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giriş

On sekizinci yüzyıl Aydınlanmasının kalbi, philosophes [filo-
zoflar] olarak da anılan ve o yüzyılın ortalarının önde gelen 
Fransız düşünürlerin (Voltaire, D’Alembert, Diderot, Mon-
tesquieu) pek de sistemli olmayan faaliyetleridir. Filozoflar, 
çizgileri belli olmayan –Encyclopédie [Ansiklopedi] projesi-
nin de örnek alındığı– Aydınlanma projesi üzerinde çalışmak 
için bir araya gelen ve herhangi bir resmi görevi bulunmayan 
fikir adamları topluluğundan oluşuyordu. Hiç şüphesiz, Ay-
dınlanma hareketinin Fransa dışında da bahse değer merkez-
leri vardı. On sekizinci yüzyılda, başını Frances Hutcheson, 
Adam Smith, David Hume ve Thomas Reid’in çektiği ünlü 
İskoç Aydınlanması ile Christian Wolff, Moses Mendelsso-
hn, G. E. Lessing ve Immanuel Kant’ın şekillendirdiği Al-
man Aydınlanmasının (Aufklärung) yanı sıra, farklı Aydın-
lanma merkezleri ve Aydınlanma düşünürleri de Avrupa ve 
Amerika’nın dört bir yanına yayılmış durumdaydı.

Peki, birbirlerinden bu derece farklı düşünürleri “Ay-
dınlanma” başlığı altında birleştiren şey nedir? Bu çalışmada 
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Aydınlanma kavramı geniş bir açıdan ele alınacaktır. Fransız 
Aydınlanmasının öncü isimlerinden D’Alembert, on seki-
zinci yüzyılın ortalarında çağın muazzam bilimsel ve felsefi 
gelişmelerinden dolayı, fakat aynı zamanda felsefenin (döne-
min kapsayıcı kullanımı doğa bilimlerini ve sosyal bilimleri de 
içine alıyordu) insan yaşamını kökten etkileyeceğine yönelik 
beklentisinden dolayı, yaşadığı dönemi “par excellence felse-
fenin çağı” olarak nitelemiştir. Bu çalışmada, D’Alembert’in 
çağını nitelendirişi rehber alınarak, Aydınlanmanın kökleri, 
on altıncı ve on yedinci yüzyıllardaki Bilimsel Devrim kabul 
edilecektir. Yeni bilimin yükselişi, gitgide yalnızca kozmo-
sa yer-merkezci bakışı değil, daha erken dönemlerde felsefi 
araştırmayı yönlendirmeye ve sınırlamaya yarayan ön-kabul-
ler bütününü de baltalamıştır. Yeni bilimin doğal dünyayı 
açıklamadaki başarısı felsefeyi teolojinin yardımcısı olma 
konumundan hem teori hem pratikte, kendi ilkeleri temelin-
de amaçları ve yöntemleriyle sınırlandırılan, eskiye meydan 
okuyup yeniyi inşa etme kudreti ve otoritesi olan bağımsız bir 
güç konumuna yükseltir. Aydınlanmanın özünü entelektüel 
ilerleme isteği ve böylesine bir ilerlemenin insan toplumuyla 
beraber bireysel yaşamları geliştirme gücüne duyulan inanç 
kabul edebiliriz. Bu nedenle, bu çalışma on sekizinci yüzyılı 
“par excellence felsefenin çağı” olarak anlamaya yönelik katkı-
ları su götürmez olan Hobbes, Locke, Descartes, Bayle, Leib-
niz ve Spinoza gibi daha önceki düşünürlerin Aydınlanmayla 
ilgili tanımlamalarını da içermektedir.

