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ADORNO:. Demokrasilerde otonomi ya da bağımsız düşüncenin var
olduğu kabul edilir. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için Kant'ın ~ Respon- ·

_se to the Question: What is Enlightment adlı kısa eserinin başlarına atıf
ta .bulunmak istiyorum. Burada Kant, "vesayet" (tutelage) teriminidolayısıyla da kapalı olarak karşıtını, otonomiyi-tanımlarken başkasına bağlı
olarak ya da onun rehberliğinde olmadan anlamayı kendi çözümlemesine
götürme yoksunluğu olarak ifade eder. · Aydınlanma ise insanlığın bu
"vesayet" halinden kurtuluşudur". Kant'ın bu ileri görüşlü proğramının bugün de olağanüstü gerçeklikte olduğu inancındayım. Demokrasi, temsilci
seçimlerinin kurumlaşmasında vücut bularak, daha ziyade bireyin moral
gelişmesine yada değerlendirme olgunluğuna bağlıdır. Sonuç gerileme değilse, toplum her bireyin kendi mantığını kullanma cesaret ve kabiHyetinde
olduğunu varsayar. Eğer bu amaç gözümüzden kaçarsa, Kant'ın büyüklüğünden söz etmek boşa çene yormak gibi, birinin Berlin'de Siegesalle (bir
cadde.adı) de Grand Prince Elector heykelini göstermesi gibi birşeydir. Eğer ·
Alman entellektüel geleneği ciddiya alınmak isteniyorsa, bu tür eğilimlere
öncelikle karşı çıkılması gerekmektedir .
.BECKER.: Bana öyle geliyor ki Batı Almanya da şimdiye kadar uygulanan eğitim sistemimiz bağımsız düşünce idealine göre yönlendirilmemiştir.
En basitinden üç-yönlü-eğitim sistemimizi ele alırsak; hayli yetenekliler için
okullar, orta derecede yetenekliler için okullar ve yeteneksiz sıradan öğ
renciler için "bir sürü" okullar vardır. Böyle olunca okul sistemimizin kendisi öncelikli bir özgürsüzlük içermektedir. Yanıltıcı "yetenek" kavramını
aydınlanma . yoluyla aşamazsak otonomi ve bağımsızlık sorununun tümüne karşı adil olamayız. Alman Eğitim Konseyi tarafından değişik psikiyatrist ve sosyologlardan gelen 14 rapora dayanılarak hazırlanmış Talent and
Learning adlı yayında, yeteneğin önceden verilmiş olmadığı, bireyin yetiş
mesi sırasında maruz olduğu çevre-etkilere bağlı olarak geliştiği açıklığa
kavuşturulmak istenmiştir. Bu da "yeteneğin" öğrenilebilen birşey olduğu
anlamına gelir. Bu yorumun ışığında, her bireyi "motive ederek öğrenme"
ile harekete geçirme olanağı entellektüel otonomiyi geliştirecek özel bir tarz
haline gelmektedir. Bu gayet tabii ki sınıf belirleyici eşitsizlikler içerme
yerine erken çocukluk döneminde bunları yok eden bir okul sistemini gerektirir ve uygulamada otonominin gelişmesini, oldukça farklılaştırılmış bir
( *) Bu söyleşi, Adorno'nun ölümünden yedi gün sonra Hessen Radyosu'nda 6 Ağustos.
1969'da yayınlanmıştır. İlk kez basımı Erziehung Zür Mündigkelt (Frankfurt Suhrkamp,
1970), pp. 133-147. Almancadan İngilizceye çeviren David J, Parent, 'Education for
· Autonomy' Telos, 1983, ss. 103-110.
(* *) Marmara Üniv~rsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat Bölümü.

