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"iLERLEME DU~UNCESi"NE YONELiK ELE~TiREL BiR
DEGERLENDiRME
A CRITICAL APPROACH TO THE "IDEA OF PROGRESS"

Yrd. Do~. Dr. Sanem YazlclOgIn
lstanbul Universitesi Edebiyat FakUltesi Felsefe BolUmU

Ozet: Tarihsel sUrc\! igcrisinde 'ilerleme dU~Uncesi'ni, ki~inin kendisi ya da
sonraki ku~aklar igin gelecekteki iyi olaylara yonelik bir umudunun yanslmaSI
olarak gtirmek olanakhdll', Boyle baklldlgmda ilerleme dU~Uncesi. insanlar igin
igcrigi baklmmdan neye 'iyj' diyecegimizle yakmdan i1i~kili dumma gelir. Her
tarihscl donemde insanlann beklentilerine gore 'ortak iyi'nin tammmm ara~sal
olarak olu~turuldugunu ve ideolojik olarak kullanlldlgl s6yleyebiliriz. Bu yazlda
da i1eri sUrecegimiz di.l~Unce. i1erlemenin insanlara ve onlan takip edecek ki~iler
olarak gelecek kmlaklara bir ytin verme amaclyia tasarlanml~ i~levsel bir terim
oldugudur.
Anahtar Kelimeler: iIcrleme dU~Unccsi, ortak iyi, ereksellik, teknik geli~me,
me~ruiyet.

Abstract: In lhe historical process, it is possible to find the 'idea of progress'
mostly as a retlection of the hope for 'good' future events for the self and future
generations. From this aspect, the idea of progress becomes closely connected to
the content of what will we call as 'good' for the people. Each period of history,
we can say, according to the expectations of the people, the definition of 'common
good' is mostly designated instrumentally, and used ideologically. In this paper. [
will claim that, progress is one of these functional terms which are mostly used to
give directions to people and future generations as their successors.
Key Words: Idea of progress, common good, teleology, technical development
legitimacy.
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Toplumsal ya da bireysel bir ideal olu~turuldugunda, bu idealin en onemli ve
belki de vazgevilmez yonU, onun olan durumdan daha iyisini vaadetmesidir.
Ba~tan gelecege yonelen bu vaad insanm iki onemli ozelligiyle yakmdan
ili~kilidir: Her zaman daha iyiyi isteme ve istenen iyinin gervekle~ecegine
inanma. HenUz gervekle~memi~ olana yonelik beklentinin her zaman olumlu
olmasl son derece de insani bir ozelliktir. insan hem kendisinin, hem de
insanhgm geleceginin daha iyi olacaglm dU~Unmek ister. iyilik beklentisinin
geregi olan ~eyler, en gUndelik olandan en karma~lk olana kadar geni~ biT
etkinlik alamnda saglanmaya vah~1 hr.
Bu etkinlikler arasmda, slkhkla ideal bir yapI kurmaya yonelen dU~Unsel
vabamn en temel niteligi, onun bir onceki kuram ya da sistemden daha kapsamh
bir oneriyi iverme gayretidir. Yeni yakl~lm boylelikle, kendisinden
oncekilerden vok daha fazla soruya yamt olu~turabilecegi savlyla ortaya vlkar.
Bu akt! yUrUtme tarzlyla ula~llabilecek en tutarh sonuv her dU~Unsel sistemin
kendisinden oncekinden daha yetkin olacagml iddiasldlr. Oysa tam da bu
noktada, kendimizi felsefe tarihi avlsmdan oldukva sorunlu bir noktada
buluveririz. Soz konusu tarzda bir kar~lla~tl1ma ne olanakhdlr, ne de anlamh
sonuvlar Uretebilir. Felsefe tarihi iverisinde yer alabilecek nitelikteki bir
kuraTmn oncekilerden 'daha iyi' olmakla degil, yeni bir yakla~lm ve bakl~ avlSI
getirmekteki becerisi baklmmdan degerlendirilmesi daha uygun saYllabilir.
6yleyse insana ait etkinlikler goz onUnde bulunduruldugunda daha iyi olmak ne
demektir ve en temel savi 'daha iyi'ye dogru yonelme olan ilerleme dU~Uncesini
nast! anlamak gerekir?
Bu soruyla dile getirilen 'ilerleme'nin nast! anla~t!masl gerektigi sorusu, ba~tan
bir tamm yapilmasl ve aTkasmdan da bu dU~iinceyi destekleyen savlann
incelenmesi onerisini ivermemektedir. Tersine, Uerlemenin ba~tan belirlenmi~
bir tammmm olamayacagml ve onun daha vok i~levsel bir terim olarak
kullamldlgml ileri sUrecegiz. Bu gorU~iimUzii temellendirmek amaclyla ilk
olarak, ilerleme konusunun geri gotiirUlebilecegi tarihsel kaynaklan lasaca
inceleyecegiz. Burada gorUlecegi gibi ilerleme dU~Uncesinin anla~llmasl, bu
dii~Uncenin tarihsel siirevte ortaya vlkttgl ko~ullarla dogrudan ili~kilidir ve
ancak bu ko~ullar goz iiniinde bulunduruldugunda olanakhdlr. ikinci olarak
inceleyecegimiz konu, ilerlemenin felsefe, sanat ve bilimler sozkonusu
oldugunda farkh bir iverikte kullamlmasl olgusudur. En son olarak Uzerinde
duracaglmlz konu ise, ilerleme dii~iincesinin 'iyiyi isteme'nin kendisinden
kaynaklanan gelecege yonelmi~ bir tasarnn olma ozelligi ve bunun ideolojik
olarak nasll bir i~lev dogrultusunda kullamldlgldlr.
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I. ilerleme Dii~iincesillin Dayalldlgl Bazl AnlaYI~lar

