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Özet: İletişim, hegemonya ve toplum ilişkisi günümüzde sosyal bilimlerin ortak konusu ve 

sorunudur. İletişimin belirli bir sistemde üstün ve baskın bir hegemonik güç olduğu görüşü 

yeni bir görüştür. Bu görüş, son zamanlardaki neo-Marksist açıklamalarda da ön plana 

çıkmıştır. Bu çalışmada, iletişim, hegemonya ve toplum üzerine görüşleri ile eleştirel teori 

olarak bilinen Frankfurt Okulu ve Adorno'nun görüşleri tartışılacaktır. 
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Abstract: The relationship between communication, hegemony and society is the common 

issue and problem of social sciences today. The view that communication is a superior and 

dominant hegemonic power in a given system is a new view. This view has also come to the 

fore in recent neo-Marxist statements. In this study, the views of Frankfurt School and 
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İLETİŞİM, HEGEMONYA VE TOPLUM 
AÇISINDAN FRANKFURT OKULU VE 

ADORNO’NUN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE: 
ELEŞTİREL TEORİNİN ELEŞTİRİSİ

Giriş Yerine

İletişim, hegemonya ve toplum ilişkisi günümüzde toplum bilimlerinin 
ortak konu ve sorunudur. İletişimin verili sistem içinde diğer unsur-

lardan daha üstün ve baskın hegemonik bir güç olduğu görüşleri yeni bir 
görüştür. Son dönem yeni-Marxist açıklamalarda da bu görüş öne çıkmıştır. 
Bu çalışmada iletişim, hegemonya ve toplum üzerine görüşleriyle eleştirel 
teori olarak tanınan Frankfurt Okulunun ve Adorno’nun görüşlerini ele ala-
cağız. İletişim ile toplum arasında bilinçlenme düzeyinde ilişki modernleşme 
ile yeni bir biçim kazanmıştır. XIX. yüzyılda burjuvazinin iktidara gelmesi 
ve geleneksel dünya görüşü dışında kendi görüşünü oluşturma, aktarma ve 
yaygınlaştırma çabası yeni kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Burjuvazinin iktidarı ele alması sırasında ortaya çıkan çekişmede 
Batı dünya egemenliğini kendi çıkarı temelinde ele almak isteyen işçi sınıfı 
da yeni kitle iletişim araçlarını burjuvaziye karşı kendi görüşlerini öne çıkar-
mak için kullanmıştır. Giderek burjuvazinin Doğu sömürü ve soygunundan 
aldığı payla işçi sınıfı ile ortak mesajları ve görüşleri paylaşması sonucunda 
kitle iletişim araçları belli başlı özellikleri almaya başlamıştır. Frankfurt Oku-
lu ve Adorno’nun görüşleri XX. yüzyılın başında Almanya ve Avrupa’da fa-
şizmin yükselişi ve kitleler içinde destek kazanmaya başladıkları dönemde 
biçimlenmiştir. 

I. Dünya Savaşı ve sonrasında yeni savaş hazırlıkları ve II. Dünya Sava-
şında kitlelerin verili düzene angaje olması ve Batı’da çeşitli toplumların sınıf 
çelişkilerini ve bilincini bir yana bırakıp toplumların birbirleriyle çatışmaları 
tek yönlü kitle kültürü ve ideolojisinin oluşturulması, aktarılması ve yaygın-
laştırılması sorununu ortaya çıkarmıştır. Milyonlarca insanın milliyetçi duy-
gularla kendi devletleri adına ölümü göze alarak gönüllü savaşa katılması 
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kitle iletişim araçlarının, geniş kitlelerin verilen mesajlara ortaklığının (dü-
zenin meşrulaşması” veya “rıza üretimi”nin) tartışılmasını gerektirmiştir. 
Frankfurt Okulu bu yönde görüşleri ile yaygın çeşitli açıklamaların kaynağı 
durumundadır. Faşizmin kitle bağları, Stalinizm olgusu ve Batı’nın buna-
lımları ile ilgili ideolojik dönüşümler kitle endüstrisinin işlevleri konusunda 
yeni açıklamaların gündeme gelmesine neden olmuştur. XX. yüzyılda kitle 
iletişiminin ekonomik, teknolojik ve içeriksel yapılarıyla (birey-toplum, yö-
neten-yönetilen gibi farklılıklara rağmen) tek yönlü bir bilinç oluşturma ve 
aktarmaya dönüşmesi, kitle iletişim araçlarının ve aktardığı görüşlerin ku-
rumsallaşma, tekelleşme, yabancılaşma ve rolünün tartışılmasını gerektir-
miştir. Halen bu görüşleri nedeniyle Frankfurt Okulu toplum bilimlerinde 
özelde iletişim ve sosyoloji disiplinleri üzerinde varlık ve önemini sürdür-
mektedir. Bu görüşün aşılmaması bir yerde Batı adına Doğu üzerindeki den-
gesizliğin sürmesini ve Batı’da çeşitli sınıfların mevcut egemenlikten, çıkar 
ortaklığından kendi kimliğini tahrip etme pahasına vazgeçmediğini de gös-
termektedir. Bu çalışmada Frankfurt Okulunun görüşlerini tanıtmanın ya-
nında, eleştirisini de bu yönde ele alacağız. 

