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GİRİŞ
“Filozoflar mantar gibi yerden bitmezler, kendi
çağlarının, kendi halklarının meyveleridir, ve bu
meyvelerin en süzme, en değerli ve en az görünen öz
suları filozofik düşüncelerde belirir. Filozofların be
yinde felsefe sistemlerini kuran düşünce, işçilerin el
leriyle de demiryollarını döşer. Beyin, her ne kadar
midenin içinde değilse de, nasıl insanın dışında da
değilse felsefe de dünyanın dışında değildir.”
Kari Marx, Rheinische Zeitung 14
Temmuz 1842, No. 195 eki.

Bu kitap M arx’ın ilk gençliğinden beri söyleye geldiği ve
daha sonra tarihi materyalizm bilimsel temelinde açıklığa ka
vuşturduğu toplu görüş üzerinde meydana getirilmiştir. Çağdaş
Fransız felsefesi, burada, an zihnin bağımsız bir çabası gibi de
ğil, bir bütün olarak ele alınan sosyal yaşayışa kökünden bağlı
bir çaba, en teorik araştınnalannda bile belirli bir ekonomik ku
ruluşa, belirli bir sosyal sınıfa bağlı, bilerek ya da bilmiyerek
belli bir politik durumu yansıtan zihinlerin çabası olarak ele
alınmıştır. Kısaca, ana tezimiz, felsefe ile toplumun -ve daha
özel olarak felsefe ile politikanın- birbirinden aynlmazlığıdır.
1789'dan günümüze dek Fransız felsefesinin oluşumunu incele
mek için İzlediğimiz metodun ilkesi budur.
Bu tez, düşünce tarihçileri arasında, Marksizmle birlikte yer
kazanmış bulunmakla beraber, henüz evrensel olarak kabul edil
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miş olmaktan uzaktır. Bu teze inatla karşı çıkanlar her zaman ol
muştur ve böylelerine yalnız anti-marksist tarafçılığın kör ettiği
dar kafalılar arasında değil, Marksizm’in göz kamaştıncı gerçe
ğini yürekten kavrayamayan, ama başka yönleriyle aydltl SayildU
kişiler arasında da rastlanmaktadır. Bu tez kabul edilse bile ço
ğunlukla soğuk ve güvensiz olarak alınıyor ki bu da onun derin
liğinin ve verimliliğinin iyi değerlendirilmediğini gösterir. Ayrı
ca bu tez için sadece doğrudur demek de yetmez: Bu tez, bize
göre, felsefe tarihi üzerine çoğunlukla edinilegelen fikri baştan
sona altüst edecek niteliktedir ve Fransa’da şimdiye kadar onun
ışığında meydana getirilen ve pek inandıncı görünen şeyler bile,
vaadettiklerinin yanında az kalır.
Felsefe tarihine dolambaçsız olarak uygulanan tarihi mater
yalizmin doğruluğu ve zenginliği üzerinde sürüp giden kavrama
yetersizliği, bu çalışmamızda kullandığımız metot için, ön açık
lamalar yapmamızı gerektiriyor. Elbette kitaplar ön sözlerinden
daha değerlidir ve kullanılan metot iyi bir metotsa bunun en iyi
kanıtı, onun yardımıyla gözle görülür elle tutulur sonuçlar elde
etmek olmaz mı? Böylesi, bu sonuçların nasıl elde edileceği üze
rinde sözü uzatmaktan daha iyi değil midir? Çünkü biz burada
önsel (a priori) düşüncelerle okuyucunun zorla olurunu almayı
aklımızdan geçinniyoruz. Tam tersine, okuyucunun yargılarını,
bir kere kitap kapanınca metotun bizi ulaştırdığı sonuçların sağ
lamlığı üzerine vennesini bekliyoruz. Ancak böyle yan tutma
yan bir yargıya varabilmek için ön yargılardan kurtulmuş olmak
gerekir ve bir önsöz bir kitabın açıkladığı sonuçlara bilimsel bir
değer katmasa bile, hiç değilse sık sık rastlanan zihninden söküp
atma amacı güdebilir. Bu da sanırız ki, Descartes’çı geleneğe uy
gundur. Bu kitabın incelediği alan böyle bir önsözün yerinde
olacağını doğrular, çünkü bu alandaki ön yargılar kolay kolay
sökülüp atılamıyacak kadar köklüdür.
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FELSEFE TARİHİ YAZMAKTA İKİ YOL
Ömek olarak E. Brehier’in 1950’de yazdığı “Fransız felse
fesinin değişmesi" kitabını alalım. Konusu bizim konumuz, hiç
değilse bizim konumuzun bir bölümü. Yazar daha girişten baş
layarak, belit (axiom) halinde felsefe “Kendinden başkasına bo
yun eğmeyen, özgür ve eleştirici bir düşünümün (reflexion) ürü
nüdür. Yurdumuzda ne resmi bir doktrin ne de bir devlet doktri
ni vardır”'') diyor. Ve böyle başlıyarak felsefe tarihinde genel
likle kullanılan metotları gözden geçiriyor:
“Felsefe tarihi yazmak için iki yol vardır. Önce İncelenmek
te olan dönem içinde, halkların ve insanlığın toplu hareketleri sosyal, dini, demografik, ekonomik hareketler, kısaca insan oğlu
nun karışık çağımızdaki çeşitli davranışları- ele alınır ve bu hare
ketlerin insan ve evren üzerindeki bazı temel görüşlerle ilgili olup
olmadığı araştırılır"/2)

