsefi düşüncesinin temel taşlarından biri, 
hatta belki en önemlisidir. Elbette burada, genel olarak akıl kavramına değil, 
Aydınlanmanın dayattığı belli bir türdeki, tek yönlü ve sınırlandırıcı akıl anlayışına 
yönelik bir eleştiri söz konusudur.  

Akıl eleştirisi, okulun teorisyenlerinin 1930 sonrasında yaşanan politik gelişmeler 
–işçi sınıfının Almanya’da faşizme destek vermesi, faşizmin iktidara gelmesi ve 
Rusya’daki otoriter Stalin rejimi18– karşısında teoriyi yeniden ele alma çabalarının 
bir ürünüdür. Yaşanan olayların Marksist teori ile Marksist pratik arasında bir 
kopuşa neden olması, okulun bu dönemdeki en etkili isimleri olan Horkheimer ve 
Adorno’yu teoriyi yeniden ele alarak, çağın olaylarına uyarlamaya zorlamıştır. Bu 
bağlamda enstitünün ikinci döneminde yaşanan diyalektik dönüşüme, daha 
ihtiyatlı ancak daha karamsar bir bakış açısı eşlik eder. Bu bakış açısının 
gelişmesinde, Max Weber’in modernite analizi ve eleştirisi büyük bir etkiye 
sahiptir. Weber, aklın yalnızca fayda hesabı yapan yanına vurgu yapılması ile 
ortaya çıkan akıl anlayışını amaçlı-rasyonel eylem olarak tanımlamış, Horkheimer 
hem kendi yazdığı Akıl Tutulması eserinde hem de Adorno ise birlikte kaleme 
aldıkları Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eserde bu akıl anlayışını ayrıntılı bir 
biçimde ele almıştır. 

Genel hatlarıyla özetlersek, Eleştirel Teorinin karşı olduğu akıl anlayışı, 17. 
Yüzyılda gerçekleşen bilimsel devrim sonucunda gerçekleşen epistemolojik 
kırılmanın ve yeni evren tahayyülünün ortaya çıkardığı, Aydınlanma ile giderek 
belirli bir biçime evirilen ve nihayetinde bilimin, teknolojinin ve kapitalizmin 
hâkimiyeti ile son formunu almış olan akıl anlayışıdır.  

Öncelikle bu akıl anlayışının temelinde Descartes’in öne sürdüğü özne-nesne 
karşıtlığı yatmaktadır. Descartes’ın felsefesi özü düşünme olan zihin ile özü yayılım 
olan maddi dünya arasında aşılmaz bir uçurum oluşturmuş ve aklı öznel alana 
hapsetmiştir. Bu anlayışta özne, akıl sahibi salt bilinç varlığı olarak görülür. 
Bundan başka her türlü insani nitelik, akılla karşıtlık içinde ve akıl ile aşılması 
gereken durumlar olarak görülür. 

Akıl asıl hedeflere yönelik olmadığı için bütün duygulanımlar 
akıldan eşit uzaklıktadır. Duygulanımlar yalnızca doğaldır. Aklın 
akılsal olmayan her şeyle yalnızca bir karşıtlık oluşturduğunu 
öngören ilke, Aydınlanma ile mitoloji arasındaki hakiki karşıtlığın 
temelini oluşturur.19  

Horkheimer’a göre modern akıl kavramını sorunlu hale getiren, tam da bu öznel 
akıl anlayışının mevcut tek akıl anlayışı olduğu yanılgısıdır.  Bu noktada 
Horkheimer, Akıl Tutulması adlı eserinde, tarih boyunca ortaya çıkan akıl 

                                                        
17 Dellaloğlu, a.g.e., s. 197.  
18 Cevizci, Felsefe Tarihi, s. 1207.  
19 Adorno, Theodor; Horkheimer, Max, Aydınlanmanın Diyalektiği, çev. Nihat Ülner, Elif Ö. 
Karadoğan, Kabalcı Yayınevi,  İstanbul, 2010, s. 125. 
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anlayışlarını ele alarak, öznel akıl ile nesnel veya evrensel akıl arasındaki ayrıma 
dikkat çeker.  