Sosyoloji tarihinde Frankfurt Okulu olarak bilinen “Toplumsal Araştır-
malar Enstitüsü” 1923 yılında kurulmuştur. Felix Weil isimli zengin işadamı 
tarafından finanse edilen enstitü, büyük bir üniversite bünyesinde kurulan 
ilk Marksist yönelimli araştırma merkezidir. Okul kısa sürede bünyesinde 
filozof, sosyolog, müzikolog gibi farklı isimleri ve disiplinleri bir araya geti-
rerek kültür üzerine çalışmışlardır. Frankfurt Okulu ya da eleştirel teori XX. 
yüzyılın en önemli Batı düşün hareketlerinden birisidir.1  Sadece bir hare-
ket olarak kalmamış aynı zamanda bir düşünce geleneği de oluşturmuştur. 
Ancak okul hem düşünce olarak, hem de devamlılık açısından düz bir çizgi 
izlemez. Kendi içinde çalkantılı bir süreç geçirmiştir. Enstitü, 1933 yılında 
Almanya’da Hitler’in iktidarı ele geçirmesiyle ABD’ye taşınır. II. Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra 1949 yılında tekrar Frankfurt’a geri taşınan okul etkinliğini 
Theodor W. Adorno (1969) ve Max Horkheimer’ın (1973) ölümüne kadar sür-
dürür. Sonrasında da devamcıları vardır.2  Frankfurt Okulunun etkisinin de-
vam ettiği yarım yüzyıllık süre içinde Marxist geleneği sürdürmelerine kar-
şın, bu düşüncenin devrimci muhalif yanından uzaklaşmışlardır. Frankfurt 
Okulunun Marxizmle ilişkisi, yakınlığı ve eleştirisi iletişim ve kültür üzerine 
yaptıkları çalışmalar üzerinden oluşmuş ve yaygınlaşmıştır. 

Frankfurt Okulu Marxizmin iktisat, iktidar, devlet, toplumsal sınıflar ve 
devrim üzerine olan ağırlıklı görüşlerini kültür, sanat, ideoloji, otorite ve 
öznellik kategorilerine kaydırarak Marxizmin yeniden yorumlanmasında 

1 Sezgin Kızılçelik, 2000.
2 Bottomore, (1997: 7-11).
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etkili olmuşlardır. Giderek bu yöneliş Marxizm dışında da ilgi gören ege-
men kültürün ve kültürel hegemonyanın yeniden üretimi ile ilişkili edebiyat, 
sanat ve müziği de kapsayan popüler, ticari, kurumsal kültürel çalışmalara 
dönüşmüştür. Frankfurt Okulu üyeleri Ortodoks Marxizm eleştirisi, faşizm 
ve kapitalizm eleştirisinden yola çıkmış olsalar bile düzenin işleyişi ve yarat-
tığı sorunların aşılacağı yönünde bir görüşe ve dayanağa sahip değillerdir. 
Gerçekte düzenin işleyişinin ve değerlerinin sonuna kadar giderek popüler 
kültür endüstrisi içinde (iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle) aşılacağı gö-
rüşü ile kendiliğindenliği ve teslimiyeti önermektedirler. “Eleştirel teori”-
nin genel olarak toplumsal güçlerin ve “teorilerin eleştirisi”ne dönüşmesi 
bu nedenledir. Popüler kültür endüstrisi eleştiriyi yok ederken son olarak 
eleştirel teorinin katkısıyla bilimsel eleştiri ve gelecek de belirsizleşerek yok 
olur. Frankfurt Okulu eleştirdikleri ortamın içinde şekillenmiştir, verili iliş-
ki ve koşullara kendiliğindenci bir teslimiyet içinde uyum göstermişlerdir. 
Uluslararası sosyalist hareketin bölünmesi, Almanya’da güçlü komünist ha-
reketin parçalanması ve yenilgisi, faşizmin yükselişi toplumsal güçlere gü-
venlerini sarstığı gibi toplumsal gelişme ve değişmede dayanak bulmalarını 
da zorlaştırmıştır. Batı-dışı toplumlardan veya Doğu’dan ise verili düzenin 
değişmesinde hiçbir beklentileri ve umutları yoktur, konu bile edilmemiştir. 
Frankfurt Okulu Almanya’da Nazilerin iktidarı ele alma sürecinde görüşle-
rini geliştirmişlerdir. Bütün Avrupa’da ve Sovyetler Birliği’nde ortaya çıkan 
siyasi irrasyonalizmi ve totalitarizm dalgasını yönetenlerin ve kitlelerin ma-
nevi iç dünyalarına, benlik ve kimliklerine yerleşmiş bir kötülük (“modern 
çağın karanlık yüzü”) olarak açıklama çabasındadırlar. Karanlık yüz öncelik-
le kitleleri peşinden sürükleyen ve kendi yaşamlarını daraltan ve tehdit eden 
Üçüncü Reich faşizmidir. Bu nedenle gündelik yaşamın sosyolojik analizini 
Freudçu psikolojik kategorilerle (benlik, bilinçaltı) ilişkilendirmişlerdir. Bu 
yönleriyle CIA ve sosyal psikoloji kaynaklı Amerikan sosyolojisiyle de ko-
layca uyuşacaklardır. 