Bu metnin daha en ba~mda i1erleme dU~Uncesi ile Iylyl Isteme ve onun
ger~ekle~ecegine inanma arasmda kurdugumuz bag, iyi ile ilerleme arasmda bir
yandan ilk anda kurulabilecek bir ilgiye i~aret ederken, ote yandan da tam da bu
ilginin kolayhkla kurulabilmesi, belli bir dikkatle konuya yakla~mamlzl
gerektirir. A~aglda da ele alacagnTIlz gibi, bu ilk olumlu etki, 'iyi' anlaYI~lmn,
aym zamanda ona doglu yonelinen bir erek olarak kabul edilmesine dayamr.
ilerleme dU~Uncesinin tarihsel olarak temellendirilmesinde slkhkla i1eri sUrUlen
savlardan birisi on un mitolojik oykiilere kadar geri gotiirUlebilecegidir. Bu
anlayl~ dogrultusunda, iyi idesi, i1kin dUzensizlikten dUzene ge~i~in ve
bi:iylelikle yetkinle~menin bir ifadesi olarak kar~lmlza ~Ikar. Bu baklmdan
ilerleme dU~Uncesi ile iyi arasmda kurdugumuz ilginin daha anla~lhr
klhnabilmesi i~in, iyi ile yetkinlik arasmda!d i1giyi kIsaca ammsatmak yararh
olabilir. Yetkinlik ya da tamhk dU~Uncesinin incelenmesine mitolojik oykUlere
kadar uzanan bir ara~tnmayla ba~lanabilir: Kaos'dan kosmos'a ge~i~in bu uzun
tarihi, aym zamanda dlizen, oran ve yetkinlik gibi birbirleriyle i~sel bagmtIlara
sahip kavramlarm da uzun tarihini olu~turur. Antik~ag metinlerinden itibaren
gordligUmUz en temel ara~tlrmalar, yetkinligin bir diger dile getirili~i olan iyi ile
belirlenir ve insamn iyi olana ula~masma yoneliktir. Bu donemde iyi, dogru ve
gUzel arasmdaki kopanlamaz bagm kaynagml da yine yetkinlik dU~iincesi
olu~turur. Boylelikle iyi, bUWn bu araYI~larda yalmzca etik alammn degil,
ya~amm bUtiin alanlallnm diizenleyici ilkesi konumundadlr.
Hesiodos, /§ler ve Giinler'de altm, giimii~, baklr kahramanlar ve demir
1
soylanmn ya~adlgl ~aglardan soz etmektedir. Bu donemin dongiisel tarih
anlayl~1 dii~iinlildiiglinde bu ~aglarm en kotiisUnden sonra, yeniden altm ~agm
gelecegi yoniindeki yorumlar, geli~me ve i1erleme dU~Uncelerinin ne kadar
eskiye dayandlgml gostermek baklmmdan ara~tIrmacllar i~in bir ba~vuru
noktasl saYllmaktadn·.z insani dUnyaya yansltllml~ yetkinlik dU~iincesinin en
~arplci ifadelerini bulabilecegimiz dii~Uniir ku~kusuz Platon'dur. insanlann bir
arada ya~amalannm i1kelerini ara~tIrdlgl Devlet kadar Yasalar'da da Platon, bu
ilkelerden hangisinin en iyi bir arada ya~ama olanagml saglayacagml ara~ttnr,
yonetimler arasmda kar~lla~l!rmalar yapar. Bunlar arasmda Yasalar III.
Soylar Efsancsi i~in bkz. Hesiodos, Igler ve Giil/ier, ~ev. S. EyUbo~lu vc A. Erhat, Ankara: TUrk Tarih
KUlumu Basnnevi, 1977, s. 105-200.
Robert Nisbet., Literature (~f Liberty: A Review (~f Contemporary Uberal Thought , CiIL II, no. 1. OcakMart 1979, s. 7-38.
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Kitap'ta, daha oneeki uygarhklann yonetimlerini degerlendirirken, 0 giin i~in
gelinen noktanm daha geli~mi~ oldugunu kabul etmektedir. 3 Siirekli geli~menin,
ilerlemenin temel savlanndan birisi oldugu dii~iiniildiigiinde, ger~ekten de bu
bagmtl olduk~a onem ta~lr.
Platon' un onemi, geleeek bir altm soya i1i~kin inam~1 son dereee etkili bir
yorumla iyi ideas I ~er~evesinde yeniden olu~turmu~ olmasldll·. Onun erken
doneminden ge~ donemlerine kadar hi~ degi~meden kalan yetkinlik ya da tamhk
arayl~l, belki de bu idealin biiWn insanhgm en vazge~ilmez istegini dile
getirmesi nedeniyle, biitiin felsefe tarihinin en etkili dii~iineelerinden birisidir.
Eksiksiz ve degi~mez olana yonelik arayl~m felsefe tarihindeki en onemli itiei
giieii olu~turmu~ olmasl, bu yondeki hakikat araYI~lan, kurulan sistemler,
~iiphesiz uzun bir ara~tlrmamn konusudur; aneak burada sadece ideal bir yapi
olu~turma arayl~mm ne kadar eski oldugunu gostermek baklmmdan konumuzla
ilgilidir.
ilerleme dii~iineesi ile i1gili olarak burada ele aldlglmlz ~er~evede ozellikle
onem ta~lyan ilk nokta, iyi'nin bir onkabul olarak iistlendigi 1'01, yani, kendisine
dogru yonelinen bir iyinin daha en ba~tan sorgusuzca varhgmm kabul edilmi~
olmasldlr. ikincisi ise, i1ki ile bagmtlh olarak dii~iiniilebilir ve iyiye dogru
yonelmeyle i1gilidir: iyi, insanm yonelebileeegi en iist erektir (telos). Bu tamm
Aristoteles tarafmdan Nikomakhos'a Etik'te a~lkhkla verilir ; " ... oysa en iyi,
kendisi ama~ olan bir~ey olarak goriiniiyor"" iyiye yonelmenin bir erek olarak
ortaya ~Ikmasl baklmmdan ~u tamm da aynea onemlidir; "Ohalde biitiin
yapllanlarm bir amael varsa, bu yapllan iyi 0Iur ... ".5 Bu anlaYI~ baklmmdan
degerlendirildiginde, bir ~eye dogru yonelme, okun hedefe ilerlemesi gibi
kavranaeak olursa, her degi~im noktasl bir i1erleme olarak anla~lIabilir ve
ereksellik i~in a~lk bir ornek olu~turur.
Antik~ag' dan

kaynagml alan ereksellik gorii~ii ozellikle Ondokuzuneu
YiizYll'da aglrhk kazanan tarih felsefelerini onemli ol~iide etkilemi~tir. Tarihin
dongiisel oldugu dii~iineesinden uzakla~lImasl ve dogrusal bir ~izgi iizerinde
i1erlediginin dii~iiniilmesiyle ereksellik anlaYI~1 yeniden ve ba~ka bir tarzda
agll'hk kazanml~tlr. Bu yeni yorumlama ~er~evesinde tarih belli bir erege dogru

Platon Ym'alar. III.Kitap "Demck ki, zaman gC'1tikc;:e ve soyumuz '1oj;!;aldlk9a, her
bugUnkU durumuna geldi." 678b 7·9.

.