Bu birinci yolu Brehier kenara itiyor.
“Bir felsefe doktrini, filozofun keyfine göre, bir neden ve so
nuç dizisinde yer alacak bir terim olarak meydana getirilmemiş
tir, felsefe doktrinine neyin açıklaması olduğu sorulmaz, nedenle
rinin neler olduğu, kısaca doğru olup olmadığı sorulur. Burada
felsefenin şerefine, hatta varlığına dokunan bir nokta vardır, scep-

(1) E. Brehier. Trasformation de la philosophie fratıçaise. Flamııumon,
1950. s. 6
(2) İbid. (aynı eser) s. 7
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ticisme (şüphecilik) bile kabul edilebilir bir tutumdur, çünkü ha
kikat sorununu ön plana alır, felsefeyi olaylar zincirinin bir halka
sı gibi görenlerse bunu bilmezler. Son yazılarından bilinde Husserl bunu kuvvetle hatırlatmıştır -ki o zaman ve o ülkede bunu
yapmak bir cesaretti- felsefeyi yalnız bir ülkeye, bir çağa, bir ırka
bağlı sosyal bir uyarma (representation) örneği olarak almak de
mek, onu hemen hemen bir propaganda teması haline getirmek,
bir ayırma ilkesi (un principe d ’isolement) yapmak ve öz yapısı
olan evrensellik iddiasını yok etmek olur”/ 3)
“Şimdi çoğu kez kullanılan ideoloji kelimesi bu görüşü des
tekler: Kabataslak anlaşılmış M arksizm’de, ideoloji hakim sosyal
sınıfın doktrinlerini gösterir ve ekonomik durumun basit üst yapı
sıdır. Ç oklan, bu kelimeyi yararsız ve etkisiz, ya da tam tersine,
taraf tutan ve tehlikeli saydıklan bir düşünceyi yansıtmak için
tekrarlarlar”/ 4)

Tamamen yetersiz kabul edilen bu birinci metoda karşılık,
Brehier'ye bakılırsa,
“Felsefe tarihi yazmakta ikinci bir yol vardır, ki o da felsefe
yi bir ırkın bilinç altında değil, fakat en bilinçli, en iyi düşünül
müş ve en tarafsız şekli ile almaktır. Bu yolun küçümsenmemesi
gereken bir çabası var: İnsanın bütününü ilgilendiren temel prob
lemlerin çözümünde pratik, dolaysız, kısmi tasavvurlarla uğraşan
gündelik düşünceden daha öteye geçebilmek gibi bir çaba. Böyle
eşyanın safrasından sıyrılmış olan zihnin, hayatın dışında kalaca
ğı korkusuna düşmeyelim. Tam tersine spekülasyonun insanların
büyük çıkarlarının hepsini bilen bir hikmet (sagesse) olduğunu
düşünelim, yalnızca Fransız felsefesinin ne olduğunu gözete
lim”/ 5)