Frankfurt Okulu üyelerinin kendilerine ilgi odağı olarak seçtikleri konu-
lar arasında “kültür endüstrisi”, “popüler kültür” veya kitle iletişim araç-
larının yaygınlaştırdığı çeşitli kurumsal bilinç biçimleri çok önemli bir yer 
tutmaktadır.3  Frankfurt Okulu üyeleri kitle kültürü yerine kültür endüstrisi 
kavramını kullanmayı tercih etmişlerdir. Modern toplumun bir eleştirisini 
sunan bu düşünürler, kendi zamanlarında ve gelecekte toplum ve bireylerin 
durumları ile ilgili olumlu, iyimser bir düşünceye sahip değillerdir. Marxizm 
içinden gelmelerine rağmen toplum güçlerine ve verili düzenin yıkılacağı-
na duyulan güvenin sarsılmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Frankfurt 
Okulu kültür endüstrisinin gelişmesi ve artan rasyonelleşmeyle beraber, bi-

3 Işılay Göktürk, 2006.
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reylerin bağımsız düşünme kabiliyetlerini yitirdiklerini ve üzerinde kontrol-
lerinin olmadığı endüstri sürecine bağımlı kaldıklarını savunan görüşleriyle 
resmi sosyalizm yanında Marxizmin kapitalizme karşı muhalif örgütlenme 
ve mücadele geleneğinden kopmuşlardır. Bu nedenle verili düzene eleştiri-
lerine rağmen kolayca Batı’da ilgi görmüşler, ABD tarafından kucaklanarak 
himaye görmüşlerdir. Marxizmle her zaman mesafeli olan sosyoloji de oku-
lun görüşlerini kolayca benimsemiş, tezleri sosyoloji içinde etkili olduğu gibi 
Batı düşüncesinin de bir parçası haline gelmiştir. 

Frankfurt Okulunun kültür endüstrisi kavramı Eleştirel Teorinin kültür 
kuramlarının temelini oluşturur. Kapitalizmin ve endüstrileşmenin gündelik 
hayatın her alanına dahil olması ile kültür endüstrisi kavramı oluşmaya baş-
lamıştır. Kapitalist sistem içinde her şey alınıp satılabilen bir metaya dönüş-
müştür. Doğal olarak kültür kavramı da metalaşmaya başlamış ve kültürün 
amacı, bireyin gündelik yaşam gerçeklerinden uzaklaşmasını sağlayarak bir 
kaçış olanağı sunmak, insanları eğlendirmek ve daha fazla tüketim ekonomi-
sinin içinde yer almalarını sağlayarak var olan sistemin devamını sağlamak 
olmuştur. Frankfurt Okulu üyeleri kitle iletişim araçlarının baskıcı niteliğinin 
ve amacının bireyi var olan siyasal ve toplumsal düzene uyumlu hale getir-
mek olduğu görüşündedirler. İletişim endüstrisi Batı’da toplumsal değişme-
yi gerçekleştirecek güçleri denetim altına almanın ötesinde yönlendirmekte-
dir. Kitle iletişimi/endüstrisi konusundaki olumsuz, karamsar görüşlerinin 
temelinde bu vardır. Kapitalizmin akılcı, araçsal yapısı her türlü eleştirinin 
önüne geçmektedir. İletişim endüstrisi kapitalizmin yarattığı yeni ürünler ve 
ihtiyaçların yarattığı ideolojiyi yaygınlaştırarak toplumun bütününü bağla-
yan önceden belirlenmiş tüketim alışkanlıkları ve davranış biçimleri yarat-
maktadır. Verili düzenin uzantısı olan bilinç bu koşulları aşan eleştirel dü-
şünce ve amaçları dışlamaktadır. 