Horkheimer’a göre, öznel akıl, düşünme aygıtının soyut işleyişidir, 
sınıflandırma, çıkarsama ve tümdengelme yeteneğidir. O, kabul 
edilmiş amaçlara ulaşmak için seçilen araçların yeterli olup 
olmadığı üzerinde durur, amaçların kendilerinin de akla uygun olup 
olmadığı sorusunu sormaz. … Nesnel akıl ise, öz ile görünüş arasında, 
parça ile bütün arasında bir bağlantı olduğunun farkında olan 
akıldır. Dünyanın parçalanmış, bölünmüş görüntüsünü daha yüksek 

bir birlik ideali adına eleştirebilen de bu akıldır. Nesnel akıl, 
yüzeydeki görünüşü aşıp derindeki ilişkileri kavrayabilecek bir 
zihinsel yetidir.20 

Horkheimer’a göre modernite öncesinde, örneğin antik Yunan felsefesinde, 
filozofların kendilerine özgü bir nesnellik anlayışı geliştirdiklerini görmek 
mümkündür. Platon’un idealar kuramı “düşüncenin en yüksek içeriğini mutlak bir 
nesnellik” olarak tanımlanmasının bir örneğidir. Oysa modern araçsal akıl nesnel 
bağlamdan tümüyle kopmuştur. Horkheimer’in ifadesiyle; 

Aklın bugünkü bunalımının temelinde, düşüncenin belli bir 
noktadan sonra böyle bir nesnelliği ya hiç kavrayamaması ya da bir 
sanrı olarak reddetmesi yatmaktadır. bu süreç giderek bütün 
rasyonel kavramlara yayılmış, sonunda hiçbir gerçeklik kendi 
başına akla uygun görülemez olmuştur; içerikleri boşalan bütün 
temel kavramlar biçimsel kabuklara dönüşmüştür. Akıl 
öznelleşirken, biçimselleşmektedir de. … Öznelci görüş geçerli 
olunca, düşünce de herhangi bir amacın kendi içinde değerli olup 
olmadığını belirleyemez olur. Ülkülerin benimsenebilirliği, eylem ve 
inançlarımızın ölçütleri, ahlak ve siyasetin temel ilkeleri ve bütün 
önemli kararlarımız, aklın dışındaki etmenlere bağlı duruma gelir. 
Bunların eğilimlerin, mizaçların sonucu olduğu kabul edilir; pratik, 
ahlaki ya da estetik kararlarda doğruluktan söz etmek 
anlamsızlaşır. 21 

Böylelikle öznel akıl en nihayetinde araçsal akıl adı verilen, tek ölçütü kendi bencil 
amaçlarını gerçekleştirmek olan akıl türüne dönüşmüştür. Araçsal akıl anlayışının 
pratikteki tek yansıması, bireylerin akıllarını kendi çıkar, arzu ve ihtiyaçları 
doğrultusunda kullanır hale gelmiş olması değil, iktidarların da araçsal aklı 
kullanarak toplumları kendi çıkar, arzu ve ihtiyaçları doğrultusunda yönlendiriyor 
olmasıdır. İktidarlar, ellerindeki ekonomik, bürokratik ve kültürel tüm araçları, 
araçsal aklın hedeflerini gerçekleştirmek için seferber etmektedir.  

Horkheimer ve Adorno’ya göre araçsal akıl, Aydınlanma projesinin ve bu 
dönemdeki pozitivist bilim anlayışının bir ürünüdür. Horkheimer özellikle toplum 
bilimleriyle ilişkisi içinde pozitivizmi üç açıdan eleştirmiştir.  

                                                        
20 Dellaloğlu, a.g.e., ss. 190-191.  
21 Max Horkheimer, Akıl Tutulması, çev. Orhan Koçak, Metis Yayınları, İstanbul, 2008, s. 58.  
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1. Pozitivizm etkin insan varlığına, mekanik bir belirlenimcilik şeması içince, 
çıplak olgular ve nesneler olarak yaklaşır. 

2. Dünyayı yalnızca deneyde dolaysız olarak verilen biçimleriyle algılayarak, 
öz ve görünüş arasında bir ayrım yapmaz. 

3. Olgu ve değer arasında mutlak bir ayrım koyarak bilgiyi insan 
istemlerinden ayırır.22 

Yalnızca deneysel gözleme ve bu bağlamda niceliksel olana değer veren pozitivist 
paradigma, doğallıkla varlıklardaki niteliksel farklılıkları göz ardı etmiştir. 
Dolayısıyla her şey, büyük bir makinenin, birbiri yerine kullanılması mümkün eş 
nitelikli parçaları gibi algılanmaya başlanmıştır.  

