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Ayd›nlanma, Siyaset ve Matematik
Horkheimer ve Adorno, modernizmin oldukça
sars›c› bir eleﬂtirisini bu sorular temelinde geliﬂtirmiﬂlerdir.
Horkheimer ve Adorno’ya göre matematik,
Ayd›nlanma düﬂüncesinin ve dolay›s›yla modernitenin geliﬂmesinde önemli bir araç olmuﬂtur. ﬁöyle
ki [5, s. 3-20]: Ayd›nlanma düﬂüncesi aç›s›ndan,
hesaplanabilirlik k›stas›na uymayan her ﬂeye kuﬂkuyla bak›lmal›d›r. Biçimsel (formel) mant›k, Ayd›nlanmac› düﬂünürlere göre, dünyay› hesaplanabilir k›lmak için kusursuz bir araçt›. Bu düﬂüncede
bilinmeyenin s›n›r› bile matematikle çizilir hale gelmiﬂtir. Dahas›, Ayd›nlanma düﬂünürleri, düﬂünAyd›nlanma’n›n Diyalekti¤i ve Maceyle matemati¤i eﬂitlediler. Böylece,
tematik. Modernite tart›ﬂmam›z› Ayd›nlanma, in- matematik mutlak otorite k›l›nd›. MaFrankfurt okulunun temsilcileri olan
sanlar› korkula- tematik ve matematiksel yöntemler düHorkheimer ve Adorno’nun yazd›¤›
r›ndan kurtar›p ﬂüncenin bir tür mistik ritüeli oluverdi.
Ayd›nlanma’n›n Diyalekti¤i’ndeki kimi
özgürleﬂtirmeyi Matematik, aksiyomatik s›n›rlar›na
analizlerle s›n›rland›raca¤›z.
amaçlad›¤› halde, ra¤men, kendini zorunlu ve nesnel bir
yaklaﬂ›m olarak ortaya koydu. SonunAlmanya’dan kaçan Yahudi kökennas›l olmuﬂ da
li bu iki ünlü düﬂünür ‹kinci Dünya Sa- ayd›nlanm›ﬂ dün- da matematik eliyle, düﬂünce bir “ﬂey”e
vaﬂ› s›ras›nda ﬂu soruyu ele al›rlar: Dü- yam›z›n baﬂ› be- dönüﬂtürüldü. Düﬂüncenin matematikﬂüncenin ve akl›n ilerlemesi anlam›na
sel bir araca indirgenmesi, dünyan›n
ladan bir türlü
gelmesi gereken Ayd›nlanma, insanlar› kurtulamam›ﬂt›r? matematiksel ölçüte göre de¤erlendirkorkular›ndan kurtar›p özgürleﬂtirmeyi
mesi gerekti¤ini ortaya ç›kard›.
Horkheimer ve Adorno’nun yukar›da özetlediamaçlad›¤› halde, nas›l olmuﬂ da “ayd›nlanm›ﬂ”
dünyam›z›n baﬂ› beladan bir türlü kurtulamam›ﬂ¤im görüﬂlerinin kayna¤› ya da hedefi bizatihi mat›r? ‹nsanlar› cehaletten, hastal›klardan, ilkel iﬂçitemati¤in iyili¤i veya kötülü¤ü de¤ildir. Bundan zilikten özgürleﬂtirmeyi amaçlayan modern bilim,
yade, mesele, Ayd›nlanmac› düﬂünürlerinin elinde,
matemati¤in düﬂüncenin di¤er kanallar›nda da
t›p ve endüstri nas›l olmuﬂtur da soyk›r›m ve kitle
imha silahlar› üreten faﬂist ideolojilerin oluﬂmas›na
kendini tek düﬂünce biçimi olarak dayatmas›d›r:
Matematik Ayd›nlanma’n›n tek geçerli yasas› haliyard›m etmiﬂtir? [8]
ne gelince, matematiksel yaklaﬂ›m d›ﬂ›ndaki di¤er
bütün yaklaﬂ›mlar da meﬂruiyetini yitirmeye baﬂla* Utah State University, doktora ö¤rencisi.