Kültür endüstrisi kavramı ilk olarak Adorno ve Horkheimer’in birlikte 
yazdıkları Aydınlanmanın Diyalektiği adlı çalışmada kullanılmıştır. Kültür 
ürünlerinin metalaşarak bir endüstri haline geldiği iddiasından yola çıka-
rak “kitle kültürü” yerine ‘’kültür endüstrisi’’ kavramını öne çıkarmışlar-
dır. Gündelik boş zamanın endüstrileştiğini ve tahakkümün bir parçası ol-
duğunu savunmaktadırlar. Popüler müzik, radyo, televizyon ve gazetenin 
oluşturduğu eğlence/kültür endüstrisi alanında araştırmalar yapmışlardır. 
Marxizmde farklı bir anlamda kullanılan (proleter) kitle kültürü yerine kül-
türün oluşmasında kitlelerin katkısının az olduğu ticarileşmiş kültür endüst-
risi kavramını kullanmışlardır. Marxist/proleter kitle kültürü kavramı ile 
mevcut düzenle ilişkili burjuva kitle kültürü kavramı arasındaki ayrım XIX. 
yüzyıldan itibaren ortaya çıkmasına rağmen esas ilgi duydukları ve sorgu-
ladıkları alan egemen burjuva kültür endüstrisidir. Batı toplum sınıflarının 
kültürünün bütünleşmesi ve popüler kültür endüstrisi içinde sorunsallaştı-
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rılması verili düzenin aşılamayacağı ve toplum sınıflarının rızasını üreterek 
kendi kendini sürekli ürettiği gibi bir açmazla sonuçlanacaktır. 

Frankfurt Okulu ve Batı’da Kültürün Sorunsallaştırılması

Frankfurt Okulunun kültür endüstrisi eleştirisinde amaç Batı uygarlığının 
ve düşüncesinin tartışılması değildir. Bu nedenle uygarlık tartışması yerine 
kültürü sorunsallaştırmışlardır. Frankfurt Okulu temsilcileri ağırlıklı olarak, 
XX. yüzyılda otorite ve tahakkümün kültürel boyutu, yabancılaşma, kültü-
rün ticarileşmesi, standartlaşması üzerine çalışmışlardır. Burjuva kültür en-
düstrisi ürünlerinin ve ideolojik içeriklerinin kapsamlı eleştirisini yapmak-
tadırlar. Frankfurt Okulu düşünürlerinin tartışmalarının odağındaki kültür 
endüstrisi kavramsallaştırması kitle kültürü ve popüler kültür eleştirileri 
ile birlikte yürümektedir. “Metalaşma”, “şeyleşme”, “fetişleşme” gibi kav-
ramlar çerçevesinde bir eleştiri sunulmaktadır.4  Frankfurt Okulunun birinci 
kuşağının önde gelen temsilcileri Horkheimer, Adorno ve Marcuse eleştirel 
teorinin ilgi duyduğu konuları ve yöntemini de belirlemişlerdir. Bunda Al-
manya’da Nazilerin iktidara gelişi ve Yahudi kökenlerinin de önemli bir rolü 
vardır. Faşizmi ve anti-semitizmi anlamak için kapitalizm ve kültür endüstri-
si ile ilgilenmişlerdir. Frankfurt Okulunun kitle iletişim araçlarının olumsuz 
yönlerini ve özelliklerini saptamada başarılı görüşleri vardır. Ancak tartış-
mayı Batı düzeninin işleyişi, üstünlük ve sorunları ile sınırladıkları ve Doğu 
egemenliği ile ilişki kurmadıkları için çözümle ilgili tartışmalara girmemiş-
lerdir. Batı içinde düzenin aşılmasını imkansız gördükleri gibi Doğu’dan da 
bu yönde bir girişim beklememişledir. Kitle iletişim araçları ve kültür konu-
sunu öne çıkarmalarının, askeri-siyasi, iktisadi egemenlik ilişkilerini göz ardı 
etmelerinin nedeni de budur. İletişim araçlarına egemen olan egemen sınıf 
verili dünya düzeninin sunduğu çerçeve içinde kendi otoritesini ve tahak-
kümünü gerçekleştirmektedir. Frankfurt Okulunun eleştirileri Batı içi düzen 
eleştirisidir ve bir başka temele ihtiyaç duymadan iletişim kaynaklı görüşle-
rin yaygınlaşmasını sağlamıştır. 

Frankfurt Okulu üyeleri kapitalist kültür endüstrisinin Batı içi güçlü eleş-
tirmenlerindendir. Okul, “eleştirel teori” olarak da adlandırılmış ve sanki 
düzene karşı bir başka eleştirel teorik yaklaşımın olamayacağı görüşünün 
tekelini üstlenmiştir. Bu görüşten ilk etkilenenin Marxist sosyalizmin olma-
sı, kendi devrimci-muhalif geleneği üzerinde şüphe duyması ve yenilenme 
çabası rastlantı değildir. Frankfurt Okulunun Marxist bir jargon kullanması 
ve düzeni eleştirmesi kendilerinin Marxist ve yenilikçi olarak tanınmasına 
yetmiştir. Okula göre kapitalist toplumda bir endüstri haline gelen popüler 