sorunla ilgili durumda bile ne tür bir hatayla karşı karşıya olduğunu belirtmesi gerekmektedir. Ernst Lichtenstein'in Education, Authority, Reflections on a Pedagogical Ethics adlı etkileyici eserinde şu satırlar yer alır;
"Değer sırasına göre otorite, saygı, güven ve sadakat duygularındaki ve
yaşamın bütün safhalarında yer alan bağlılık anlayışındaki devamlı düşüş
ten biraz rahatsız değil miyiz? Bu da pozitif ve herhangi bir eğitimin bazen
tehlike olabileceği anlamamını taşımaz mı?" Lichtenstein'in burada sunduğu sloganlar üzerine yaşamak benim için farketmez. Ancak bu bağlan
tıda dikkate alınması gereken nokta onun, varsayılan veya varsayılmasın
da neden olan bir objektif gerçek konumuyla ilgili bağlantılardan ya da iliş
kilerden sözetmediğidir, (bu ortaçağda Thomism'de olduğu gibi o çağın
tinsel konumuna dayalı olarak yapılabilir). Bunun yerine şu yada bu nedenle, otonomi ya da bağımsız düşünceye ne hal olursa olsun, düzen ve
tabiyctin iyi olduğunu vurgulamasıdır. 30,40 sayfa sonra, Lihchtenstein şun
ları eklemektedir: "Otonomi" gerçekten ne demektir? Edebi-anlamda, kendini yönetme, kendi kendine-karar verebilme. Bu zaten karmasık bir kavramdır." İnsan kimin için karmaşık, diye merak ediyor. "Çünkü kavram eği
timde geçerli tek standart .olan mutlak, yasal ve-hükmeden mantık düşün
cesine bir şamar indirmektedir. "Otonom adam"ın durumu Hırıstiyan olan
için kabul edilemez." Oysa Kant ·da bir Hırıstiyandı! "Pür mantığa dayalı
pedagojik düşüncenin yanlış olduğunu tarihsel yansımalar göstermiştir. Eği
timin amaçları hiç bir zaman düşünce aksiyomları (axioms) değildir, hiçbir
zaman rasyonel-kökenli ya da evrensel geçerlilikde olmamışlardır. "Pür
mantık kavramı'nı ' ve dünyanın mutlak ruh ürünü olduğu aldatmacasını felsefi açıdan eleştirmek gayet tabi·i mümkündür inancındayım; ancak, insanın o zaman sadece düşünce aracılığıyla, sürekli ve ısrarlı düşünme ile genel içinde doğruyu, doğru deneyimi bulacağı olasılığına itiraz etmemesi gerekir. Yukarıdaki durumda idealizmin felsefi elestirisi müthis bir safsata olarak değerlendirdiğim bir düşüncenin aleytarlığında parlamaya hazırdır. Bu
hatayı patlamaya bir kıvılcım yeterlidir.
BECKER: Bilemiyorum, "hata" patlayabilirmi, fakat ...
ADORNO: Kimyasal olarak gerçekleşebilir, inanıyorum. Ancak sosyal
olarak olası mı, bunu bilmem.
BECKER: Sorun Almanya'nın ve Alman düşüncesinin ötesindedir. Bir
kaç sene önce Caroline Kennedy nin "giderek daha çok uyumlu" (adapted) bir çocuk haline geldiği "Amerikan basınında yankılanmıştı. Bu uygun
hale getirme ya da adaptasyon amacı erken çocukluk·dönemi eğitiminin
başlıca başarısı olarak algılamaktadır. Gerçekte ise bize düşünmek için bir
neden-olmalıdır; çünkü bu tür bir pedagoji Alman idealizminin etkilerinden
çok uzakta kalan bir dünyada ortaya çıkmıştır.
ADORNO: Heideggar'dan çok Darwinizm'den etkilenmiştir. Ama sonuclar cok benzemektedir.
· BECKER: Benini de demek istediğim bu. Dikkatlice incelendiğinde,en
tellektüel bağımsızlık sorununun bir dünya sorunu olduğuna inanıyorum.
Haftalarca Sovyet okullarını gezdim. Üretim ilişki.lerindeki değişimi yıllar önce yaşamış olan bir ülkede, otonomi için çocuk eğitiminin yokluğu açısından