Aristotcles, Nikol1laklws'a Elik, '1cv. S. Bablir., Ayra'1 yaymlan, Ankara 1998. I097a29.
Aristoteles, Nikamokhos'a Etik, 1097a23.
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yonelme ve onun gergekle~mesini saglama olanagl olarak gorUlmeye ba~lan!r.6
Bir erek olarak iyiye yonelme ve iyinin gergekle~mesi olarak ilerleme dU~Uncesi
de, en genel anlamda boyle bir bagmtl igerisinde kar~lmlza 9lkar. Yine de, bir
yakla~lmm ayn! kaldlgma dikkat gekmemiz gerekir; Ondokuzuncu YUzYIl'm
ortalanndan itibaren her ne kadar Antik9ag'da bulabildigimiz iyi'ye dair 0 ilk
betimlemelerin ~iirsel gUcU kaybolmu~ ve 'iyi' pragmatik bir anlaYI~la dUnyaya
'dU~mUfse de, konumuz a9lsmdan son derece onemli olan yonU, onun bir erek
olma niteligi yine de kaybetmedigidir.
Bir erek olarak iyiye yonelme dU~Uncesi ayn! kalsa da bunun bireysel mi, yoksa
toplumsal bir ilerleme idesi altmda dU~UnUlebilecegi de bir diger onemli
konudur. Bu dogrultuda her donemde daha iyiye dogru yonelme anlaYI~1 ve
beklentisi bir bi9imde sUrdUrUlegelmi~, aglrhk kimi zaman bireysel kurtulu~a,
kimi zamansa bir lOr olarak bUtUn insanhga verilmi~tir. Devlet yonetiminde her
zaman tUmele ili~kin ilkeyi tikele olandan 'onde tutan ve bu baklmdan hem
Platon, hem de Aristoteles'in gelenegini devralan Roma dU~Unce geleneginde,
devletin sUrekliligi idesi urbs aeterna anlaYI~mda da a9lk9a gorUlebilecegi gibi
bireyin onUnde yer ahr.
Hesiodos'un soylar efsanesini yorumlayan Vergillius, IV. Bucolica'da Altm
Soy'unun geli~ini ve bunun bUtUn insanlar i9in bir kurtulu~ olacagml
mUjdelemektedir.' Antik Yunan kavraYI~Inm Hlristiyan teolojisi gergevesinde
yeniden yorumlan!~l onceki anlaYI~ta bir degi~ime neden olmu~, bireysel
kurtulu~ dU~Uncesine daha fazla aglrhk verilmesiyle sonu9Ianml~tIr. Bu
anlaYI~m Augustinus ta~afmdan yorumlan!~l, Hlristiyan teolojisi igerisinde
degi~mi~ ve yeryUzUnde kurulacak bir devletin -yeryUzUnde gergekle~ecek her
~eyin de oldugu gibi- kendisinde bir erek olamayacagl gorU~U8 daha etkili

Bu yorum ~er~evesinde ilk akin gelen isim Hegel olacaktlr, ~u s{Szleri a~lkhkla bu olnnag:1 ifade
etmcktedil': "Bulundug:umuz dUnyamn-tini, tinin kendi kelldisinden geli~tirdi~i kavramchr: dUnyaYI tutan
ve y{Sneten odur, 6000 yllhk ~abanm sonucudur, tinin dUnya-tal'ihini i~leyi~iyle geli~til'di~i ve bu i~leyi~Je
ortaya 91kmaSll11 zorunlu klldl~t ~cydir. DUnya tarihini i~te bfiyle kavramamlz gerekmektedil': bu tnrihte
linin ~ah~mnsl, kendi oldug:u ~eyin bilgisine nastl geldig:i gtlsterilmektedir: Bu oldug:u ~eyi ise, tin ge~itli
alanlanna gore i~leyip artaya kaymu~tur." O.W.F. Hegcl, Die Veml{/t in de,. Geschiclue (1837), Taril!te
Akll, gev. 6. Sozer" Istanbul: Kabnlel Yaymevi, 1995, s.I77.
Ozellikle ~u dizeler Vergilius'lIll soylar efsanesi yorumunu a9lk~a dile getirmektedir: "... En son 9a~1 geldi
arUk Climne kehnnetinill Iyenidcn do~uyor bUyUk dizisi yUzYlllann. I Virgo, Satlll'llllS kralhg,1 dtsnUyor
yel'yUzUne, Iyepyeni bir soy iniyor yUce gllklcrden yere ... ". Vergilius, Bumlka'lar, Georgica'lar, BUtUn
Eserleri -I, gev. TlIl'kan Uzcl, Ankara: 6teki YaYJllevi, 1998, IV. Bucolica, s. 107-110. aktanlan klSlm
i9in bkz. s. 108.
DUnyanm kendinde bir erek olmachg,1 gorU~UnU dUe getirirken Ka.l'sten Friis Johansen, Augustinus'un
dogal hukuku ycniden yorumlal'kell TallJ'1 ve yeryUzU devleti aYl'llumda lex /(!lIIporalis'in lex aetema'dan

i
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olmu§tur. Kurtulu§ umudunun bir bUtUn olarak insanhktan, ilkin tek bir insanm
kurtulu§unu onceleyen anlayl§a dogru degi§imi, her iki anlaltm arasmdaki farkm
temelini olu§turur. Augustinus'ta devletin tek ve bir bUtUn olarak diinya
ol~eginde anla§tlmasl gorU§U devamhhgml korumu§, ancak bu dUnyamn
ge~iciligi, bir bUtUnlUgUn, yalmzca Tann devleti idesiyle saglanabilecegini
dU§iincesiyle sonu~lanml§t1r. Bu noktadan itibaren a~lk~a ifade edildigi gibi,
insan yaplml bir devletle degil, ilahi ilkelerle belirlenen bireysel kurtulu§ idesi,
bir annmaYI da beraberinde getirecek ve bu yolla ger~ekle§ecek bireysel
kurtulu§, giderek bir tUr olarak bOtUn insanhgl kapsayacakltr.
Burada belirleyici farkl yaratan, yetkinlige hangi yolla ve tUrUn kendisini goz
onUnde bulundurarak ml, yoksa bireysel anlamda ml ula§llabilecegi sorusudur.
Bu yakla§lm farkmm gozonUnde bulundurulmasmm ilerleme dU§Uncesinin
tarihsel olarak anla§llmasl baklmmdan ozellikle onem ta§lyacagl a~lktlr.
Nevarki bu yakla§lm tarzmm ~ozUmlenmesi, iyi dedigimiz kavramm i~erigine
ba§vurmadan olanakslzdlr. Biz neye iyi diyecegiz ve bu dogrultuda kaydedilen
hangi a§amaYI ilerleme olarak degerlendirecegiz?