İşte tez bu. Bir tutam şantajla takdim ediliyor: felsefenin ve
filozofun şerefine uygun yol yalnız bu yoldur. Bunu kabul et
mezseniz kaba bir barbarsınız. Zaten düşünce ayrılığınızı açık
(3) İbid. s. 7. 8
(4) İbid, s. S not 1
(5 ) İbid, s. S
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lamanıza da vakit bırakılmıyor: istediğiniz kadar Marksist olu
nuz, Tain’in, Keyserling’in, ya da Spengler’in görüşlerine ve
metotlarına karşı olunuz, siz de felsefe tarihini “ırkın bilinçaltı”
yoluyla aydınlatmaya çalışanlarla aynı torbadasınız, daha kötü
sü: Husserl'e aşın saygı gösterileri dolambacı ile, eğer felsefeyi
politikadan ayırmıyorsanız, siz de hitlerizm ile işbirliği zannı al
tındasınız. Çünkü Brehier’ye göre birinci metodun iç lojiği ve
zorunlu olarak vardığı terim budur.
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DIŞ GÖRÜŞ NOKTASI VE
iç g ö r ü ş no k tasi
Brehier bu metot sorunlarına, Bergson. Durkheim ve Laberthonniere’den söz ederken, daha yakından dokunuyor ve bi
rinci metotıı tutanlara Felsefe, kamuoyu ve politika başlığı altın
da, şu iddiaları yüklüyor:
“Bir felsefenin öz doğruluğu (verite intrinseque) yoktur, ki
mi sosyal gereklere cevap verir. Sözünü ettiğimiz doktrinlere sa
dece, spiritüalizm’i materyalizm’in sosyal tehlikesinden kurtar
mak için harcanan bir çaba gözüyle bakılacaktır. M ateryalizm in
ilkel, basitleştirici ve en az düşünceyle yetinen doktrinin, halk yı
ğınları arasına girdiği ve burjuvazinin üstünlüğünü sağlayan ve
onun malı olan spiıitüalist değerleri uçtan uca kemirdiği görüle
cektir. Burjuva yazarlarda moda olan uyuşuk şüpheciliğin yardı
mıyla da yayılması kolaylaştıran materyalizm’e karşı bir savunma
gerekiyordu. Bu savunma, o zamanlar değişik biçimlerde beliren
yeni spiritüalizm olacaktı. Beıgson’un, zihinin (l’esprit) zihin ola
rak tanımlanması olan sezgisi (intuition), Durkheim’ın sosyal
mistiği, Labeıthonnieıe’in şefkatin emekçi sezgisi, gibi”/ 6)

Oysa bu uyannalar, diyor yazar, “sözünü ettiğimiz fikirlere
ancak görünüşte benzerliği olan fikir akımlarına uygun gelebi
lir". Çok çok Barres ya da M aurras’ın doktrinleri gibi “çok dar
ve tutucu bir politikada son bulan” ama “kimi bakımlardan fel
sefenin tam tersi olan” doktrinler için bir değer taşıyabilir. Ve şu
(6) İbid. s. 48. 49
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sonuca varıyor:
“Bu felsefeleri bir sınıf kavgası aracı, ya da herhangi bir ka
palı sosyal grubun savunma aracı düzeyine indirmenin ne kadar
zırva olduğu meydandadır”/ 7)