126

programa dayalı "motivasyon yolu ile öğrenme" ile sağlar. Diğer bir ifade
ile entellektüel otonomiyi geliştirmek tek-müfredatlı bir öğretim sistemi. ile
değil ancak bu geleneksel üç-yönlü sistemi yıkarak ve yerine bütün aşa
malar~a hayli }arklılaştırılmış yada çeşitlendirilmiş bir eğitim programı uygulayarak sağlanabilir. Ancak bu şekilde bireysel otonomi gelişebilir. Bu,
bireyin giderek daha yoğun bir biçimde dışsal kontrol mekanizmalarına maruz kaldığı bugünün dünyasında bağımsızlığinı elde etmek açısından büyük önem taşıyan bir olgudur.
ADORNO : Ben bu söylediklerinizi tamamiyle değişik bir açıdan ele
alarak desteklemek istiyorum. Aslında, konuşmamızın önemi aynı sorun- ,
lara değişik deneyim alanlarımıza göre değinmemiz ve sonuçları bir deney gibi oeğerlendirmemiz gerçeğinde yatıyor. Benim çabalarımın kapsamı (eğer bir kapsamdan sözedilebilirse) gerçekte bireysel yetenek, zeka
ve benzeri kategorilerle ilgili değildir. Daha ziyade, kendimin de kontrol edemediği bir dizi olay sonucunda, eğitimim sırasında bilimsel kontrol mekanizmalarına tabi olmadığım gerçeği ile ilgilidir (ki bu durum bunun çoğu
kez tersidir). Böyle olmasına rağmen, üniversite denilen bu güçlü kontrol
mekanizması içinde her. zaman "riskli" düşünceler düşünme cesaretim
olmuştur-bu da genellikle çoğu insanın asistanlık düzeyine eriştiğinde kendisini hemen tedavi ettiği bir olgudur. Bu kontrol mekanizmaları altında ilim
de öylesine sterilleşip aciz kalmaktadır ki kendi yadsıdıklarını kabullenme
durumuna gelmektedir. Eğer bu kanı doğru ise aklın bu·fetiş izasyonu (şüp
hesiz eski romantik dönemlerin dahilik mezhebiyle yakından ilişkilidir) yokedilmelidir. Bu çıkış noktası aynı zamanda yeteneğin doğa vergisi olmadığına (ancak doğal bir tortu olduğu da itiraf edilmeli ; bu konuda o derece
tutucu olmaya gerek yok) dair psikodinamik bulgularla da uyuşmaktadır.
Yetenek, dil olarak ifade etmek gerekirse büyük ölçüde sosyal koşulların
bir fonksiyonudur. Çünkü bağımsız düşünce için dahi özgür bir toplumun
dayandığı bütün koşullar o toplumun özgürsüzlüğünde belirlenmektedir.
BECKER: Bu noktada ilgili bütün tarfıŞmaları yeniden gözden geçirmekten kaçınmayı tercih ediyorum. Ancak bir nokta belirtilmelidir. Basil
Bernstein'in düşük:.sınıftan küçük çocukta dil gelişimi ile ilgili keşfettikleri
ve Overman'ın daha sonra Almanya da geliştirdiği örnek, ömür-boyu otonomi yoksunluğu için koşulların sosyalleşmenin en başında ortaya çıktığı
nı açıkça ortaya koymaktadır.
ADORNO: Evet, pedagojik süreç üzerinde yoğunlaştığımız takdirde,
entellektüel otonomi sorunuyla ilgili tuhaf olan, pedagojik literat.Prde bilebu gerçekten korkutucu ve son derece Alman birşey-"otonomi için eğitim"
de bir taraftarlığı bulmanın olanaksızlığıdır. Yakın dostların da yardımrarıy
la bu sı.ralarda entellektüel otonomi sorunuyla ilgili olarak eğitim literatürünü gözden geçirdim. Otonomi yerine, tabiyet ve diğer dehşetengiz kavramları bulabiliyor ancak insan; otonomi kavramını tümüyle sabote eden ve
kapalı olarak değil gayet açıkça demokrasi için gerekli koşullara karşı çalrşma sergileyen kavramlara rastlıyor. Bu tür davranışların derhal sona ermesi görüşünde olan biriyim. Birinin Almanya'nın her zaman olduğu gibi
şimdi de, otonomi gibi entellektüel gayretin içinde korkusuzca yaralan bir
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çok az değişiklik yapıldığını görmek ilgi çekici idi ve okullarda otoriter öğ
retim tarzı devam ediyordu. Aydınlanma çağının bir süre için yapat;>ildikleri, Marx'ın da Kant kadar bu konuda söyledikleri olmasına rağmen, -geçmişte .olduğu gibi bugün de bağımlılaştıran eğitim biçiminin dünya ya nasıl
egemen olduğunu görmek son derece ilgi çekici bir fenomendir. Belirttiği
niz alıntılarda ilgimi çeken bir şey oldu; kendi kendini yöneten insan Hırıs
tiyanlık için kabul edilemez önermesi. Bütün Hırıstıyan Reformların, günah
çıkartan Kilise den K·onseye kadar, sözde-otonom Hıristiyan etrafında dönelmesi ilgi çekicidir, Burada kesinlikle teolojik sorunları hesaba katacak
değiliz. Ancak bugün her iki kilise için de (Protestan, Katolik) otonomi kavramını Kant'ınki kadar ciddiye alan teolojik bir yorum sözkonusudur ve bu
nedenle de sorunlar aslında her iki kilisenin geleneksel yapısından kaynaklanmaktadır.