II. Kiiltiiriin <;:e~itIi Alanlarmda ilerleme Savl
Felsefe tarihinin tinemli savlanndan birisi, bu tarihin soru sorma tarzl
baklmmdan bir ortakhk i~ermesine kar§lhk, her yamt denemesinin kendi dtinem
ve bu dtineme bagh olarak olu§turulan anlaYI§larla belirlendigidir. Btiylelikle
her yamt ~ok katmanh bir anlama ~abasml gerektirir ve bu yakla§lmlardan her
biri, bir kereligine ger~ekle§mi§ bir tarihin ve toplumsal ko§ulun i~erisinde
ortaya ~Ikml§ oldugundan biriciktir. Felsefe ku§kusuz herhangi bir
kar§lla§t1rmaya olanak vermeyen bu biricikligin izlenebilecegi alanlardan
birisidir.
Ancak kUltUrUn ba§ka alanlan, ornegin sanatlar ya da bilim de aym tOrden bir
degerlendirmeye tabi tutulabilirler mi? Ger~ekten de sanat alam, her bir yapltm
biriciklik gtistermesi baklmmdan felsefenin bu ytinUyle bir ortakllk
gtistermektedir. Sanatsal Uretim de Itpkl felsefi Uretim gibi, insan bilincinin bir
yorumlama tarzldlr ve nesnel til~Utlere kendiliginden bir diren~ gtisterir. Felsefi
kuramlar kadar sanat alanmda da ilerleme anlammda degerlendirilebilecek bir
~Ikanldl~t

bir durumdaki bag.lIl niteligine bir vUl'guda bulunmaktadlf. K.F. Johansen, A fIi.~tory of Anciellt

Philosophy From the Begil/lling to Allglf,~till(!, London and New York: Routledge, 1998, s, 638.
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kar~lla~tlrma

bu nedenle oldukga sorunludur. Herhangi bir diinemde yapilml~
sanatsal Uretimle bir ba~ka diineminkini kar~J!a~tlrmak nesnel bir iilgUt
saptamamn zorlugundan iitUrU siiz konusu olamayacagl gibi, iki ayn diineme ait
sanat yapltJndan hangisinin daha iyi oldugu sorusu da tam da bu nedenle,
degerlendirilmesi olanakslz oldugu kadar sagmadlr da. Sanat tarihinde bu tUrden
iirneklere slkhkla rastlanabilir. Picasso'nun, Velazquez'in "Las Meninas,,9 adh
yapltJm yeniden yorumlamasl bunlar arasmda oldukga aglk bir iirnek olu~turur.
ilerleme sorunu baklmmdan degerlendirildiginde bilimlerde bir ilerlemenin siiz
konusu olup olamayacagl, hem felsefeden, hem de sanattan farkhhk giisterir.
Degerlendirme iilgUtJerini matematik kesinlige dayandlran bilimler, insan akhna
ve bilgisine gok daha gUvenilir bir ilke sunabilma savlyla ortaya glkarlar.
OzeIIikle deneye dayah bilimlerdeki denetlenebilirlik iizeIIigi, tekrarlanabilen
deneyler ve giizlemlere bagh olarak bir kuramm iitekinden daha iyi, ve biiylece
daha ileride oldugunu siiylemeye olanak verir. Formel olal1lk saglanan tutarhhk
ve tekrara dayah denetlenebilirIik, bilimlerin kesinlik iddiasmda oldukga iinemli
bir yer tutar ve bu baklmdan bilimsel geIi~melerin elde edilmeye ba~ladlgl
Onbe~inci YUzYll kesinlik iddiasmm diger alanlardaki yanslmalanmn
incelenmesi baklmmdan iizel bir ilgi gerektirir. Bilimsel alanda daha iince
gergekle~memi~ ba~anlarm giirUldUgU Onbe~inci YUzYIl'la yUzYlIIa birlikte,
mathesis universalis anlaYI~1 felsefi kavrayl~ta son derece kiiklU diinU~Umlere
neden olmu~tur. Formel alamn zaman ve uzamdan baglmslz; degi~mez ilkeleri
modelinde 'kesin bir felsefe' olu~turmasl gabasma ise Yirminci YUzyil'a kadar
rastlamak olanakhdlr. 10 i~te tam da bu nedenle felsefeyle formel biIimlerin
yakmhklan, bilimlerde giiz ahcI geli~melerin saglandlgl bu yUzYlldan itibaren
giderek artan bir ivme kazamr ve oldukga sorunlu bir 'kesinIik' savmm kUItUrUn
bUtUn alanlannda hakim olmaslyla sonuglamr.
Oyleyse yukanda sordugumuz neye 'daha iyi' ya da 'daha ileride' diyecegimiz
sorusunun bir alamn yapislyla dogrudan ili~kili oldugu giil'Ulmektedir. ~ok klsa
bir degerlendirmeyle baktJglmlz felsefe, sanat ve bilimlerin kurulabilecek bazl
yakmhklara kar~111, iizeIIikle bilimlerin yapisl dU~UnUldUgUnde fal'khhkIar
giisterdikleri giirUlmektedir. Belirgin iilgUtlerin bulunu~u bir ilerleme savml
9

10

Velasquez bu resmi 1656 Ylilnda, Picasso ise 1957 yJlmda aym isimle i1kini yeniden YOl'umlayarak
yapml~ur. Picasso'nun yaptlg:l yeni yorumutl. bir yeniden Uretim olarak deg:i1. yeni bir yaplt olarak
anla~t1masl gerektig:i a~lkt1f.
Bu lIoktada Edmund Husserl ozellikle ilk donem ~ab~malarmdan itibaren a~lk~a g6riUeccg:i gibi, ego
cogitatum'u merkeze alarak kesin ilkelere dayah yeni bir felsefe yapma bi~jmi ortaya koyma ~abasl
baklmmdan dikkate deg:er bir filozof olarak kar~lmlza ~Ikar.
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destekleyici nitelik gosterebilirken, bir ba~ka alan boyle bir sava direniyor
gorUnmektedir, oyleyse kUltUrUn hangi alanmda ilerlemeden soz edebiliriz?
Bu noktada bir kez daha degerlendirme ol~Utlerindeki aynmm, ilerleme konusu
a~lsmdan belirleyici olacagl gorUlmektedir. <;:UnkU ilerlemenin var oldugu saVI,
bilimsel geli~meler a~lSIndan iddia edilebilir ve belli Ol~iilerde ikna edicidir.
Bilimsel alanla ilgili bilgi birikiminin insanhgm ya~amsal sorunlanna bir katkl
yaptIgl tartl~llmaz bir gel'~ektir, ancak yine birazdan deginecegimiz gibi bu
katkl, yalmzca olumlu bir yonle degerlendirmeye uygun degildir.1I Bu
baklmdan da kimin ve neyin ilerlemekte oldugu sorusu hala onceligini
korumaktadlr.