Araçsal aklın çok daha önemli ama bir o kadar da yıkıcı sonucu ise 
doğanın tahakkümü ile ilgilidir. Doğanın kendinde bir varlık olarak 
görülmeyip, belirli amaçların nesnesi durumuna indirgenmesi ve 
düşüncesizce denetim altına alınmasıyla birlikte, bilen özne 
nesnesine yabancılaşır. … Horkheimer ve Adorno’nun vurgulamak 
istediği şey, doğayı denetim altına alırken, ona yabancılaşan insanın 
bir “değer” olarak kaybolması gerçeğidir.23  

Bu analiz ile birlikte, artık yalnızca araçsal akıl olarak kendini gösteren rasyonalite, 
Horkheimer ve Adorno’nun umduğu gibi insanları özgürleştirmenin bir aracı 
olarak kullanılamayacaktır. Bu nedenle Eleştirel teorinin kaçınılmaz olarak 
öznelleşen ve araçsallaşan akıl yerine, insanın özgürleşmesini mümkün kılacak 
alternatif bir araç bulması gerekmektedir. Horkheimer’ın düşünceleri bu bağlamda 
oldukça karamsar bir tablo ortaya koyar. Oysa Adorno, daha iyimser bir yaklaşıma 
sahitir ve her şeye rağmen bir çıkış yolu olduğunu düşünür. Adorno rasyonaliteyi 
sanat ile ikame etmemiz gerektiğini önerecektir. Adorno’ya göre sanat, diğer 
yollarla temsil edilmesi mümkün olmayan şeyleri temsil etme gücüne sahip olduğu 
için, Eleştirel teorinin sürmesinin yeni aracı olacaktır. Ancak Adorno’nun öncelikle 
sözde sanat ile özgürleşme sağlayacağına inandığı gerçek sanat arasında bir 
ayrıma gitmiştir. 

Adorno’ya göre iktidarlar sanatın içi boşaltılmış özel bir türünü kendi amaçları 
doğrultusunda bir denetim ve yönlendirme aracı olarak kullanmaktadır. 
Adorno’nun kültür endüstrisi adını verdiği bu mekanizma özünde bireylerin 
kapitalizme uygun hale getirilmesini hedeflemektedir. Reklamlar insanları bilinçsiz 
bir şekilde tüketime yönlendirirken, empoze edilen standartlar ile toplumun 
homojenleşmesi, insanların belli bir kalıba sokularak tektipleştirilmesi hedeflenir. 
Kültür endüstrisinin en önemli unsuru olan eğlence ise, kapitalist sistemin 
yarattığı hasarın hissedilmemesi için insanların uyuşturulmasına ve oyalanmasına 
hizmet eder. Bu sayede kapitalizmin birer dişlisi haline gelen insanların, 
hallerinden şikayet etmemeleri, böylelikle de işyerindeki verimliliklerinin 
düşmemesi hedeflenir.  

                                                        
22 Bozkurt, a.g.e., s. 177.  
23 Cevizci, Felsefe Tarihi, s. 1214.  
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Onun gözünde modern dönemin bireyleri kültürün göz kamaştırıcı 
ürünleri ile illüzyona maruz bırakılarak aptallaştırılırken, kültür 
parıldayan ışıklar altında insanlığa yutturulan birer reklam 
tabletine dönüşür.24  

Adorno’ya göre kültür endüstrisinin yarattığı içi boşaltılmış bu sahte sanata karşı, 
insanları özgürleştirme potansiyeline sahip olan gerçek sanat her şeye rağmen 
varlığını sürdürmektedir. Sanatın antik felsefedeki mimesis, yani taklit anlamına 
vurgu yapan Adorno, sanatın taklit ettiği şeyi aşabildiğini ve bu anlamda, araçsal 
aklın da ötesine geçme ve hatta modern toplumda hüküm sürmekte olan şeyin 
aslında bir akıldışılık olduğunu gösterme olanağı taşıdığını öne sürer. Bu nedenle, 
sanat toplumun içinde kaldığı halde onu aşarak onu eleştirebilen bir mahiyet taşır 
ve bu bağlamda Eleştirel teorinin kullanacağı yeni araç olmaya uygundur.  

Gördüğümüz gibi Frankfurt Okulu filozofları, kuruluşundan itibaren modern 
kapitalist topluma olduğu kadar kendi teorilerine de eleştirel gözle bakmayı 
başarmış, pratik alandaki değişimleri hesaba katarak kendi teorilerini 
dönüştürmeyi de ihmal etmemişlerdir. Yalnızca bu tavır bile, Eleştirel teorinin, 
dogmatizmin statik ve bağlayıcı doğası karşısında bir dinamizm ve özgürleşme 
sağlayabileceğinin ifadesi gibidir.  
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