ADORNO: Bu gerçekten böyledir. Kant'ın kendi zamanının kilisesinde otonomi için olasılıkları gözlemlediğini açıkça belirttiği kısa çatışması
(denemesi) de bu gerçeği doğrular. Ancak sorunun sadece Alman problemi değil evrensel bir problem olduğu konusunda haklısınız. Ve bence eğer
söylenebilirse sorun politik sistemin sorunlarının da ötesindedir. Birleşik
Devletlerde durum iki farklı ist_eğin çarpışmasıdır; bir yanda "aykırı"(hete
ronom) öğretiyi kabul eden güçlü bireycilik, öte ·yanda Spencer yoluyla Darwinizmden kaynaklanan "uygunlaştırma" (adaption) fikri. Tam anlamıyla
"uyarlama" (adjustment) 30 ya da 40 yıl önce Amerika'da hemen hemen
sihirli bir kelime idi ve derhal aynı solukta bildirilen bağımsızlığı köstekleyip, engelleşmişti. Raslantı olarak bu bütün burjuva tarihi boyunca süregelen bir çatışmadır (çelişkidir). Bu derece farklı ideolojilerin, Amerika'daki pragmatik ideoloji ile Almanya da ki . Heiddegarcı felsefenin aynı noktaheteronominin yüceltilmesi-üzerinde uzlaşması ideoloji teorisini onaylamaktadır. Şimdiye kadar içerik olarak birbirlerine son der~ce ters düşen entel, lektüel temalar bile, korumaları ya da elde etmeleri gereken bir amaç söz
konusu olduğunda, topluma karşı tutumlarında birleşebileceklerini sergilemişlerdir. Aynı şekilde, genelde Batı Pozitivizmi ile A1manya'da metafizik olarak geriye kalanın uzlaşması son derece dehşete düşürücüdür. Aslında bu temas noktaları felsefi yönden sonunda bir mahvoluşa çöküşe dönüşebilir.

BECKER: Raslantı olarak okuduğumuz pasajda birşeyin daha farkına
Otonomiyi, otoriteye karşıt-kavram olarak kullanmak yasal birşey

vardım.

mi?
kavramının kullanılışına bir miktar şeytanlık karıştı
içtenlikle inanıyorum. The Authotarian Personality için sorumlu olan
t?,ir kişi olarak bu noktayı belirtmek hakkına sahip olduğuma inanıyorum.
Oncelikle otoritenin kendisi esas olarak sosyo-psikolojik bir kavramdır ve
doğrudan sosyal gerçek anlamına gelmez. Bunun yanısıra bir de teknik
otorite söz konusudur. Örneğin bir insanın bir konuyu diğeinden daha iyi
anlaması gibi-bu gözardı -edilemez. Tersine, otorite terimi değerini içinde
oluştuğu sosyal içerikten alır. Bununla birlikte, hazır otorite kon.usunu ortaya koymuşken erken çocukluk dönemindeki sosyalleşme süreciyle ilgili