4 Dellaloğlu, (2003: 95).
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kültür bireyleri tamamen kuşatarak onları tüketime yönlendirmekte, sosyal 
sınıfları ve eleştiriyi yok ederek bireyleri pasifize etmektedir. Marxist kay-
nakları nedeniyle popüler kültüre karşı oldukça sert bir tavır takınmışlar-
dır. Faşizm eleştirilerinin bir kaynağı da budur. Popüler kültürü ticari ve boş 
bir oyalanma, uyutma, dışardan aşılama bir kültür olarak görmüşlerdir. Bu 
nedenle kitle iletişim araçlarının sahte bilinç aşıladığı, egemen ideolojiye ve 
siyasete kitlelerin ortaklığını sağlamak için kültürün bayağılaştığını savun-
muşlardır. Kültür endüstrisi, gerçek bir kültür yerine kendiliğinden olma-
yan “şeyleşmiş” ve “kalıplaşmış” bir kültür üretmektedir. Klasik sanatın en 
olumsuz örnekleri bile Herbert Marcuse tarafından tek boyutlu sanat ola-
rak adlandırılan kitle kültürü sanatının içinde yok olmuştur.5 Standartlaştı-
rılmış ürünleriyle kültür endüstrisi bireylerin eleştirel ve özgür düşünmeye 
yönelik yeteneklerini kaybetmelerine neden olmuştur. Sanat da bu yönde 
dönüşmüştür. Ticarileşme ile birlikte “Mozart’ın hit parçaları” yok olur ve 
eğlence kültürünün içinde yerini alır. Ücret ödenerek biletlerin satın alındığı, 
belirlenen saat ve yerde konserin gerçekleştirildiği düşünüldüğünde sanat 
yapıtının özüyle birlikte yitip giden ritüeli söz konusudur. Yeniden çoğaltım 
tekniklerinin devreye girmesi, özellikle de kitle iletişim teknolojisinin kulla-
nılmasıyla birlikte sanatın başkaldırı özellikleri ve geleneksel izlenme ritü-
elleri kaybolmuştur. Sanat artık sürekli yeniden çoğaltılabilir ticari bir meta 
haline dönüştürülmüştür.6  Halk katmanlarında ortaya çıkan ve halkın kendi 
içsel değerlerinden farklı olarak kültür endüstrisi, yukarıdan dayatmacı bir 
şekilde, o toplumda endüstriyel süreçler sonucunda oluşturulmuş ve seri bir 
şekilde standart olarak üretilmiş ürünlerle kitlelere ulaşır ve yeni bir kültürel 
sürecin (popüler kültür ürünlerinin) ortaya çıkmasına zemin hazırlar. 

Frankfurt Okulunun çalışmalarında kültür endüstrisi merkezi bir öne-
me sahiptir. Dellaloğlu’na göre kültür endüstrisi kavramı bir kültür kura-
mı olarak değil, bir endüstri kuramı geliştirmek için kullanılır.7-8  Adorno, 
kültür endüstrisini “doğrudan doğruya üretim sürecini değil aynı zamanda 
kültürel malın standardizasyonunu ve dağıtım tekniklerinin rasyonelleştiril-
mesini anlatmak” amacıyla kullanmıştır. Adorno ve Horkheimer boş zama-
nın endüstrileştiğini savunmaktadırlar. Popüler müzik, radyo, televizyon ve 
gazetenin oluşturduğu eğlence endüstrileri anlamına gelen popüler kültür 
alanında araştırmalar yapmışlardır. Daha önceki çalışmalarında kitle kültürü 
kavramını kullanırken, Aydınlanmanın Diyalektiği ile kitle kültürü tanımını 
yetersiz bulmuşlar ve bunu kültür endüstrisi tanımıyla değiştirerek, kültür 

5 Jay, (2005: 312-313).
6 Büyükbaykal, (2014: 87).
7 Dellaloğlu, (2003:96).
8 Adorno ve Horkheimer, (1996:7-8).
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endüstrisinin bilinen şeyleri yeni bir nitelikte birleştirdiğini savunmuşlardır. 
Frankfurt Okulu verili düzenin/kapitalizmin “patolojik/karanlık” yüzü ve 
sorunlarını açıklamak için Aydınlanmacı akıl, rasyonalite aracılığıyla doğa-
yı tahakküm altına alan toplumun kendini de gizlice sakatlayarak, özgürlük 
olanağını yok ettiğinden söz etmekle işe başlamışlardır. Aklın araçsal ras-
yonaliteye dönüşmesi anti-semitizmi, tahakkümü ve otoriter irrasyonaliz-
mi açıklamak içindir. Aklın araçsallaşması eleştirisini Batı dünya egemen-
lik ilişkileri ve düzeni ile ilgili aşılması gereken bir sorun olarak değil, bir 
açmaz olarak bütün insanlığa yaygınlaştırmışlardır. “Sevk ve idare edilen 
toplum”da kişisel tahakküm genişlerken, düzen toplumsal manipülasyona 
başvurarak Adorno’nun “sınırsız bir şekilde elastik, öznesiz özne” dediği 
şeyi üretir.9  Bunun kültürü düzenin işleyişi içinde ortaya çıkmıştır. Adorno 
ve Horkheimer kültür endüstrisi kavramını XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyı-
lın başlarında Avrupa ve Amerika’da yükselmeye başlayan popüler eğlence 
endüstrisinin kültürel biçimlerinin metalaşmasını vurgulamak amacıyla kul-
lanmışlardır. Eğlence endüstrisinin yükselmesi kültürel ürünlerin standart-
laşması ve rasyonalizasyonu ile sonuçlanmıştır. Bu ürünler, tüketici bireye 
bir yaşam biçimi, bir dünya görüşü benimsetir, şartlandırır ve değişik top-
lum sınıfları içinde çok sayıda insan tarafından benimsenir duruma geldikle-
ri zaman reklam değerleri bir yaşam biçimi de yaratır. Böylelikle tek boyutlu 
düşünce ve davranışlar biçimlenmiş olur.10   