III. Bir Me~ruiyet Aracl Olarak ilerleme Dii~iincesi
iIerleme dii~iincesinde toplumsal olanm yeniden oncelik kazanmasl, Antik
Yunan ve Roma donemi metinlerinin incelendigi ve yorumlandlgl Ronesans'la
olmu~tur. Bu etki iki onemli degi~imin incelenmesiyle ilerleme sorununun
anla~llmasma katklda bulunabilir; bu donemde 0 zamana kadar goriilmeyen
politik bir yapllamm olu~maya ba~laml~ttr ve bilimsel bilgilerde 0 giine kadar
ula~llan seviyenin ~ok otesinde bir artl~ goriilmektedir. Toplumsal yapilardaki
degi~imin, tek veya birka~ olaya indirgenecek bi~imde ele ahnamayacagl ve son
derece farkh etkenleri i~erecegi a~lktlr. Ancak toplumsal yapldaki bu iki etkenin
ortaya ~Ikardlgl degi~imin, olduk~a geni~ bir alana, hatta bu giine kadar
izlenebilecek bir siirece yaYllmasl baklmmdan dikkate deger bir onem
ta~ldlklan da soylenebilir.
Politik alanda bir yandan bireysel yetkinlik dii~iince6i on planda tutulmaya
devam ederken, bireyin ~Ikarlanmn ve refahmm giivencesi olarak devlet
dii~iincesinin on plana ~Ikmaya ba~lamasl, Ronesans'ta ortaya 91kan kuramlarm
onemli bir ortak yoniine i~aret eder. Ortak bir devlet olu~turma dii~iincesiyle,
herkes i~in ortak bir iyiligi vaadeden ideallerin olu~masl ise, neredeyse
paralellik gosterir. Ancak Machiavelli'den beri SOil derece a91khkla ifade edilen
II

Rilkc'llin bil' scnatoryum olarak j~letilen eski otclde BlUmU anlatan ~u s6zlcl'i bu ya~amsal katklYI olduk~a

olumsuz bit' yonUnden ve etkileyici

bj~imde

anlatmaktad11': "Bu mUkemmel hotel lIok cskidil', In Kral

Chlodwig zamamnda burada birka-; yatakta UIUnUl'dU. $imdi 559 yatllkta UlUnUyor. Tabi fabrika gibi, seri
halindc ( ... ) Rastgelc mUyorsunuz, Itcktiginiz hastaltgm oUlmUylc oillyorsunuz (ItUnkU hnstnbklar bilineli

beri, Ite~itli olUmlel'in. insanlal'ln de&iI, hastahklann eseri o!dugu belli bir *ey; hastalat· iyin yapacak i*
kalmadl adcta)." Rainer Maria Rilkc. Malte Lau"id.~ Brigge'lIil1 Notlan. ycv. Bchyct Necatigil. Istanbul:
Adam Yaymlan, 1998. s.IO.
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iktidar ve bu iktidarm sUrekliligi i~in iktidar ara~lannm me§ru kthnmast
dU§Uncesi, politik kurama hem olduk~a sorunlu, hem de olduk~a uzun
tattt§malara yol a~acak bir baglam kazandtrmt§ltr. 12 Ger~ekten de 'iktidar'm
politik alanm en etkili, hatta kimileri i~in bUyUlU kavramlanndan birisi oldugu
dU§UnUiecek olursa, yalntzca iktidar ara~lannm kullantm tam Uzerinden siyaset
kurammt yeniden okumak olanakhdtr. Ancak ozellikle Sanayi Devrimi birazdan
uzerinde duracagtmtz gibi, bu ara~larm kullantmt baktmmdan aynca oneme
sahiptir. Bu donem, daha once gorUlmemi§ yenilikleri ve belki de 0 ana kadar
ya§anmamt§ degi§imleri banndtrmastyla gUnUmUzU de bi~imlendirmekte en
etkili donemlerden birisi olmu§tur.
Bireyin, toplumun ve en son olarak da insanhgm geli§imine yonelik ideallerin
bir erek olarak ortaya ~tkmast, Aydmlanma dU§Uncesine kadar devam eder ve
kapsaytcthgt baktmmdan en Ust noktaya ~tkar. ilerleme dU§Uncesi, insanhgm
tUmU i~in bir ideale donU§tUgUnde, yani yalntzca bir ki§i ya da bir zUmre i~in
degil ama herkes i~in ortak bir iyiye i§aret euiginde ~ok daha fazla kabul goren
bir dU§Unce durumuna gelir. Bu ortak idealin Bait metafizik gelenegine olan
etkisi, ozellikle modernizmi yaratan unsurlar goz onUnde bulundurularak
degerlendirilebilir. Bu ideallerle belirmeye ba§layan modernizmin olu§turucu
unsurlarmm ba§mda bilimler alantnda saglanan geli§menin bulundugunu'
yukanda soylemi§ bulunuyoruz. Devlet kuramlanntn olu§umunun yant stra,
bilimlerin yaraUtgt astl etkinin insan kavrayt§mdaki degi§im ve insanm merkezi
bir konuma almmast oldugunu gorebiliriz.
Bilimsel geli§melerin yaraUtgt heyecan, insanm nesnel bakt§lmn bir ifadesi olan
Arkimedes noktasml yaratabildigi ve insamn, arttk 'bu evrenin matematikle
yazllml§ kitabmt okuyabilecegine' inandtgl andan itibaren, son derece
ayncahkh bir etkiye de sahip olur. insan merkezli anlayt§m yerle§mesinde bu
gorU§Un etkisi, donemin neredeyse bUtUn yapttlannda izlenebilir. Ozellikle yeni
bilimin sagladlgl kazammlan, bUtUn insanlann mutlulugunu saglayacak bir
i1erleme olarak sayan Francis Bacon' m gorU§leri bu yeni yakla§tmt ve heyecam
yansttmak baklmmdan iyi bir ornek te§kil eder. Bacon tarafmdan onemle amlan
ii~ geli§me ger~ekten de sonraki degi§imlerin izlenmesinde anahtar rol
iistlenmektedir; matbaanm ke§fi, barutun kullammt ve pusulantn ke§fi ve

12

Bu gljrU~ ozellikle Hiikiimdal' adh yapltmnm sivil hUkUmdarhklarm tartl~J!dlg;1 IX. Bljlllm'Unde a~:(k~a
gljrUlUr; "Sivil HUkUmdarhk diyebileceg;imiz bu Ulr hUkUmdarhg;a beceri, ya da sur ki~isel deger (virtu)
ile degil de, daha yok, bir kurnazhk eseri olarak eri~i1ebilir." N. Machiavelli, Hllkiimtiar, yev. H.
Karabulut, Istanbul: Sosyal YaYl1llan. 1984, s. 134 vd.
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kullammt, soz konusu mutlulugu saglayacak ba~ltca ara~lar olarak kar§tmtza
~tkmaktadtr.13 Bu ara~la1'1n her birinin Sanayi Devrimi'nin olll~umulldaki etkisi
bilinmektedir.
Sanayi Devrimi'nin modernizmin olu~mastndaki etkisi olarak soz ettigimiz
konu ise tam da, Aydtnlallma dU~Uncesinin ortak ideallerini saglayacak bir ortak
refah vaadidir. Ancak bilimlerill kitlelerin refahtnt saglayacak ~ekilde geli~me
gostermeleri, Onsekizinci ve giderek artan bi~imde Ondokuzuncu YUzytl'daki
kuramlarda, ekonomiye gosterilen ilginin attt~t lizerinden izlenebilir. Farklt
yakla~tm ve yontemlerle de olsa, toplumsal olaylar ve bu toplumsal olaylan
donU~tiirmede ekonominin belirleyici roW Uzerinde durlllmast kadar, kitlelerin
ortak-refaha kavu~ma yonUndeki beklentileri de, bu donemde stkltkla
kar§tla~ttgtmtz gorU~lerdir. Smith kadar Marx'tn yaztlannda da ilerleme
dU§Uncesine ortak bir ideal olarak rastlamak, bu nedenle ~a~trttct gelmemelidir.
Daha Hume ve Lock'da rastladtgtmtz ilerlemenin ortak ~tkar ve refahla kurulan
dogrudan ilgisi, ingiliz mutluluk~u ahlaktntn me~hur "en geni~ kitleler i~in en
bUyUk mutluluk,,'4 deyi~inde a~tk~a gorUlmektedir. Bu noktada etik bir ideal
olan iyinin, refah ve ancak bu refahla saglallacak mutluluga donU~UmU,
gUnlimUze kadar etkisini sUrduren bir ozde~le~tirmenin de en belirgin
izlenebilecegi yakla~l1n degi~imlerinden birisini olu~turur. Erdem ile refahtn yer
degi~tirdigi bu yeni ahlak anlayt~tntn, gUnUmUzUn tiiketim toplumu ve bu
toplumun refah anlayt~tntn bir sonucu olan konformizmle ilgisini kurmak hi~ de
zor degildir.
Bilimlerin ekonomiye olan etkilerinin devamtnt bugUn de izlemek olanakltysa
da, bUtUn bilgi alanlannda sahip oldugu merkezi rolUn degi~imi, Ondokuzuncu
YUzytl'la birlikte ba~lanmt~ttr. Felsefe ve bilimler arastnda bir yakla~tm
farktntn olu~turulmast geregine ili~kin bir ele~tiri donemi bOylelikle ortaya