Aydınlanma genellikle politik devrimler ve idealleriyle 
ilişkilendirilir, özellikle de 1789 Fransız Devrimiyle. Aydın-
lanma düşünürlerinin entelektüel teşvikleri tarafından yara-
tılan ve dışa vurulan enerji on sekizinci yüzyıl Fransa’sının 
büyüyen sosyal huzursuzluk dalgasında rol oynar. Bu sosyal 
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huzursuzluk ancien regime’i (monarşi, soyluların ayrıcalıkla-
rı, Katolik Kilisesinin politik gücü) yok eden hiddetli politik 
devrimde doruğa ulaşır. Fransız devrimciler ancien regime ye-
rine Aydınlanmanın özgürlük ve eşitlik ideallerini tayin ede-
cek ve akla dayanacak yeni bir düzen kurmayı amaçlamıştı. 
Aydınlanmanın çok-sesli entelektüel ve sosyal bir hareket ola-
rak belirli bir sonu olmasa da Fransız Devriminin 1790’larda 
teröre evrilmesi aşağı yukarı on sekizince yüzyılın sonuna ve 
Romantizm gibi karşı-hareketlerin yükselişine denk gelir [ve] 
tarihî bir dönem olarak kabul edildiğinde Aydınlanma için 
bir sona işaret olarak görülebilir.

Aydınlanma düşünürlerine göreyse Aydınlanma, ta-
rihî bir dönem değil, zamandan veya mekândan bağımsız 
bir sosyal, psikolojik veya ruhsal gelişim sürecidir. Immanuel 
Kant Aydınlanmayı, bu sorunun tartışmalarına yaptığı meş-
hur katkısı “‘Aydınlanma Nedir?’ Sorusuna Bir Yanıt” başlıklı 
makalesinde insanın kendisini düşürmüş olduğu ergin olma-
ma durumundan kurtulması olarak tanımlar; zira “ergin olma-
ma, kişinin kendi aklını bir başkasının rehberliği olmaksızın 
kullanamamasıdır.” Aydınlanma düşünürlerinin birbirlerin-
den geniş ölçüde farklılık gösteren kanaatlerini ifade ederken 
Kant, Aydınlanmayı kişinin kendi aklını kullanma sorumlu-
luğunu üstlenmesi, neye inanacağına ve nasıl davranacağına 
karar verirken kendi entelektüel kapasitesini benimseyip ona 
dayanması süreciyle tanımlar. Coğrafya ve zaman tayflarının 
her yanından Aydınlanma filozofları, hem sistematik bilgiye 
erişmek için, hem de günlük yaşamı düzenleyici bir rehber 
olarak insanlığın entelektüel gücüne büyük bir inanç duy-
ma eğilimindedir. Bu inanca genellikle diğer düzen sağlayıcı 
araçlara (gelenekler, batıl inançlar, önyargılar, mitler ve muci-
zeler gibi) karşı kişinin kendi aklının ve tecrübesinin düzen-



leyiciliğine rakip olmalarından dolayı bir şüphe ve düşmanlık 
eşlik eder. Çağın kendi düşmüş olduğu ergin olmama duru-
mundan kurtulmak, kendi aklını kullanmaya cesaret etmek, 
kişinin entelektüel güçlerini uyandırmak genellikle müesses 
dinin düşünce ve davranış konusundaki yönlendirmeleriyle 
ters düşmeyi gerektirdiği için, Aydınlanma felsefesi müesses 
dinle zıt yönlerde bulunma eğilimindedir. Aydınlanmanın 
inancı, –eğer buna inanç denilebilirse– aydınlanma süreci-
nin, kişinin entelektüel güçlerini uyandırarak gitgide düşün-
cede ve davranışta özerkleşmesinin ve nihayetinde, daha iyi, 
daha erdemli bir insana dönüşmesinin yol açacağıdır.

Bu çalışma Aydınlanma Çağının düşünce eğilimlerini 
aşağıdaki ana bölümlerde açıklayacaktır: (1) Hakikat: Aydın-
lanmada Bilim, Epistemoloji ve Metafizik; (2) İyi: Aydınlan-
mada Siyasal Teori, Ahlak Teorisi ve Din; (3) Güzel: Aydın-
lanmada Estetik.
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1. bölüm 
hakikat: 