Adorno ve Horkheimer kültür endüstrisi kavramı ile kültür varlıkları-
nın endüstriyel üretimini incelemişlerdir. Tekelin gizlenmesine gerek dahi 
kalmamıştır. Sinema ve radyo, televizyon bu yönde çalışmaktadır. Onların 
ürettiği ürünler bir ideolojiye dönüşmüştür. Kültür endüstrisi artık teknolo-
jik terimlerle anlatılır hale gelmiştir. Bu üretilen ürünlerin niteliğinin de tüke-
ticiler tarafından belirlendiği iddia edilmektedir. Kültür endüstrisi bedenleri 
serbest bırakmakta, benliğe/ruhlara saldırmaktadır. Eleştiri konusu olan, 
Aydınlanmanın akla ve bilimsel bilgiye dayalı özgürlükçü düşünce yapısının 
faydacı bir rasyonaliteyle belirlenen dar bir dünyaya yol açarak, pasif ve tek 
tip tüketicilerden oluşmuş bir kitle toplumu yaratmış olmasıdır. Kitlelerin 
burjuva toplum içerisinde şeyleşmesi ve gerilemesi duyulmamış olanı kendi 
kulaklarıyla duymama, tutulmaz olana kendi elleriyle dokunamama acizli-
ğidir. İnsanlar böylelikle baskı uygulanarak yönlendirilen, birbirine benzer 
ve birbiriyle konuşamayan türden varlıklar haline getirilmektedir. İnsanlar 
iletişim endüstrisinin baskısı ve zorlaması içinde aptallaştırılmış ve gerçek-
ten uzaklaştırılmış olarak verili düzenin sunuşuna uyma eğilimdedirler. Kül-
tür endüstrisinin yaygınlaştırdığı taklitçi ürünler insanları sosyal hiyerarşiye 

9 Eliott, (2016, 89).
10 Marcuse, 1975.
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boyun eğdirmeyi amaçlamaktadır. Yeni ürünler insanların ihtiyaçlarından 
çok, öncelikle sistemin ihtiyaçları gereği ortaya çıkmaktadır. Adorno kül-
tür endüstrisinin yapay olarak ortaya konulan aynı ihtiyaçları homojenlik 
ve kestirilebilirlikle özdeşleşen ürünlerle karşılamaya çalıştığını ileri sürer. 
Kapitalist sisteme hizmet eden bu endüstri tüketiciye kitlesel olarak üretilen 
malları satın alarak ihtiyaçlarını karşılayabileceğini vaat eder. Ama bu vaat 
hiçbir zaman gerçekleşmemektedir. Arzu ve tüketim üretimi için yeni ürün-
lerin üretilmesi ve bunun süreklilik kazanması gerekmektedir. Reklamcılıkla 
iç içe geçmiş kültür endüstrisi daha fazla tüketmeleri için insanları yönlendi-
ren bir araçtan başka bir şey değildir.11  

Adorno’nun Karamsarlığı ve Toplumsal ve Kültürel 
Eleştirinin Yok Olması Bağlamında Sanatın ve 
Duyguların Endüstrileşmesi Görüşü 

