
Frankfurt Okulu

Frankfurt okulu, Almanya’da 1923 yılında kurulan ve
sosyoloji, siyaset bilimi, psikanaliz, tarih, estetik, felsefe,
müzikoloji gibi farklı disiplinlerden insanları bir araya ge-
tiren Toplumsal Araştırma Enstitüsü`nün bir düşünce
akımı olarak ifade edilmesidir. Okulun genel yaklaşım bi-
çimi eleştirel teori olarak adlandırılmaktadır.

1 Tarihçe

Marksizmin eleştirel bir edinimine yönelmiş ve bu doğ-
rultuda yeni bir eleştirel toplum teorisi kurmaya çalışmış-
lardır. Rus Devrimi'nin Stalinizm'e dönüşerek yozlaşma-
sı, Avrupa'da sol kanat hareketlerin yenilgisi ya da dü-
şüşü, giderek yükselen Nazizm ve faşizm olguları, kapi-
talist sistemde baş gösteren yeni iktisadi ve siyasal ivme-
ler, Okul'un ortaya çıkış koşullarını gösterir. Hem kapita-
lizmin hem de Sovyet sosyalizminin eleştirisi, Frankfurt
Okulu'nun ana düsturu olarak belirtilebilir.
Marksist eleştirel toplum teorisinin tıkanmış olduğu ve
sergilenen pratiği ile çözümsüz bir noktaya ulaştığı dü-
şünülmektedir. Bu tarihsel koşullarda Frankfurt Okulu,
tıkanmış olan teorik alanı aşarak yeni bir eleştirel toplum
teorisi ortaya koymaya yönelmiştir. Her ne kadar eleştirel
kuram başlığı altında toplanarak bir bütün oluşturduğu
söylenebilse de, tek tek yazarların özgünlüklerinin dışın-
da daha genel farklı birkaç yönelim tespit edilebilir. Bir
yandan, 1923’te kurulup Max Horkheimer ve Theodor
W. Adorno’nun 1933’te sürgün edilmesiyle sonuçlanan ve
ardından ABD'deki 1950’lere kadar sürgünlüğün ardın-
dan Frankfurt’ta yeniden kurulan Enstitü'nün çalışmala-
rına işaret edilebilir. Friedrich Pollock, Herbert Marcuse,
Walter Benjamin, Leo Lowenthal bunlar arasında sayıla-
bilir. Bir yandan da Jürgen Habermas’ın yoğunluklu fel-
sefi ve sosyolojik çalışmalarıyla okulun eleştirel kuramı-
nı yeniden temellendirmeye yönelik çabaları sözkonusu-
dur. Bu noktada Albrecht Wellmer, Claus Offe ve Klaus
Eder'den sözedilebilir.

2 Genel kuramsal çerçeve

Dolayısıyla da Okul üyelerinin çalışmaları birbirine sıkı-
ca bağlı belli bir projenin hayata geçirilmesi değildir. Kıs-
men Horkheimer, Adorno, Marcuse, Lowenthal, Pollock
arasında paralel çalışmalar olsa bile, yine de temel fikir
ayrılıkları söz konusudur. Meşru olarak belli bir okuldan
sözedilmesi, ortak fikir birliğinin hayata geçirilmesinden

değil, araştırmacıların benimsedikleri eleştirel kuram an-
layışından ileri gelir.
Başlangıçtaki amaç, bir dogmaya dönüştüğü düşünülen
Marksizmi özüne döndürmek ve felsefeyle ilişkisini kur-
maktı. Yani, Marksistler olarak Marksizmin eleştirisi-
ni yaparak, bu öğretinin kendi içinde eleştiriyi doğura-
bilecek üstünlüğe sahip olduğunu göstermek ve Mark-
sizmi kemikleşmiş ortodoks yorumlardan kurtarmaktı.
Ancak zamanla Marksizme mesafeli olmaya ve gittikçe
Weber'in etkisine girmeye başlamışlardır. Bunda, Sov-
yetler Birliği'ndeki uygulamaların da etkisi olmuştur.
Okul, daha postmodernizm'in esamesinin okunmadığı er-
ken bir dönemde, düşün dünyasına tüm postmodern tez-
lere kaynaklık edecek tohumlar atmıştır. Özellikle mo-
dernitenin ve modern toplum bağlamında kapitalist top-
lumun eleştirisi çarpıcıdır ve günümüzde normal karşıla-
nan postmodern söylemin temeli olarak okunabilir. Ör-
neğin moderniteyi aklı araçsallaştırma, aklı dogmalardan
kurtarırken aklın kendisini dogmaya çevirmesi bağlamın-
da eleştirmiştir. Yine kültür endüstrisi bağlamında, kapi-
talist topluma yoğun eleştirilerde bulunmuşlar, kapitaliz-
min tüm bireyleri birbirine benzeterek bireyi tek boyutlu
kıldığını iddia etmişlerdir (bkz. Marcuse). Yaşayan en bü-
yük temsilcisi aynı zamanda modernitenin bitmemiş bir
proje olduğunu belirten Jürgen Habermas'tır.