aydınlanmada bilim, 
epistemoloji ve metafizik

İnsan ilerlemesine adanmış olan bu çağda doğa bilimlerinin 
yükselişi söz konusu ilerlemenin ana örneği ve enerji kayna-
ğı olarak görülmüştür. Isaac Newton’ın çığır açan, çok kısaca 
açıklamak gerekirse, çeşitli fiziksel fenomenleri, özellikle gök 
cisimlerinin ay yörüngesindeki cisimlerle birlikte hareketini, 
evrensel olarak uygulanabilir, görece basit matematik kural-
larıyla anlamaya yönelik Principia Mathematica’daki (1687) 
başarısı on sekizinci yüzyıl entelektüel faaliyetleri için büyük 
bir teşvik niteliğindeydi ve bazı Aydınlanma düşünürleri için 
bir model ve ilham görevi gördü. Newton’ın sistemi doğayı 
sıkı matematik-dinamik kurallarınca yönetilen bir alan ola-
rak, kendi anlayışımızı da bu kuralları anlamaya ve doğanın 
sırlarını kimsenin rehberliğinden yardım almaksızın kendi 
becerilerimizi kullanarak ölçmeye kadir gören Aydınlanma 
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anlayışını güçlü bir biçimde desteklemektedir. Doğa algısı –
ve onu anlama şeklimiz– modern bilimin yükselişiyle önemli 
miktarda değişim göstermiştir. Bu algı, merkezî olarak Aydın-
lanmanın doğa hakkındaki bilgi birikimine katkı sağlama ve 
bu yeni bilgileri doğru yere konumlandırıp yorumlamak için 
metafiziksel bir çerçeve oluşturma gündemiyle de uyum için-
dedir.

RASYONALIZM VE AYDINLANMA

Rene Descartes’ın rasyonalist felsefe sistemi Aydınlanma dü-
şüncesinin üzerinde durduğu ayaklardan biridir. Descartes 
(1596-1650) bilime güvenli bir metafiziksel temel oluştur-
ma görevini üstlenmiştir. Descartes’ın bu sebeple benimsediği 
meşhur yöntemsel şüphesi Aydınlanmanın karakteristik tav-
rına başlıca örnek sayılır. Descartes’a göre, temel felsefi araş-
tırmalarda araştırmacı, şüphe edilebilecek her şeyden şüphe 
etmelidir. Araştırmacı bir önermenin şüphe duyulabilir olup 
olmadığına karar vermek için o önermenin yanlış olduğu, ihti-
mal dâhilinde bir senaryo kurmayı dener. Bilimsel (veya felse-
fi) araştırma sahasında kişinin kendi kanaati haricinde hiçbir 
otoriteye güvenilemez ve kişinin kendi kanaati de titiz şüpheci 
sorgulamalara maruz bırakılmadıkça güvenilir değildir. Bu 
yöntemle Descartes bilginin güvenilir kaynağı olarak görülen 
duyulara karşı da şüphe uyandırır. Descartes’a göre, tinsel ruh 
da, Tanrı da duyuları esas alarak değil, içkin fikirlerden yola 
çıkarak daha iyi tanınabilir. Zihni ve bedeni kendilerine ait öz-
leriyle iki farklı töz olarak kabul eden meşhur zihin ve beden 
ikiliği öğretisinde, duyularla tanınan (sözde) maddesel dünya 
kişinin doğrudan kendi bilincinde işlenen fikirlerin dışında 
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kaldığından “dış” dünya olarak adlandırılmaya başlar. Bun-
dan dolayı Descartes’ın sorgulaması yalnızca Aydınlanmanın 
değil, modernitenin de merkezi epistemolojik problemlerin-
den birini oluşturur: deneysel bilgimizin nesnelliği sorununu. 
Eğer zihin-dışı hakikat önermelerine dair kanıtımız her daim 
zihinsel kapasitemizle, yani zihnin önündeki kapasiteyle sı-
nırlandırılıyorsa, zihin-dışı gerçekliğin bizim tarif ettiğimiz-
den başka bir mevcudiyet olmadığından nasıl emin olabiliriz? 
Descartes’ın çözümü, bir ilk kesinliğe sahip olmamıza ve Tan-
rı’yı kesin bilgi olarak kabul etmeye dayanır. Aslında, Descar-
tes tüm insan bilgisinin (yalnızca maddesel dünyanın duyu-
larla edinilen bilgisinin değil) Tanrı’nın varlığının metafiziksel 
bilgisine bağlı olduğunu savunur.