XIX. yüzyılda burjuvazi geleneksel düzeni tasfiye ederek yeni toplum an-
layışını ve görüşünü belli bir örgütlenme ile gündeme getirmiştir. Yeni kit-
le iletişim araçlarına bu yönde bir rol ve üstünlük verilmiştir. XX. yüzyılda 
Batı içindeki çekişme ve çatışma nedeniyle bu rol tartışmalı hale gelerek kitle 
iletişim araçlarının oluşturduğu, yaygınlaştırdığı bilinçten kuşku duyulma-
ya başlanmış ve giderek kültür reddedilmiştir. Frankfurt Okulunun önemi 
de kültür konusunu ilk defa gündeme getirmesinden değil, kültür üzerinde 
yarattığı kuşkudan ve popüler kültüre karşı çıkışından kaynaklanmaktadır. 
Adorno’nun kültür konusundaki analizindeki kötümser ve kuşkucu görüş 
artık kültür ve sanatın eleştirel konumunu yitirmesinden, olumsuzlanma-
sından kaynaklanmaktadır. “Kültür kavramının olumsuzlanması, kendini 
hazırlıyor. Bunun başlıca bileşenleri; özerklik, kendiliğindenlik, eleştiri gibi 
kavramların hükümsüzleşmesi”dir.12 Bu görüş başkaları tarafından ken-
diliğindenci bir teslimiyet içinde daha da ileri götürüldüğünde, eleştirinin 
yokluğu, verili düzene ve değerlere kayıtsızlık, bayağılık biçiminde bir çözü-
me dönüşmektedir. 1960’larda Marcuse’nin verili düzenin dışarda bıraktığı 
marjdışı kesimleri tarihin yeni devrimci öznesi olarak tanımlaması rastlantı 
değildir. Frankfurt Okulunun görüşleri sonuna kadar götürüldüğünde; kül-
tür endüstrisi işleyişi içinde kültür ve sanatın olumsuzlanması ve eleştirel 
rolünü yitirmesiyle, verili düzen kendi sonunu da hazırlamaktadır. Bu tam 
da “umutsuz radikal” bir çıkıştır! 

Frankfurt Okulu’nun kültür endüstrisi üzerine açtığı tartışma sonraları 

11 Horkheimer ve Adorno, (1996: 32).
12 Adorno, (2007: 139).
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çeşitli toplum bilimlerinin ortak konusu haline gelen kültürel çalışmalara 
kaynaklık etmiştir. Eleştiri ve tartışmanın ekseni modernleşmeye yöneliktir. 
Modernlik eleştirisi devrimci bir değişim imkanını yadsıması yanında bir 
aşamayı, sıçramayı da öngörmez, boyun eğmeyi belirtir. Eleştirel teorinin 
modernleşmeye olduğu gibi kültüre bakışı da tarih-dışıdır. Frankfurt Oku-
lunun Marxizmden keskin bir biçimde kopması, sınıf bilinci kavramından 
uzaklaşması yanında iktidar ve devrimden de vazgeçmesinden kaynaklan-
maktadır. Frankfurt Okulunun bir toplum ve tarih teorisi olmadığı gibi bunu 
önemsemez, bu yönde bir bağlanma, geçmişi, bugünü ve geleceği kapsaya-
cak biçimde bir gelişme ve yönelişi ifade etme kaygısı yoktur. Toplumsal ve 
tarihi değişme anlayışı olmadığı için giderek eleştirel teorinin eleştirisi bilinç-
li bir seçim olarak uzmanca, akla dayalı metin-söylem-okuma-ileti merkezli 
bir eleştiridir.

Frankfurt Okulunun günümüze kadar gelen etkinliğinde Aydınlanma ve 
modernleşmeye yönelik eleştirileri önemli bir rol oynamıştır. Eleştirel teori 
iletişim endüstrisine ve (gündelik yaşamın anlık görünümlerini ifade eden) 
popüler kültüre dayalıdır. XX. yüzyıl kültür tartışmaları çeşitlidir; “kül-
tür-uygarlık”, “alt-üst kültür”, “yönetici seçkin-halk kültürü” gibi ayrımlar/
farklılıklar yanında “kültürel yayılma”, “kültür emperyalizmi”, “kültürel 
zihniyet” gibi kuramlar çeşitli toplum bilimleri açıklamalarında kullanılmak-
tadır. Frankfurt Okulu bu yönde bir tartışmaya girmeden, kültür endüstrisi 
merkezli modern popüler kitle kültürü eleştirisiyle işe başlamıştır. Frankfurt 
Okulu günümüzde sosyolojide egemen hale gelen bu görüşün ilk sistemli 
temsilcisidir. Dünya egemenlik düzeninin işleyişini ve sorunlarını kitle ileti-
şim araçlarına dayayan ve medya eleştirisine indirgeyen bu görüş sosyoloji 
bilimi içinden iletişim disiplinin ortaya çıkmasında da önemli bir rol oyna-
mıştır. Adorno’nun okul içindeki ünü ve günümüzdeki saygınlığı da bunun-
la ilgilidir. Adorno, Frankfurt Okulunun önde gelen dört üyesinden biridir; 
Marxisttir, ancak döneminde geçerli olan iktisat merkezli açıklamalar yerine 
kültürü çalışmalarının temel eksenine koymuştur; eleştirileri de kitle ileti-
şim araçları ve kültürü üzerindendir; kültürün varlığını üretim alanındaki 
adaletsizliklere ve bir o kadar da ticaretteki haksızlıklara ve aldatmacalara 
borçlu olduğu görüşündedir. Modern dünyada insanlar eleştirel bir bilince 
sahip olmadıkları için tüketim kültürü yaygınlaşmaktadır. Kültür üretilmek-
te, mübadele edilmekte ve meta şeklinde tüketilmektedir. Kültür böylelikle 
tüm muhalif içeriğini ve kapitalist toplumla olan mesafesini kaybetmekte ve 
rasyonel sömürü temelinde bir meta gibi kitlelere satılma amacıyla üretil-
mektedir. 