Demek ki Brehier’ye göre, felsefe tarihinde her türlü dış
metottan (methode exteme) vaz geçilmelidir. Tersine, incelenen
felsefenin doğrudan doğruya içine girmek ve onun sosyal illeti
ni (cause) değil teorik nedenlerini (raison) araştırmak daha ye
rinde olur. Böylece yazar, kitabın sonunda, bir çok filozofu di
yalektiğe sürükleyen hareketin anlamını soruyor kendi kendine
ve bunun şöyle yorumlanabileceğini ileri sürüyor:
“Bu bence, bir yalnızlaşma (isolement) gibi duyulan bir ayrı
düşmenin (separation) ya da bir tür anormalliğin hem ürünü hem
de düzelticisi (correctif) olarak ortaya çıkıyor. Bu düzelticiyi,
Beıgson’cu sezgi gibi, deneyin genişletilmesinde arayan ve buluş
olduğunu sanan yüzyılın başındaki filozofları başarısız d ’etre sepaıe)ın sınırlarını, bu dünya ile ötesayarak, (bu düzelticileri -ç.)
ayrı varlık ki dünyayı sımsıkı bağlıyarak, ancak en yücenin
(nanscendant) tasdiki (affırmation) için kabul edilen bir diyalek
tiğin içinde arayıp bulma tercih edilmiştir”/ 8)

,

Hangi ayrı düşme ve niçin ayn düşme şimdi “bir tür anor
mallik" gibi görülmektedir? Yüzyılın başındaki filozofların başa
rısız oluşlarının nedeni nedir ve diyalektik niçin deneyin genişletilmesine üstün tutulmaktadır? Bu somlar ve öbürleri, felsefe ta
rihi yazmakta kullanılan birinci metodun kabalığını, pek bayağı
bir tutumla ortaya çıkarıyor. Bunlar onların en az düşünce ile ye
tinen ilkel materyalizm Terinin kokusunu vermektedir. Ama biz
tartışmamıza Fransız felsefesinin gittikçe daha geniş çapta diya
lektiğe katılışının böyle pek sudan bir açıklaması ile başlamak ni
yetinde değiliz. Burada bizi ilgilendiren, bütün bir literatürün ti
pik bir örneği olarak aldığımız Brehier’nin kitabının bütünü için
de bir problemin, fena da olsa kuvvetle ortaya konmuş olmasıdır;

bu da felsefe tarihine uygun olan metot problemidir.
(7) ve S İbid. s. 51 - s. 237. 23S
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İÇTE’NİN VE DIŞTA’NIN DİYALEKTİĞİ
Brehier için açmaz (dilemme) düz ve açıktır: Ya büsbütün
dıştan bir metot izlenecektir, ki bu metoda göre, felsefenin ken
dine özgü bir hakikati yoktur ve yalnızca kimi sosyal gereklere,
ya da ırkın bilinçaltına cevap verir. Böyle bir metot felsefeyi, ge
nişletilmiş anlamı içinde ve iç konusu (interitorite) bulunmayan
bir tarih olayı olarak ele alacak ve tarihçi incelenen eseri bir ide
oloji kezzabı içinde eriterek, kendinin bile anlamadığını anlat
maya kalkışmak çabasına düşecek, başarısızlığa uğrayacaktır.
Ya da tam tersine tutarlı bir iç metot uygulanacaktır, ki bu meto
da göre felsefe zihnin özgür bir uğraşısıdır, insanın sorunlarına,
yaşamın dışına düşme korkusuna kapılmadan, spiritüel çözüm
ler bulmak yolunda bağımsız bir araştımıadır. Böyle bir metot
felsefeyi yalnızca, anlamı bütün tarihi tanımlamaları (determination) aşan, bir düşünüm (reflexion) olarak ele alacaktır. Ve bu
durumda tarihçi “felsefenin şerefini ve hatta varlığını” da göz
önünde tutarak, konusunu anlıyabilecektir, çünkü artık onu açık
lamaktan vaz geçecektir. Kısacası ya başarısız olan dıştan açık
lama denemesi ya da içten anlama için sürekli bir çaba. Biz bu
iki metottan ille de birini seçmek istemiyoruz. Şunun için ki,
bunların her ikisi de bize aynı derecede eksik ve soyut görün
mektedir. Brehier’nin iç metot ile dış metot arasına sokuşturdu
ğu açmazı kabul etmiyoruz. Tersine şunu söylüyoruz: Gerçek
dış metot, içten kavrama (comprehension inteme) çabasını ke
nara atmadığı gibi, üstelik bilimsel bir espri ile daha derine ine
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