Descartes’ın tüm bilimsel bilgiyi Tanrı’nın metafiziksel 
bilgisine dayandırmasına karşın, kurduğu sistem, dönemin-
de doğa biliminin gelişimine dikkate değer biçimde katkı 
sağlamıştır. Descartes, entelektüel hâkimiyetleri yeni bilimin 
gelişmesinin önünde duran Skolastik-Aristocuların sürege-
len varsayımlarına saldırır. Descartes, fiziksel fenomenlerin 
mekanik açıklamalarını mümkün kılan bir madde anlayışı 
geliştirmiştir ve fiziksel dünyanın kesin ve basit matematiksel 
formüllerle açıklanmasını mümkün kılan temel matematik 
kaynaklarından bazılarını –özellikle bazı cebirsel eşitliklerin 
geometrik problemleri çözmek için kullanılmasının yolunu– 
ilerletmiştir. Dahası, fiziği ve bütün bilgileri görece basit ve 
seçkin bir rasyonalist metafizikte temellendirişi, titiz ve bü-
tünlüklü bir seküler bilgi sistemine model olmuştur. Çoğu 
büyük Aydınlanma düşünürü Newton’ın fiziksel sistemini 
Descartes’inkine tercih etse de, Newton’ın sistemi dahi Des-
cartes’ın daha önceki çalışmalarına dayanır ve bu dayanağı 
Newton’ın kendisi de doğrulamıştır.
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Ayrıca Kartezyen felsefe, içinden Aydınlanmanın 
doğduğu entelektüel karmaşayı sağlayan on yedinci yüzyılın 
son on yıllarının çeşitli tartışmalarına da ışık tutar. Bu tartış-
maların arasında şunlar vardır: Zihin ve beden gerçekten iki 
farklı töz müdür, eğer öyleyse, bunların doğası nedir ve in-
sanda (hem zihne hem bedene sahip olduğu varsayılan) ve 
bütünleşik bir dünya sisteminde birbirleriyle ilişkileri nedir? 
Eğer madde (Descartes’ın iddia ettiği gibi) durağansa, fizik-
sel dünyadaki hareketin ve nedensellik doğasının kaynağı ne 
olabilir? Ve elbette çeşitli epistemolojik problemler: nesnellik 
problemi, bilgimizin kesinliğinde Tanrı’nın rolü, içkin fikirler 
öğretisi ve diğerleri...

Baruch Spinoza’nın Etika’da kısmen Kartezyen siste-
me cevaben geliştirdiği sistematik rasyonalist metafizik de 
Aydınlanma düşüncesi için önemli bir temeldir. Kartezyen 
ikiciliğin tersine, Spinoza zihne ve bedene karşılık gelen 
çift yönlü tek bir töz –Tanrı veya Doğa– düşüncesini içeren 
bir ontolojik tekçilik (monizm) geliştirir. Spinoza’nın aşkın 
ve yüce bir varlığı katı bir felsefi muhakemeyle temellen-
direrek inkârı –Tanrı’yı doğayla tanımlayışı– Aydınlanma 
felsefesine işlenen ateizm ve natüralizm ilmeklerine güç 
verir. Spinoza’nın rasyonalist ilkeleri onu ayrıca katı bir de-
terminizmi savunmaya; ve hatta açıklamada erekselciliği ve 
ereksel nedenin herhangi bir rolünü inkâr etmeye yöneltir. 
(Bkz. Israel 2001)