13

14

Francis Bacon, The New Orgal/oll, haz. L. Jardin ve M. Silvcrtho~nc. Cambridge: Cambridge University
Press, 2004, s. 2-10 ve 166 vd. Sumaa ozellikle "The Great Renewal" ba$hgl altmda yaptlan incelemeler
ve aynca I. Kitap, ilerleme dU$Uncesinin ele ahlu$J bakllnmdan i1gi ~ekicidir.
Jeremy Bcntham'lIl Alllmrotiflcliofilo the Prillcibles of Morais alld Legislathm yapltlllda gc~en bu ifade

Hannah Arendt'in aktal'dlgl ilzere Bentham'u Joseph Priestley tarafmdan Hncrihnil1tir vc Beccaria'mn la
massima.feLicita div;,\'a lIei maggiol' IIIlmero s5zleriyle benzcrlik gostermektedir. Aynca yine Arendt, Elie
Halevy'nin ara~t1rmasma gonderme yapal'ak (The Growtll (~f Pllilo,voplliC' Radicalism. Beacon Press.
1955) hem Beccaria, hem de Bacon'm bu deyi~i kullunmalannm Helvetius'un De L'esprU'inc
dayandlklanm soylemektedir. Hannah Arendt, The Humall Condition, Chicago: Chicago Press, 1958, s.
308. Aynca Bentham'dan 5nce Francis Bacon'm aforizmalan araslllda yer alan ~u deyi~ bu mutlulug:un
sag:lanmasl i~in bir oneri ta~l1naktadlf: "Bir Ulkenin , zengilig:inin kaynag:lI11 ba$ka Ulkclerden almak
zol'Unda oldug:uunutulmamahdlf." F. Bacon, Serme AforiVllaiar, gev. Cengiz <;evik, Istanbul: I~ Bankasl
Yaymlan, 2008, s.13, aynca bu afol'izmaya yonelik a91klama i~il1 bkz. s. 52.
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tin bilimlerinin, bilimlerde kullamlan yontem anlaYI~1
goremeyecekleri dU~Uncesi, Klta Avrupasl'nda giderek aglrhk
kazanan bir gorU~ olarak ortaya ~Ikml~tlr. Pozitivizmin bir ele~tirisi olarak
ortaya ~Ikan bu yeni yakla~lmm en temel savi bilindigi gibi, insan akhnm bilme
ediminde Ustlendigi rollin yeniden degerlendirilmesine dayamr. Aydmlanma
Donemi'nin de en belirgin yakla~lml olarak saYllabilecek, insan aklmm dogaya
ait olan her ~eyi akh araClhglyla bilebilecegi savmm ele~tirisi de boylelikle bu
yeni yakla~lmmm konusu olmu~tur. Bl} ele~tiri aym zamanda, yine aym
donemin, aklm bUtiin Uretici etkinliklerin dogrudan belirleyicisi olabilecegi
anlaYI~ma yonelir. 15
ve

~er~evesinde i~

iIerJeme sorunu a~lsmdan dii~UniildiigUnde aklm her ba~ansmm bu ilerlemenin
bir gostergesi olarak kabul edilmesi ~iiphesiz yine Ondokuzuncu YUzYll
toplumbilim incelemelerini belirleyen yakla~lmdlr. OzeIlikle katmanh bir
ilerleme anlayl~1 getiren Comte, onceden belirlenmi~ bir erek dogrultusunda,
akll tarafmdan ortaya konmu~ bir yontemin belirleyiciligini toplumbilimsel
alana taw. Bu donemde insanm bir Iiir olarak, her canh varhgm gosterdigi
geli~im evrelerini ge~irmekte oldugu saVI, onun ilerlemekte oldugunun bir
gostergesi olarak ileri siirUlmekteydi. Poziti vist bir modele gore belirlenen yeni
a~lklama modellerinin ba~ka pek ~ok a~lklamalara da onciiliik ettigi
soylenebilir. Darwin'in bUyiik bir etkisinin oldugu bu yeni bir a~lklama bi~imi
ve yakla~lm tarzl, canhbilimin etkisini bu donemde temel eksen konumuna
ta~lmaktadlr. Canhbilime dayah a~lklama modelinde tam da canhhga yaptlan
vurgu, ilerlemenin insan tiiriine konulabilecek bir erek oldugu savml daha da
gii~lendirmekteydi. Kaynagml canhbiliminden alan ve gii~lU tiirlerin ya~amsal
slireklilikteki ba~anlan lizerine kurulan bir anlaYI~m, toplumsal ya~ama
ta~lyabilecegi sorunlar ise ancak ge~tigimiz ylizYllda ortaya ~Ikml~tlr. Bu yeni
bilime dayah dirimbilimsel (vitalistik) yakla~lmlann ideolojik bir erek olarak
kullammlan ve belli bir Irkm iistiinliigiine me~ruiyet saglaYlcl bir zemin olarak
kullamimasl olgusu da bu noktadan baklldlgmda hi~ de rastlanttsal degildir.
Buraya kadarki dort belirleme, ilerleme dii~iincesinin Ondokuzuncu YiizYIl'da
kazandlgl as II ivmenin incelenmesi baklmmdan onem ta~lmaktadlr; ilk olarak
toplumsal yapldaki donii~lim ve poIitik yapllammlann bir bUtiin olu~turma
yoniindeki ~abalan bireysel olandan ~ok ortak beklentileri ve yonelimleri on
IS