3 Frankfurt Okulu ve Marksizm

Frankfurt Okulu, Batı Marksizmi olarak bilinen ve ge-
nelde bir iç eleştiriyle teoriye özgül yorum getirmeye ça-
lışan teorik eğilimli Marksizmin ana akımlarından biri-
sini oluşturur. Okulun Marksizmi edinme biçimleri de
eleştireldir. Her şeyden önce Marksizmin ortodoks yoru-
munda görülen bazı kategorilere önemli itirazlar yapılır
ve Marksizmin içinde doğup geliştiği modernizmle bağ-
lantıları sorunsallaştırılır.
Frankfurt Okulu’nun mensupları yazılarını, toplumsal ge-
lişme için alternatif bir yol imkânı oluşturma anlayışı
içinde yazmışlardır. Bu bakımdan, sistem eleştirisinin ya-
nı sıra kendi dayandıkları düşünce yapısının geleneksel
yaklaşımlarını da eleştiri süzgecinden geçirmeye yönelir-
ler. Ortodoks Marksizm'in dışta bıraktığı kültür ögeleri,
altyapı üstyapı ayrımı, bürokrasi ve otoriterlik gibi konu-
lar üzerinde önemle durulmuştur. Bolşevik radikalizmin
eleştirisi önemli bir başlıktır. Bunların dışında, Okul’un
geliştirdiği Marksizm anlayışının genel geçer kabullere
müdahale ettiği ve bu nedenle Marksizm içinde oldukça
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tartışmalı bir konuma sahip olduğu söylenebilir.
Marksizmin, doğası gereği hakikati açıklayan bir anah-
tar konumda olmadığının ilanı, eleştirel kuramcıları öz-
gül bir Marksist olma konumuna getirir. Böylece klasik
Marksizmin birçok kavramının yalnızca yetersiz değil, o
kavramların temel dayanaklarının da aşılması gerekliliği
ortaya sürülmüş olundu. Eleştirel kuramcılar bu noktada,
Marksist olamayan düşünce biçimlerinden yararlanarak
Marksizmi teorik düzlemde yeniden varetmek ve geliştir-
mek yoluna gitmişlerdir. Negatif diyalektik (bkz: Horkhe-
imer, Adorno), Marksizmin temelini oluşturan diyalektik
anlayışın yeniden kurgulanmasıdır. Ayrıca, Tarihsel Ma-
teryalizm'in determinist ve pozitivist yorumunun dışında
kaldıklarını ve hatta bu yönlü egemen yorumun ciddi bir
eleştirisini yaptıklarını belirtmek gerekir.
Okul mensupları altyapı üstyapı kavramlarını bilinen an-
lamlarıyla kullanmazlar, çünkü kendi yaşadıkları dönem-
lerde bu alanların giderek daha içiçe geçmekte olduğunu
ve kenetlendiğini tespit ederler. Bu, ekonomik ve siyasal
alanın daha çok bütünleşmiş olması anlamına gelmekte-
dir. Bu noktada Marksist ekonomi politikten ayrılırlar.
Bu yeni durumu açıklayabilmek için Kültür endüstrisi de-
dikleri yeni bir kavram geliştirmişlerdir. Bu noktada siya-
set bilimi, kültürel eleştiri, psikoanaliz, sosyoloji ve diğer
disiplinler eleştirel kuramın içinde yer bulurlar. Mülki-
yet, iş, işbölümü, bürokrasi, aile, kültürel ağlar, ideoloji-
nin görünür ve görünmez mekanizmaları Frankfurt Oku-
lu'nun başlıca ilgi alanlarıdır.
Frankfurt Okulu'nun müdahaleleri, Marksizmin kendi
içinden aşılmasını sağlamamıştır, aksine müdahaleler
Marksizmin teorik sınırlarını oldukça zorladığı için ana
gövde tarafından sürekli dışlanmış, ancak Okul'un geliş-
tirdiği perspektifler ve kavramsal araçlar, genel olarak
20.yüzyıl düşünce yaşamının gelişmesinde önemli rol oy-
namıştır.

4 Önde gelen Frankfurt Okulu dü-
şünürleri ve üyeleri

• Theodor W. Adorno

• Max Horkheimer

• Walter Benjamin

• Herbert Marcuse

• Jürgen Habermas

• Alfred Sohn-Rethel

• Leo Löwenthal

• Franz Neumann

• Franz Oppenheimer

• Friedrich Pollock

• Erich Fromm

• Alfred Schmidt

• Oskar Negt

• Karl A. Wittfogel

• Susan Buck-Morss

• Axel Honneth

• Wilhelm Reich
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5 Metin ve görüntü kaynakları, yazarlar ve lisans

5.1 Metin
• Frankfurt Okulu Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_Okulu?oldid=15095667 Katkıda bulunanlar: Pinar, Tolstoyevski, Kaf-
camus, Dbl2010bot, Noumenon, İncelemeelemani, 16, Ahmetan, Khutuck, Dünya vatandaşı, LandSCape, Kibele, Alibaz, Thijs!bot, JAnD-
bot, Tema, Eldarion, VolkovBot, Rei-bot, SieBot, AlleborgoBot, Homonihilis, Karatay, CarsracBot, MelancholieBot, Luckas-bot, Nallim-
bot, Khutuck Bot, Xqbot, RedBot, Dinamik-bot, EmausBot, Meden agan, Umut Yazici, Vitruvian, ElphiBot, Peykbot, Addbot ve Anonim:
16

5.2 Resimler
• Dosya:Question_book-4.svg Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Question_book-4.svg Lisans: CC-BY-
SA-3.0 Katkıda bulunanlar: Created from scratch in Adobe Illustrator. Originally based on Image:Question book.png created by User:
Equazcion. Özgün yazarı: Tkgd2007

5.3 İçerik lisans
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
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