Leibniz’in rasyonalist metafiziği de Aydınlanma için, 
özellikle Alman Aydınlanması için temel niteliğindedir; 
bunun önemli yansımalarından biri Christian Wolff ’un 
(1679-1754) Leibnizci rasyonalist sistemidir. Leibniz 
var olan her şeyin var olmak için yeterli sebebi olduğunu 
belirten büyük rasyonalist ilkeyi, yani yeter sebep ilkesini 
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açıklar ve metafiziğin başına yerleştirir. Bu ilke Aydınlan-
ma felsefesinin evrenin tamamen akıl yoluyla anlaşılabilir 
olduğuna yönelik karakteristik inancına örnek niteliğinde-
dir. [Devamında] bu ilkenin kendisinin nasıl kesin olarak 
bilinebileceği sorusu gelir. Wolff, cevabını (İlk Felsefe ya da 
Ontoloji (1730) adlı kitabında) mantıksal çelişmezlik ilke-
sinden türetmeyi dener. Bu sözde türetmenin eleştirisi za-
ten var olan, resmî mantık ilkelerinin gerçekliği bilmeye na-
sıl tözel bir temel olabileceği sorusunun yükselmesine yol 
açar. Leibniz, etkisini çeşitli konulardaki dağınık yazılarla 
ortaya koyarken –sistematik metafizik hakkındaki ayrıntılı 
planların bazıları hiç Leibniz’in kendisi tarafından ortaya 
atılmamıştır– Wolff ise Alman Aydınlanmasına katkısını 
bilimsel önermelerin tümünü a priori olarak bilinen ilk il-
kelerle kanıtlamayı deneyerek ortaya koymuştur. Wolff ’un 
rasyonalist metafiziği, mantığın iddialarını temellendirme 
başarısıyla değil, insan aklıyla ilgili savlar içermesi özelliği 
dolayısıyla Aydınlanmanın karakteristiğiyle uyum gösterir. 
Hemen hemen aynısı on yedinci yüzyılın büyük rasyonalist 
filozofları için de söylenebilir. A priori ilk ilkelerden türeyen 
önermelerden oluşan Scientia ideali –bütünsel bir gerçeklik 
bilimi– açıklamalarıyla bu filozoflar Aydınlanmanın büyük 
etkisini ortaya koyar. Fakat bu ideali fark etmede epey göz 
alıcı biçimde başarısız olurlar! Aksine, on sekizinci yüzyıla 
miras bıraktıkları şey, metafizik –Kant’ın sözleriyle– “son-
suz tartışmalar için” bir savaş alanı olur. Fakat bu Tanrı’nın, 
zihnin, maddenin, özün, nedenin vs. doğasını ve her biri-
nin diğerleriyle olan ilişkisini konu alan tartışmalar Aydın-
lanma felsefesi için muazzam bir enerji kaynağı sağlar.
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DENEYCILIK VE AYDINLANMA

Bazen “Akıl Çağı” da denilen Aydınlanmada insan aklına du-
yulan inanç ve heyecana karşın, deneyciliğin hem bilim pra-
tiklerinde hem bilgi teorisindeki yükselişi dönemin öne çıkan 
bir özelliğidir. Aydınlanmada akla duyulan heyecan esasında 
–dönemde münazara edildiği gibi– bağımsız bir bilgi kay-
nağı olarak aklın yetisine karşı değil, genel olarak insanın 
bilişsel yetilerine karşıdır. Akıl çağı, duyusal tecrübe çağıyla 
değil, dinî inanç çağıyla zıtlıklar gösterir. Descartes, Spinoza 
ve Leibniz’in büyük on yedinci yüzyıl rasyonalist metafizik 
sistemleri, Aydınlanma felsefesi üzerinde muazzam etki gös-
terse de, dahası, on sekizinci yüzyıl Aydınlanmasının belki 
de en iyi Christan Wolff ’un sistemiyle örneklendirilen ras-
yonalist bir tarafı olsa da, yine de Diderot ve D’Alembert’in 
Ansiklopedi’sinin üç ampirik düşünüre (Francis Bacon, John 
Locke ve Isaac Newton) adanması, dönemdeki deneyciliğin 
yükselişine işaret etmektedir.

Aydınlanmada rasyonalist tarafın kurucusu Descar-
tes ise, deneyci tarafın kurucusu Francis Bacon’dır (1561-
1626). Bacon’ın eserleri geç Rönesans dönemine ait olsalar 
da bilimde yaratmaya çalıştığı devrim Aydınlanma düşünür-
lerini derinden etkiler ve onlara ilham verir. Deneysel doğa 
bilimlerinin olgunlaştığı ve kendini gösterdiği çağ olan Aydın-
lanma, Bacon’a “deneysel felsefenin babası” olarak hayranlık 
duyar. Bacon’ın esasları diğer eserlerinde ve Novum Organum 
(1620) kitabında açıklanan devrimi, yeni bilimleri (1) deney-
sel gözlem ve deney üzerine kurulmuş, (2) sonuç çıkarma yön-
temiyle ulaşılmış, (3) nihayetinde artırılmış pratik kapasiteyi 
hedeflemiş ve ona ulaşmış bilimler olarak kabul etmeyi içerir 
(Nitekim Baconcı “Bilgi güçtür” mottosu da buradan gelir).