Bu konud1 dnha aynnt!lt bir yorum Cassirer'in 11w Philosophy (If Elilightmem adh yapltmda bulunabilir.
Ernst Cassirer, 11ie PIlUo.mpJ,y (~,. Ellliglitmellt, ~ev. F.C.A. Kaelin ve J.P. Pettegrove, Boston: Beacon
Press, 1955, s. 278 Yd.
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plana 91karml~tlr. ikinci olarak bilimlerde gorUlmemi~ bir i1erleme
kaydedilmesi, insanhgm bUtUn alanlarda bilim orneginde i1erlemesi i9in temel
model olarak ahnmasma yol a9ml~tlr. 16 U9UncU olarak bilimin, teknoloji
araclhglyla insanhgm refahma katkl saglamasl, teknoloji ve ekonomi arasmda
bugline kadar sliregelen bitimsiz bir hareket yaratml~ ve bu hareketin giderek
ivme kazanmaslyla sonu9Ianml~tlr. Bilimsel a91klama modelleri yalmzca dl~
dUnyanm donU~tlirUlmesiyle kalmaml~, canhbilim bu a91klamanm igerisine
dahil edilerek insan da yalmzca akIl araclhglyla a91klanabilecek herhangi bir
canh konumuna indirgenmi~tir. Bu yakla~lm ise, dirimbilimsel toplumbilim
modellerinden, davram~91 ruhbilimine kadar uzanan geni~ bir ara~tlrma alamm
kapsamaktadlr.
Bu gorli~ler degerlendirildiginde, ilerlemenin her tUrlU yonelmeyi saglayacak bir
me~ruiyet araCl olarak kullamlmaSInl engelleyici hi9bir gorli~Un kalmayacagml
tahmin etmek zor degildir. Bilimler yoluile kazamlan kesinlik iddiasl kadar,
ekonomik bliylime ile saglanan ve insanlann ortak iyiligine i~aret eden bir
ilerleme saVl, yapllan her edim i9in uygun bir zemin olu~turmaktadlr. Hatta bu
dU~Unceler gergevesinde ilerleme, insanhga i1i~kin hakh bir beklentiye donU~lir.
Ancak bu belirlemeler gergevesinde akhn yontemleriyle kurulmu~ bir bilimsel
modelin insan ya~amma i1i~kin sorunlan 90zebilecegi ve bu dogrultuda bir
i1erlenmenin saglanml~ oldugu savml degerlendirmek i9in yakm ge9mi~imize ya
da gUnUmUze bakmak yeterlidir. Daha ge~en yUzYll ba~mda Sorel'in ilerleme
Yamlsamasl l7 adh yapltmda a91khkla ele~tirdigi gibi, i1erleme belli bir
ideolojinin -ki bu Sorel'e gore burjuva ideolojisinin bir savldlr- aslmda yalmzca
belli bir zUmrenin ~Ikarlanm gUvence altma almak Uzere olu~turulmu~ bir
yakla~lmdlr. Yirminci YiizYll'a geldigimizde ise bu yiizYlhn ba~mda ortaya
~lkan totaliter rejimleri ele~tiren bek ~ok dU~iiniir i1erleme ve ilerleme
dU~iincesine kaynakhk etmi~ savlann ara~salla~tlfllmasl konusunda pek ~ok
metin kaleme alml~tlr. Bu metinlerden en onemlilerinden birisi olan Arendt'in
Totalitaryanizmin Kokenleri adh ~ah~masmda totalitaryanizm, pek ~ok yonUyle
16

17

Ernst Renan'111 ~u sfizleri bu g(jI'U~Un a~lk bir ifadesidir: "BUtUn insanh~.In bilgin olaca~1 vc lek hir vUcut
halinde gers:eg,in fethiDe yUrllyeceg,i zaman, bilimc kim kar~l koyabilccektil'?" Bu hallerlc ugra~maya De
IUzum vaf? Gelecegi buaklp ~imdiki zamana hak1111z!" denilecektir. Ben de: "Hayal olmakslzm bUyUk bir
~ey yaptlamaz," diye cevap veririm. InsaR bUtUn gayretini sarf edebilmek i~in, OoUne, kcndisini tahrik
edebilecek hir heder koymak ihtiyac111dndu." B. Renao. mlim;fl Gelecegi II, 'fey. Ziya Ishan, Istanbul:
MaarifBaslmevi, 1954,s. 210.
George Sorel, Illusioll de Progress, ~ev. C. Stanley ve J. Stanley, Bel'keley: University of California
Press, 1947, s. 1-30. Aynca bkz. O. Sorel, Re.fle(~ti(}lI,\' ()II VioJem'e, J. Jennings "Introduction",
Cambridge: Cambridge University Press, 1999. s. 7.

llerleme DU~Uncesine Y6nelik Ele~tirel Bir De~erlendirme

123

beraber, tarihsel siire~ i~erisinde ereklilik dii~iincesi baklmmdan da incelenir.
Arendt, erekliligin korunmasmm, insan etkinlikleri alanmda ortaya ~lkaracagl
sorunlan, ba~ta tarihsel belirlenimcilige i~aret ederek ele~tirir ve bunun yam
Slfa, bu anlaYI~ dogrultusunda Oltaya ~lkacak ara~salhk sorunu iizerinde durur. IS
Arendt'in bu ele~tirisi aym donemi ya~aml~ pek ~ok dii~iiniir i~in onemli bir
sorun konumundadlr. Adorno, geni~ yer verdigi ilerleme dU~Uncesinin
ele~tirisini ozgUrliik sorunu ~er~evesinde tartl~lr.19 Adorno, olumsuz yonleri
baklmmdan bir ele~tiriye tabi tuttugu ilerleme dU~Uncesini degerlendirirken,
slkhkla Benjamin' den ahnular yapar ve gorU~lerindeki ortak yonlere dikkat
~eker. Bu ortakhk, bizim de bu metin ~er~evesinde bir yonUyle desteklemeye
~ah~tlglmlz ~u gorii~e i~aret etmektedir; ilerleme, ancak "bilgi ve becerideki
arU~, ba~ka deyi~le en geni~ anlamda teknolojideki ilerleme baklmmdan soz'
konusudur",20 hemen ardmdan Adorno, Horkheimer ve kendisinin bunu
"dogaya hUkmetmek" anlammda bir ilerleme olarak adlandlrdlklanm soyler. 2I
Buna paralel olarak Benjamin de, ilerlemenin insanhgm biitlinilnden ziyade,
bili~im ve becerilerde bir arU~a i~aret ettigini, insanhkta bir ilerlemeden soz
edilmedigini vurgulamakta ve bu yakla~lml "yapay" buldugunu soylemektedir. 22
Adorno aynca Benjamin'den aktararak, "daha da ileri" sloganmm 1870'lerdeki
i~~i hareketi kadar, Hitler doneminde de bir slogan olarak kullamldlgml
yazmakta ve bunun sorunlar i~eren benzerligine dikkat ~ekmektedir.23
Adorno'ya gore ilerleme sorunun en onemli yonlerinden birisini de yine
Benjamin'in ~u dU~Uncesinde gormek olanakhdlr; ilerleme dU~Uncesi
me~ruiyetini "henUz dogmaml~ ku~aklarm mutlulugu,,24 soyleminde
bulmaktadlr. Ger~ekten de bu metnin daha en ba~mda soz ettigimiz, kendisi ve
ba~kalan i~in en iyisini isteme anlammda ilerleme dU~Uncesi, belirsiz bir
gelecekte ve bu iyi ereginde, kitlelerin yonlendirilmesi i~in bir ara~ olarak
kullamlmasma me~ru bir zemin saglamaktadlr.
18