d› ve matematikle ifade edilemeyen her ﬂey bir ya1 Sadece bir yaz› yazmak niyetiyle baﬂlad›¤›m bu yaz› dizisinin
sonunda gördüm ki, ele almay› istedi¤im konular dört yaz›n›lsama olarak de¤erlendirildi. Sonuçta bütün “anda tüketilemeyecek kadar geniﬂ. Çok k›saca de¤indi¤im veya
lam” matematiksel olana indirgendi. Oysa sözgeliiﬂleyemedi¤im konular› ilerleyen zamanlarda ba¤›ms›z baﬂl›kmi estetik bir iliﬂki kendini hesaba s›¤mayan biçimlar etraf›nda iﬂlemeyi düﬂünüyorum
iriﬂ. Önceki yaz›m›zda Avrupamerkezcilik
eleﬂtirisi ve evrensellik ba¤lam›nda matemati¤i ele alm›ﬂt›k. Bu yaz›da, matemati¤in Ayd›nlanma’yla iliﬂkisine de¤indikten sonra,
matemati¤in özellikle II. Dünya Savaﬂ›’ndaki rolünden hareketle, matematik ve siyaset iliﬂkisini ele
alaca¤›z. Birkaç sayfal›k yaz›n›n s›n›rlar› içerisinde
bu karmaﬂ›k iliﬂkileri tüketmek mümkün de¤il.
Dolay›s›yla, baz› konulara dikkat çekmekle yetinece¤iz1. Son olarak, bu yaz›da varmaya çal›ﬂt›¤›m›z
kimi sonuçlar›n matematik e¤itimi ve prati¤i aç›s›ndan anlam› üzerinde duraca¤›z.
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lerde ortaya koyabilir, ki bu tür bir iliﬂkilerin ma(veya “yarars›z”) bir bilim olarak tarif edilegelmiﬂtemati¤e indirgenmesi, hesaplanamayan her ﬂeyin
tir. 1930’larda, ‹ngiliz matematikçi Hardy matedüpedüz yok say›lmas› demektir.
matikten “zarars›z ve masum” bir u¤raﬂ diye bahBu analizlere de¤indikten sonra ﬂunu ifade etsedebiliyordu [2]. Oysa, ‹kinci Dünya Savaﬂ› ve
mek gerekir: Sorunu matematik sevgisi veya düﬂsonras›nda daha da netleﬂen duruma göre, matemanl›¤› gibi k›s›r bir döngüye mahkûm etmeden,
mati¤in neredeyse bütün alanlar›, oldukça ﬂaﬂ›rt›c›
matemati¤in modern dünyadaki konumunu tespit
olarak ve hiç beklemedik ﬂekillerde bir süre sonra
edip, bu konumun eleﬂtirisini dikkate almakta yauygulamaya konulabilmektedir. Bu durum ça¤daﬂ
rar vard›r.
matematikçiyi, daha önceki meslektaﬂlar›n›n aksiKald› ki bu, matematiksel bir sorun da de¤ilne, yeni sorunlarla yüzleﬂmeye sürükledi. Dolay›dir. Bizce, sözkonusu eleﬂtiri, insanl›¤›n binlerce
s›yla, temelde “yarars›z” (veya “zarars›z”) iﬂler yay›ll›k birikiminin ortaya koydu¤u modern matepan matematikçilerin kendi çal›ﬂmalar›n›n baﬂka
mati¤in sundu¤u imkânlar› reddetmeden, matemainsanlar›n öldürülmesi için kullan›lmas› karﬂ›s›nda
ti¤in modern dönemlerde toplumsal ve kültürel
ne tür tav›r tak›nd›klar› izlenmeye de¤erdir.
alanlarla iliﬂkisine yo¤unlaﬂmal›d›r. Çünkü, Hersh
‹kinci Dünya ve Vietnam savaﬂlar›nda, mateve Davis’in uzun süredir vurgulamaya çal›ﬂt›klar›
mati¤in askeri amaçlar için kullan›lmas›na karﬂ› ç›gibi, matematik kendi uygulamalar›yla toplumsal
kan matematikçi say›s› az de¤ildi. Bu savaﬂlardan
problemler ortaya ç›karabilir ve bu
sonra matematikçiler ﬂu tutumlardan
problemler sadece matematikle çözübirini seçmiﬂtir [1, s. 309]:
‹kinci Dünya Savaﬂ› ve
lemeyebilir [1, s. 204]. Matemati¤in sonras›nda daha da netle1. Mesle¤i tamamen b›rakma.
toplumsal düzlemde kullan›lmas›n›n
2. Matematikle askeri amaçlar›n
ﬂen duruma göre, matesorunlar›n› gördükten sonra mate- mati¤in neredeyse bütün iliﬂkisinin zay›f oldu¤u baﬂka bir ülmati¤i günah keçisi ilan etmek, ateﬂi alanlar›, oldukça ﬂaﬂ›rt›c› keye göç etme.
gerekti¤i gibi kullanamayan birinin olarak ve hiç beklemedik
3. Çal›ﬂmalar›nda askeri uygulaateﬂi suçlamas›na benzer. Toplumsal ﬂekillerde bir süre sonra malardan uzak durma.