ADORNO: Otorite

ğına
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bir konuya değinmek isterim. Bu tema sosyal, eğitsel ve psikolojik sınıfla. ma türlerinin ilişkileri ile ilgilidir. Bireyin .psikolojik otonomiye erişmesi yani
bağımsızlık kazanması her türlü otoriteye karşı koymakla meydana gelmez.
Amerika da, birlikte çalışmış olduğum . Else-Frankel Brunswik tarafından yürütülen ampirik çalışmalar bunun tam tersini ortaya koymuştur. İyi-davranışlı
denilen çocukların otonom ve eleştiren birer yetişkin haline geldikleri, bozukdavranışlı asi yapılı çocukların ise sonradan eğitimcileri ile birlikte aynı bira masası etrafında toplanıp aynı sloganları bağıran yetişkinlere dönüştü. ğü gözlemlenmiştir, Bu süreç çocukların-Freud bunu normal gelişme olarak nitelendirmekte-genel olarak baba figürü ile özdeşleştikleri, örneğin otorite gibi, içe attıkları ve kendilerine mal ettikleri, sonunda derin izler bıra
kan ve baba-figürünün ondan öğrendikleri ideal-ego ile bağdaşmadığını gördükleri bir zaman gelişimidir. Böylece bu özdeşleştikleri figürü bırakarak kaçarlar. Ancak bu yolla çocuklar olgun insanlar haline· gelmektedir. Otorite
faktörünün olgunlaşma süreci içinde önceden kabul edilmiş genetik bir faktör olduğuna inanıyorum. Ancak bu gerçek hiç bir şekilde bu safhada, abartılıp hoşa giden bir unsur olarak ele alınmamalıdır. Böyle bir anlayış, psikolojik bozukluklara yol açmanın yanısıra, aynı zamanda bugün her zaman
sözkonusu olan yapay olarak yaratılmış, doğasından-kaynaklanmıyan şaş
kın bir kişilik kisvesinde, olgunlaşmamış bireyler yaratır.
BECKER: Bu noktada otoriteden kaçışın çok önemli ve gerekli olduğuna inanıyorum. Ancak, öte yandan, otorite ile karşılaşmadan kimliğin ·formasyonu mümkün değil. Böyle bir iddia, eğitim sistemimizle ilgili bir dizi
karmaşık ve zıtlıklar içeren sonuçlara neden olmaktadır. Öğretmensiz, eği
timcisiz okul hiç bir anlam ifade etmez; ancak öğretmenin de görevinin,
kendini gereğinden fazla abartması olmadığını açıkça görmesi gerekmektedir. Bu ikili rol, çağdaş tartışmaların kapsamı içinde öylesine zordur. ki,
öğretmenin otoriter davranış içinde bulunacağı ve öğrencilerinde ona aldırmayacağı tehlikesi ~erzaman vardır. Sonuçta, sizin de tanımladığınız gibi,
bütün bu süreç yapmacık bir yüzleştirme ile yıkılır. Bunun sonucu ise öğ
rencilerin hurafe ve bağımlılıkla biten sözde pseudo-otonomileridir, ama
hiç bir zaman, bağımsız düşünme değildir.
ADORNO: Tamamen katılıyorum. Olgunlaşmama sorunu bugün daha az bilinen başka bir bakış açısından ele alınabilir. Çoğunlukla, toplu-mun Riesman'ın ifadesinde belirttiği ,gibi "dışardan kontrol edildi.ği", örnek olarak "heteronom" olduğu söylenir; ve çoğu kez -Kant'ın The Enlightment (Aydınlanma) adlı denemesinde aynı tarzda yaptığı gibi- bireyler temel olarak önlerine sunulan güçlü aldatmacaları karşı koymadan kabullenip yaşatırlar ve şimdi var olanın · da o biçimde sürmesini ister bir tutumda ol.dukları ima edilir.
Daha önce de belirttiğim kimlik kazanma ve bağlanma mekanizmala- ·
rı izler olmadan meydana gelmez. Bu iddiayı özdeşleşme kavramının kendisi için de uygulamak istiyorum. Dinleyicilerimiz, şüphesiz, Merton ve Parsons'dan beri çağdaş sosyolojide büyük bir yeri olan "rol" kavramını duymuşlardır. İnsanlar, tabii ki tiyatrodan. alınmış olan rol kavramının kendisinin, insanoğlunun kendi ile özdeşleşmemesinin kimliksizliğinin (non-identity)