1'1

20
21

22
23
24

Arendt'in bu dll~Uncesini temellendirdi~i pek ~ok MIUm bulunmakla beraber ~u Milim ara~salhk
i1i~kisini g6stennek baklmtndan arr1k bir Hrnek saYllabilir: H. Arendt, The Origins ~f Totalitariallism,
"Imperialism", San Diego. London New York: Harcourt Brace and Company. 1976, 70~175.
Theodore Adorno, Hi.\'wry {flld Freedom, Lecture.\· 1964~J965, haz. R. Tiedemann, rrev. R. Livingstone,
Cambridge Malden: Polity Press, 2006.
Adorno, History'and Freedom, s. 145.
Adorno, History alld Freedom, s. 146.
Adorno, Hi.~tory alld Freedom, s. 145.
Adorno, /JislOI'Y alld Freedom, s. 145.
lJel'leme. ko~ullanm her dU~Unce gibi gelene~in i~erisinde buldug:u (jJ~Ude Benjamin'in ~u sHzleri aynea
6nemlidir: ''Tehlike, hem gelcneg:in varhwna, hem de 0 gelene~in seslendirdiklerine yHneliklir. Ikisi irrin
de aym tehlikc, yani kendini egemen slmflarm bir arnci klima tehlikesi vardlr." Walter Benjamin,
Pasojlal', Tari" KaVI'01l1l Ozerille /I, c;cv. A. Cemal, Istanbul: Yapi Kredi Yaytnlan, 2001, s.40.

Sosyoloji Del'gisi, 3. Dizi, 19. SaYI

124

ilerleme temel olarak geleeek zaman kipi igerisinde anlamml bulan bir
dti~tineedir. Bu nedenle Benjamin'in hentiz dogmaml~ ku~aklar vurgusu son
dereee onem ta~lr. Daha iyisinin saglanaeagl vadedilen bir geleeek zamanm
gelmesi, bugtinUn de bu dogrultuda bi9imlendirilmesine dayamr. Bi9imlendirme
dU~tineesi Arendt'in en onemli ele~tirilerden birisi olarak, insan edimlerinin
ongortilebileeegi ve bu dogrultuda donti~ttirUlebileeegi kamslm ta~lyan totaliter
rejimlerin dayandlgl temel gorU~tUr. Bu a9ldan baklldlgmda, bi9imlendirme,
ilerleme dU~Uneesinde kolayhkla bir yer bulmaktadlr. Arendt'in "Politikada
Yalan Soylemek,,25 makalesinde a9lk9a betimledigi gibi iktidarm devredildigi
ki~i ve ki~ilerin kamunun 9lkanna oldugu inamlan dogrultuda yalan soylemeleri
hi9 de rastlanmayan bir durum olmadlgl gibi, ashnda 90klukla kendilerinden
beklenen, ikna edici derecede yalan soyleyebilmektir. Hatta soylenen yalamn iyi
olmasmm belki de en a9lk ni~anesi sonunda soyleyen ki~inin de buna
inanmasldlr?6 ironik bir dille gUntimUzdeki politika anlaYI~mm bir ele~tirisi
olan metin, ashnda bir erege ula~mak yontinde gtindelik hale gelen yalanlann
kullamm tarzlanna dikkat gekmektedir.

Sonu~

Bu metinde ineelemi~ oldugumuz gibi ilerleme, insan ya~ammda dogal olarak
bulunan daha iyi durumda olma beklentisinin bir ifadesi olarak yorumlanml~hr.
Bu henUz bilinmeyenin, ya da ba~ka deyi~le, gelecek bir zamanda olaeagl
umulan bilinmeyenin, bir 'iyi beklentisi' olarak yorumlanmasl durumudur.
Aneak bu iyi beklentisi Uzerine genel geger gorti~ler olu~turabileeegimiz,
iineeden bilinen bir iyilige i~aret etmez, tersine anlamml her zaman igeriginden
ahr ve ko~ullann degerlendirilmesini zorunlu kllar.
Boylelikle geleeegin, bugUn yaphklanmlzm otesinde bir iyilik, ya da tam tersine
bir 90kti~ getireeegini dti~tinmek 90k da anlamh giirUnmemektedir. Aym ~ekilde
bu yonde nedensiz bir umutla veya ge9mi~e yonelik karamsar bir ozlemle
bi9imlenmi~ bir dti~Unme tarzmm da, anlamh bir dUnya yaratmak yontindeki
katklSI pek fazla gorUnmUyor. Degi~im, bulunu~umuzull bir par9asl olarak
Cri,~i,~
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vardlr, ancak degi~im ile ilerlemeyi bir ozde~lik
herhangi bir gerek~emiz de bulunmamaktadlr.

i~erisinde

yorumlamamlz
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Bilgi ve becerideki altl~, kendiliginden bir geli~me ya da bir ilerleme olarak
anla~llamaz; bu artl~ yalmzca nesnel bir durllma ait degi~imin saglanabilmesine
i1i~kin bir olanak olarak kullamlabilir. Ancak genel ve sUrekli bir ilerleme ya da
geli~me savi i~erik~e belirlenmedigi zaman bo~ ve istenilen dogrultuda
kullamlabilecek bir ara~ konumuna kolayca indirgenebilirler.
insan ya~ammm her bir alam farkh olgular ve ko~ullar tarafmdan belirleniyor
olmasmdan dolaYI ilerleme, yalmzca i~leve dayah bir kavram olarak kar~lmlza
~Ikar ve i~levselliginden kaynaklanan bu yonU, onu i~leve yonelik bir ara~ kllar.
Sonu~ olarak bir ara~, tam da bu noktadan itibaren istenilen bir dogrultuda
kullamlabilir bir nitelik kazamr. Boylelikle ilerleme, insanhk tarihinin pek ~ok
talihsiz sUrecinde, bir ara~ olarak kullamldlklan O1~Ude, saYlslz sorunlu
uygulamalara me~ruiyet saglaml~ e~it1ik, ozgUrlUk, ortak-refah gibi, ger~ekte
yalmzca olumlu vaadleri ta~lyan benzer kavramlarla aym talihsiz yazglyl ta~lr.