düzlemdeki matematiksel uygulama4. Askeri projeleri kendi mateuygulamaya konulabillar, etik, estetik ve toplumsal de¤erler mektedir. Bu durum ça¤- matiksel çal›ﬂmalar›n›n ilerletilmesi
gibi illa matematiksel olmas› gerek- daﬂ matematikçiyi, daha için bir f›rsat olarak kullanma.
meyen k›staslarla ele al›nmal› ve bu5. Savaﬂtan ziyade toplumsal olaönceki meslektaﬂlar›n›n
na göre kullan›lmal›d›r. Sonuçta, marak faydal› görülen t›p, ekoloji, ekoaksine, yeni sorunlarla
tematikçi, ister istemez zaten matenomi vs. gibi konulardaki uygulamayüzleﬂmeye sürükledi.
mati¤in toplumsal kullan›m›yla karﬂ›
lara yo¤unlaﬂma.
karﬂ›yad›r. Bu kullan›ma örnek olarak matemati6. Bilimsel ve ahlaki sorumluluk ad›na çabalama.
¤in savaﬂla iliﬂkisine de¤inelim.
7. Siyasal çabalarda bulunma.
8. Muhtelif çal›ﬂmalar yürüten kimi matemaSavaﬂ ve Matematik. Öncelikle, matematikçitikçilere karﬂ› ﬂiddete kadar varan boykot türleri
nin di¤er disiplinler içerisinde nas›l bir yer iﬂgâl etuygulama.
ti¤ini ele almakla baﬂlayal›m. Genel kan› ﬂudur: Bir
Bu ilginç tabloyu gündeme getirmemin birkaç
medeniyet tarihçisi veya sosyolog, toplumsal ve sinedeni var. Birincisi, matematikçi art›k matematikyasal konular hakk›nda karar verirken, son kertesel olmayan (örne¤in siyasal ve askeri) meselelerle
de yapt›¤› iﬂte kendi siyasal ve ahlaksal yönelimleyüzleﬂmek zorundad›r. Bu sorun ise, çözümünün
rine angaje olmaya müsaittir; matematikçi ise iﬂi
matematiksel olmamas› anlam›nda matematiksel
gere¤i bu tür sorunlarla ilgilenmez, e¤er ilgilenebir sorun de¤ildir. Yani, bu, matematikçinin matecekse de bu tür sorunlarla ancak mesle¤inin d›ﬂ›na
matiksel olmayan konularla (örne¤in etikle) ilgiç›karak bireysel kimli¤iyle ilgilenir. Bu kan›n›n birlenmesini zorunlu k›lar. ‹kincisi, yukar›da görüldüçok konuyu ›skalad›¤›n› düﬂünüyorum. Bu konuya
¤ü üzere, matematikçinin siyasal tavr› basite indirbirazdan savaﬂ örne¤inde dönece¤im.
genemez. Bu, son kertede bireyin kiﬂisel karar›d›r.
Geleneksel olarak, matematik hem konusu
Dolay›s›yla, “matematikçi, modern dünya sishem de sonuçlar› (uygulamalar›) itibariyle soyut
temine daha kolay angaje olur” ﬂeklindeki bir yar-
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g› bu karmaﬂ›k iliﬂkileri ›skal›yor görünmektedir.
ﬁuras› aç›kt›r ki, savaﬂ toplumsal ve siyasal bir çözüm olarak görüldükçe, matematik savaﬂla iliﬂkili
olacakt›r, t›pk› tarihin, sosyolojinin, felsefenin veya teolojinin savaﬂla iliﬂkili olmas› gibi. Mesele matematikçinin nas›l bir tav›r alaca¤›d›r ki bu konuda matematikçinin bireysel özgürlü¤ünü unutmaks›z›n genel bir ﬂey söylemek zordur. Yine de ben,
bir k›s›m matematikçilerin mesle¤i b›rakmaya varan tepkilerinde, hümanist yönlerinin önemli bir
rol oynad›¤›n› düﬂünüyorum.
Bununla birlikte, kimi matematikçilerin apolitik olmay› ye¤lemesi beklenmedik bir ﬂey de¤ildir.
Matematikçinin matematik d›ﬂ›nda di¤er disiplinlere olan ilgisi aﬂ›r› uzmanlaﬂma e¤ilimi nedeniyle
oldukça köreltilmiﬂtir. Fakat bu nerdeyse bütün bilim prati¤i için söz konusudur. Bilim adam›, dar
bir alanda çal›ﬂmaktad›r, çal›ﬂmalar›n›n do¤rudan
sonuçlar› üzerinde bir etkisi sözkonusu de¤ildir;
neye angaje olaca¤›na veya neyin içine sürüklendi¤ine karar verme pozisyonunda de¤ildir. Bunun geçerli bir savunma olup olmad›¤› ayr› bir konudur.