129

bir uzantısı olduğunun farkında değiller. Bu şu demektir; rol kavramı sos~' .Ar
standart halif!e getirildiğinde kaçınılmaz olarak insanlığın "gerçek" olmadığı
bir hali sonsuzlaştırır-özdeşleşemez, kimliksiz olarak kalır. Rol kavramının
normatif yorumunu dehşet verici buluyorum; bu bütün eleştirel güçlerle saldırılması gereken bir kavramdır. Ancak olağanüstü, içinden çıkılması gereken bir halin tanımı olarak yin~ de bir şeyler ifade eder. Birçokları içinkendilerini kurtaramadıkları-süper ego ile özdeşleşme her zaman başarı
sız olmuştur inancındayım. Bununla beraber, sayısız insanın baskıcı, kaba
ve güçlü baba imgesini içinde saklaması gerçeği, bu kimliği başarmada
yetersiz kalmalarına rağmen, karşı koyuşların çok güçlü olmasından kaynaklanmaktadır. Bu özdeşleşmedeki başarısızlıklarından ötürü ve bu birtürlü olamadıkları "yetişkin" rolünü oynamaya devam eden birçoklarının
varlığı nedeniyle, insanlar kendilerine ve başkalarına karşı saygınlık kazanmak için böbürlü, sahte yetişkin modeller ile özdeşleşip oyunu tekrarlamak
ve başaramadıkları "rolü"abartmak yoluna gitmektedirler. Bu tür olgunlaşmamış tiplere entellektüel kesimde de sıklıkla rastlamak mümkündür.
BECKER: Sadece entellektü"eller arasında değil diye düşünüyorum;
eğer rol kavramını toplumun geneline uygularsak, buna benzer fenomene
tüm sosyal katmanlarda rastlanabileceğini keşfedebiliriz. Bir atölyeyi, bir
iş yerini ele alırsak ; her işçinin, çırağın ya da büro hizmetlisinin durumlarından memnun olmadıkları halde rol oynadıklarını, bu roller her olası içerikten alınmış olabilir, görürüz. Otonomi kavramından çıkardığımız sonuçları bir bütün olarak çalışma ve iş ortamına uygulamak fstediğimizde, mesleki şğitim sistemimizde önemli değişikliklerin yapılması gerektiğine inanı
yorum. Burada Eğitim Konseyine ve hazırlatmış olduğu yeni yayınlanan çı
rakların mesleki eğitim uygulamalarına dair görüşlere atıf yapmak istiyorum. Almanya'da halen çıraklık eğitim proğramlarının oluşu, birkaç büyük
firma örneği dışında, halen bağımlılık biçimleri yerleştiren ve iş-yerinde- .
. mesleki uygulamayı hayvan-terbiyesine dönüştüren sanayileşme öncesi bir
devreyi yaşıyor oluşu gerçeğinden kaynaklanmaktadır.Hernehal ise büyük
zorluklarla karşılaşılması çok sık oluyor. Belirli fiziki becerileri sağlar
ken bunun yanında, şimdiye dek olduğu gibi, gerekli otonom davranışları
veremiyoruz. Daha önce muhasebeci olan birinin durumunu ele alalım; eş
değerde teknolojinin sunuluşuyla yararsız bir konuma sokulmuştur. Eğer
bu kişi, programcı olarak yeniden eğitilirse, tlem kendisi yeni beceriler kazanacak hem de yeni bir kavramsal çevreye ya da duruma 'aşina' hale
gelecektir. Bu bağlamda, bu kişinin kendisi ihtiyaç duymasa da yeni ufuklar açtığı için yeni bir dil öğrenmesi gerekecektir. Boylesi bir meslekiuygulama ve yeni anlamlı ufuklar bileşimi bizde mevcut mesleki uygulama
programlarıiçinde henüz yeralmamaktadır. Ben, bugünün dünyasında otonomiye çağırının, otonominin evrensel bastırılışını değ.iştirmeye hizmet edebilir olması ve otonominin olabilfrliğinin katı eğitim terimleri içine yerleştir
ilmesinin önemini vurgulamak istiyorum.
ADORNO: Evet, bu faktör de şüphesiz rol oynamakta. Bu alanda bir
otorite gibi yargııanıadan bir ~beveyn olarak konuya ·"yaklaşıp olgunlaşma
nın belirli ego-sağlamlığı derecesi gerektirdiğini ilave etmek isteri'm,-aynı
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burjuva bireyin durumunda ortaya çıktığı gibi. .. Ancak-sağlam bir ego geyerine-bugün itiraf etmeliyim kaçınılmaz olan"'her değişme uyabilen halde bırakılması psikolojik-ego-zayıflığı fenomenini problemli bir biçimde de olsa ahenklaştirmektedir. Kendi mesleklerine karşı sabit fikir oluş
turmayan insanları örnek olarak alırsak, yeni bir iş öğrenme de oldukça
esnek ve uyumlu davranacak ve kolay öğreneceklerdir. Böyle bir yerdeği
şiminin olgunluğa ve bağımsızlığa katkısı olup olmayacağı aynı insanların ·
pazar günü spor sahasında kaybettiklerinde olgun-olmayan davranışlara
' girip girmeyeceği halen açık kalan bir sorudur .. r
.BECKER: Aydınlanmanın diyalektiğinden söz etmeye gerek görmüyorum. Sadece aydınlanmayı mümkün kılan kurtuluş süreci, aynı şekilde
ego-zayıflığı erdemiyle onu tehdit eder hale gelebilir ve tehlike de buradadır demek yeterlidir.
ADORNO: Evet, bu tehlike son derece önemli. Sanırım bu da bizi tartışmamızın en can alıcı noktasına getiriyor. Kant, çıkış noktası olarak kullandığım eserinde soruyu şöyle yanıtlar : "Biz şimdi aydınlanmış bir çağ=
damı yaşıyoruz?" "Hayır, ama aydınlanma çağında olabilir." Bu nedenle,
otonomiyi statik olmayan, oldukça dinamik bir kategori içinde bir oluşum ·olarak, tanımlamıştır. Bugün aydınlanma çağında yaşayıp yaşa
madığımız- toplumun bir karakter objesi niteliğini taşıması ve en iç kesitine kadar kültür sanayinin planlı kontrolünde oluşu erdemi ile insanlığa
yüklediği akılalmaz baskılar açısından bir soru işaretidir. Otonomiyi, boş
bir slogan gibi kullanmayacak isek otonominin bugün karşı karşıya olduğu
tarif edilmez zorlukları tanımamız ve bu nokta üzerinde görüşmemiz gerekir. Bunun nedeni şüphesiz içinde yaşadığımız toplumun "aykırılık"niteli
ği taşıyor olmasıdır; bugünun çağdaş toplumunda hiçkimse kararlı bir yaşam sürdürememektedir. Ve bu geçerli olduğu sürece, toplum sayısız ara
·kurumlar ve araçlarla insanları öylesine biçimlemekte yoğurmaktadırki, bu
yabancılaşmış "aykırı"biçimiyle önüne geleni yutan ve kabul eden birer
varlık haline gelmişlerdir. Bu fenomen kurumlara, politik sürtüşmelere ve
buna benzer sorunlara kadar uzanmaktadır. Bugün asıl otonomi sorunu,bi- .
rinin bu tür eğilimlere karşı nasıl bir tutum takınacağıdır. Bu "birisini"nin
tanımlanabilmesi de ayrı bir sorundur.
.
.
BECKER: Bu kapsam içinde, bana öyle geliyor ki Reform da en önemli
işlerden birisi sabit tekdüze bir eğitimi sona erdirip yerine çeşitli konularla
zenginleştirilmiş bir program uygulamaktır. Geniş kapsamlı bir dizi seçimlik derslerin_yanısıra bireysel konularla ilgili kurları olan bir program çağ
daş öğrenci tipini belirlemede şimdiye kadar yeralmış olan tüm "olgunlaş
ma oyunları" yerine, öğrencinin gerek birey olarak ve gerekse grubun bir
parçası olarak konuların seçiminde ve programın kararlaştırılmasında yer
alması çok başka bir anlam kazandıracaktır. Böylece, daha iyi öğrenmek
için motive edilmiş olmakla kalmayıp, kendi kararlarından ötürü, önceden
belirlenmiş olanlara karşı olarak, okulda olup bitenle daha yakındq.n ilgilenmeye hazır olacaktır. Ama şundan eminim ki, bu sistem bile sahte bir
çehreye dönüşüp gerçekte teknokrat ile seçimin bir aracı halin~ gelecektir. Ancak bu biçimde bir gelişme göstereceğine inanmıyorum. Bugünkü ·
liştirme
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öğrenci direnişlerinin karışık tezahürler i bile insana öğrencilerin kendi eği
timlerini belirlemede yeralmaları şansını tanıyan bir yürek taşımaktadır.

ADORNO : Bu ne kadar arzulanan bir konu olsa d.a büyük ölçüde okulun kurum çerçevesi içinde kalmaktadır. Bir felsefeci olarak azarlanma riskini göze alıp, otonominin yer aldığı biçimin gerçekleştirilmesinin, sadece
varsayılan birşey olmanın ötesinde mod~rn yaşamın bütün yönlerinde şim
diye dek ulaşılmış bir kavram olması gerekirdi; bunu özlemle isteyenlerin
vargüçleriyle eğitimi karşıtlığın ve direnişin eğitimi haline getirmesi gerçeğine bağlıdır diyorum. Öğrencilere ne kadar sahte yalanlarla dolu bir düzen içinde olduklarını sergileyen filimler gösterilse; ya da onları her pazar
yayınlanan sanki halc;ı "sağlıklı bir dünya"da yaşıyormuşcasına mutlu ve
sorumsuz müzik proğramlarına karşı 'bağışıklı' hale getirebilsek; ya da onlarla beraber okuyarak ve kendilerinin içgüdüsel ihtiyaçları ile nasıl sömürülüp uzaklaştırıldıklarının bilincine varmalarını sağlayan eğitimciler olsa ;
ya da en son "hit" parçalarını inceleyerek bunların ne denli berbat ve Mozart ya da Beethoven kuarteti dalgasıyla karşılaştırılamıyacak kalitesizlikte veye modern müziğin ilah parçaları olmaktan çok uzak olduklarını söyleyen bir müzik öğretmeni olsa. İnsan öncelikle, olgunlaşmamanın mekanan "atlatılmak istenen dünya"
nizması haline gelen global olarak uygula_
ve erkeğin bilinçienmesini
kadın
anlayışı içinde d~vamlı olarak kandırılan
belki de en iyi evvarması
farkına
ilişkileri
bu
insanların
uyarmak istiyor.
rensel eleştiri yöntemiyle sağlanabilir, çünkü normal işleyen hiç bir demokrasi bu tür bir aydınlanmaya açıkça karşı olmayı göze alamaz. Bununla beraber böyle bir denemenJn film sanayii tarafından hemen şikayet konusu
olacağını hayal edebiliyorum. Tek taraflı ideolojik propagand a yaptığımızı
gizlediğimizi ve Alman Bütçesi için müthiş önem taşıyan film sanayiinin ekonomik çıkarlarına zarar verdiğimizi iddia edecektir. Otonomiyi ve bağımsız
düşünmeyi teşvik etmek amacıyla bu yapıdaki müdahalelerin uyumlu bir
bütünlük içinde birleşmesi gerekir.
BECKER: Ancak, bu şekilde amaçlandırılmış filmlerin yeteri kadar ilgi
çekebileceği konusunda insan emin olamıyor. Belki de film sanayiinin kendisi bu güçlendirmeyi bir türlü reklam "gimmick " olarak kullanmaya kalkı
şabilir.