Fakat, matematikçinin “soyut çal›ﬂma yap›yorum”
diyerek savunma yapmas› geçerlili¤ini yitirmiﬂtir.
Matematikçi art›k yeni bir konumdad›r. Önünde
kabaca iki yol vard›r: 1) Nostaljik bir tutumla bir
tür bilinmezci (agnostik) konum belirleyerek matematiksel olmayan meselelerle ilgilenmeyi sorumlulu¤u d›ﬂ›nda kabul edebilir. 2) Gerçekçi bir tutumla bu sorunlarla yüzleﬂir, etiksel karar›n› ve siyasal
davran›ﬂ›n› ona göre belirler.

T›pk› sanat, müzik veya edebiyatta oldu¤u gibi matematikte de modalar, ustalar, liderler ve takipçiler vard›r [7, s. 612]. Yirminci yüzy›l›n ilk çeyre¤inde Hilbert, Gödel, Poincaré gibi öncü matematikçilerin nerdeyse tümü felsefi tart›ﬂmalarda
aktif bir rol oynad›lar. Hersh’ün dikkat çekti¤i
üzere, Erdös, Lakatos, Polya ve Rényi gibi isimlerle geçen yüzy›la damgas›n› vuran Macar matematikçilerde ortak bir tarz vard›: “Tarih, edebiyat ve
felsefeyi kapsayan entelektüel ve kültürel derinlik”
[4, s. 218]. Bu tür bir tarzla matemati¤in ve “mutfa¤›n›n” daha iyi anlaﬂ›laca¤›n›, dahas› matemati¤in hayat›n di¤er alanlar›yla iliﬂkisinin daha do¤ru
bir ﬂekilde kavranaca¤›n› düﬂünüyorum. “Ayd›nlanmac›” bir tarz zaten tan›m gere¤i bütün düﬂünceyi matematiksel olana indirgemekle, estetik, etik,
siyaset gibi farkl› düﬂünce biçimlerini gayr›meﬂru
konumland›rmakta ve dolay›s›yla matemati¤in
sosyal sonuçlar›n› bu farkl› düﬂünce biçimleriyle
ele almay› a priori yasaklamakta, matematik ders
kitaplar›nda biçimci bir yaklaﬂ›ma neden olmaktad›r. Böyle olunca, “Ayd›nlanmac›” matematikçi
ahlaki ve toplumsal sorumluluktan kaçmaktad›r.
Sonuçta, e¤er matemati¤in ve matematikçinin,
kendi eylemlerinin sorumlulu¤unu üstlenmesini ve
dünyaya karﬂ› duyarl› olmas›n› istiyorsak, yukar›da sayd›¤›m›z gerekçelerden dolay› “Ayd›nlanmac›” (veya Bourbakist) bir matematik yapma ve e¤itim tarz›n›n terk edilmesini, bunun yerine sorumluluk ahlak›na dayanan “Macar’vari” bir tarz›n esas
al›nmas›n› savunmam›z gerekir. ♣

Sonuç. 1950’lerden sonra Bourbaki’nin etkisiyle, Türkiye dahil dünyan›n birçok ülkesinde matematik ders kitaplar›nda “kat›ks›zl›k” (yani geometrik ﬂekilleri bile d›ﬂlayan biçimsel ve soyut matematik) esas al›nd›. Oysa bu devir süresini tamamlad› gibi. Bugün uygulamal› matematik için nahoﬂ bir söz
söyleyecek matematikçi bulmak zor [4, s. 26]. Soyut
bir ﬂeyi s›rf soyut düﬂünme becerisi kazand›rma ad›na ö¤retmek de pekala savunulabilir bir ﬂeydir. Oysa, mesele böyle bir ikilemden ziyade ﬂudur: Bourbaki tarz› matematik e¤itimi, matemati¤in “mutfak”
k›sm›n› gözard› etmekte, sadece matemati¤in “vitrin” yani biçimci sunum k›sm›na yo¤unlaﬂmaktad›r.
Bu tür bir biçimci yaklaﬂ›m, matematikçinin gerçekte ne yapt›¤›n› büyük ölçüde ›skalamaktad›r [3, 4,
6]. Bunun için, ders kitaplar›nda ve ö¤retmen e¤itiminde de¤iﬂiklikler yap›lmas› zorunludur.
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