· ADORNO: Bunu genç insanlar için bozabilir insan. Her yaş kendine
uyan deyimleri (tabirleri) türetir ve bunların bazıları ':üstesinden gelmek"
gibi sonderece güzeldir. Eğitimde de "üstesind en gelen" türden bir yaklaşımın benimsenmesinin yürekten taraftarıyım.
BECKER: Beni sürekli rahatsız etmiş olan bir soruyu daha gündeme
getirmek istiyorum. Bütün bu tartışmalarımızın bir an gerçekleştiğini düşü
nelim; çok çeşitli seçeneklerin sunulması öğrenme motivasyonunu üreten
farklılaştırılmış bir öğretim sistemim iz olurdu. Bunun yanısıra, bu tür bir
uygulama yanlış değerlendirilmiş "yetenek" kavramlarına göre seçme
yapmayıp '·'telafi edici" eğitim sisteminin beraberinde getirdiği sosyal engelleri aşan bir işlevi yüklenirdi. Böylece otonomi ve bağımsız düşünceye
doğru olan yolu bazı temel koşullara açabilir ve aynısını mesleki uygulama
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alanında da yapabilirdik. Burada sorun, eğer bunlar gerçekleşseydi aydın
lanan, eleştirel bilince haiz insanın hala "uzaktan-kumanda " edilen davranış biçimi içinde mi olacağıdır; ve bu "görülen" olgunluk Aydmlanma'. nın (The Enlıghtment) başlarında görülen esas anlamdaki otonomi değil
dir. Ama bunun, bütün şimdiye kadar ki söylediklerimize bir ayrılık taşıdı
ğını sanmıyorum. Bir başka deyişle, bu konuya yaklaşımımızla ilgili olan
iyimserliğimize karşı bir uyarıdır. Bu otonom bireyin daima bir tehlike içinde olduğunu-sizinde biraz önce belirttiğiniz gibi otonom-olmayan bir hale
. dönüşmesi tehlikesinin olduğunu söylemek isterim. ·
ADORNO: Bu tehlikeyi şiddetle vurgulamak istiyorum. Sadece toplumun insanlığı bağımlı kılması basit nedeni ile değil, insanlığı entellektüel
bağımsızlığa götüren-"eğitme" kelimesini özellikle sakınıyorum-her türlü
ciddi atılımın muhakkak bir direnişe maruz kalması nedeni ile ve dünyada
kötü olan herşey derhal niyet edilen iyi şeylerin çoktan modası geçmiş, geçerliliğini kaybetmiş ve utopi olduğunu ıspatlayacak savunucular bulması
nedeni ile bu söyleşimizi d~ğiştirme isteği gayretinin açıkça ifade bulduğu bir
gerçeği yansıtarak bitirmek istiyorum; dünyamızı herhangi bir alanda değiştirme çabası her zaman statusquo nun olağanüstü gücü ile karşılaşmış
ve adeta aCiz kalmaya mahküm edilmiştir.

133