Frankfurt Okulu ve Adorno sanatı bir başkaldırı bilinci olarak görmüş-
lerdir. Bu nedenle sanatın başkaldırı bilinci olmaktan uzaklaşması ve en-
düstrileşmesi herhangi bir konu değildir. Kültürün sanatla bağlantısı ve 
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eğlence endüstrisine dönüşmesiyle insan eylemi de toplumsal bağlamından 
kopmuştur. Sanatın bağımsız ve özerk bir alan olarak tanımlanması toplum 
bilincinin yozlaşması ve kültür endüstrisine dönüşmesinin de koşuludur. 
Frankfurt Okulu sanata dayalı eleştirel bir toplumsal kuram oluşturma çaba-
sındadır. Bu durum Marxizme yönelik eleştirilerin ve pozitivizmin ötesinde 
daha geniş olarak bilim açıklamalarına karşı uzaklığın/metodolojik eleşti-
rilerin de bir kaynağını oluşturmaktadır. Sanata yönelik ilgileri bilimsel ve 
teknolojik rasyonalitenin eleştirel bir biçimde ortaya çıkmasıyla sonuçlan-
mıştır. Bunun yanında teknokratik-bürokratik, uzmanca yeni bir egemenlik 
biçimi yaratılmasında da ana unsur bilim ve teknolojinin ideolojik etkisine 
yönelik eleştirel tutum ve son olarak kültür ve sanatın daha genel bir tahak-
küm biçimine dönüşmesi de bu yöndeki görüşlerine dayalıdır. Tahakkü-
mün kültürel boyutları (sanatsal başkaldırının ortadan kalkması) bu nedenle 
önemlidir. Karamsar dünya görüşleri ve bilimsel-teknolojik bilince eleştirel 
tutumları sanatın bir çözümlenmesinden kaynaklanmaktadır. Diğer deyişle 
geçmişte Alman düşüncesinde de önemli bir yer tutan kültüre olan ilgileri 
ve eleştirileri pozitivist bilim teorisine muhalefetlerinin ötesinde toplumsal/
kültürel sonuçları itibarıyla genel olarak modern bilim ve teknolojiye karşı 
bir tutuma dönüşmektedir. Bu yönleriyle Batı kapitalizminin gelişimi için-
de Almanya’nın geride kalmasının getirdiği zaaflara düşünce yoluyla bağ-
lanmaya çalışan kültür temelli eleştirel Alman düşünce/felsefe geleneğiyle 
uyumludurlar. Frankfurt Okulunun teknolojik-bilimsel akla yönelik eleştirel 
ancak karamsar görüşleri ve kültür-sanat temelli disiplinler arası yönelişleri 
ancak bu bağlamda bir anlam ve açıklığa kavuşabilir. 

Kapitalizmin aklı ve bilimine yönelik eleştiriler ekseninde gelişen ve kül-
tür-sanata dayalı olarak biçimlenen teori felsefe, psikanaliz, kültür endüstrisi 
ve medya eleştirisi temelinde gelişmiştir. Modern toplumda bürokrasinin ve 
örgütlülüğün yayılmasıyla toplumsal yaşam daha çok rasyonelleşirken göre-
ce özerk bir alan olan kültür-sanat da bu yönde değişmiştir. Frankfurt Okulu 
mensupları kültür ve modernizmle ilgili problemleri, toplumu yönlendirme 
ve manipüle etmede kitle iletişiminin araçlarının başat formları olarak gör-
dükleri müzik, edebiyat, radyo, sinema, basın ve estetik alanında yaptıkları 
çalışmalarla açıklamaya ve doğrulamaya çalışmışlardır. Bu yönelişin en be-
lirleyici noktaları aklın sorgulanması ve ABD sosyolojisiyle ilişkili bir temel-
lendirmeyle bilime dayalı muhalif bir düşünce ve eylemin mümkün olmadı-
ğı sonucuna varmalarıdır. Kültür endüstrisinin örgütlenmesi ve tahakkümü 
içinde bireyin özgürleşmesi ortadan kalkarken muhalif yönü de kalmamıştır, 
tüketim ilişkilerinin çerçevesine mahkum olmuştur. Bireyin bilincinin parça-
lanması, tek tipleşmesi ve köleleşmesi tüketim toplumu/kitle toplumunun 
temeli olarak tanımlanmıştır. Bu değerlendirmelerin Marxist öngörüler-
le uyuşmamasını dert etmemişlerdir. Bunda dönemlerinde şiddete dayalı 
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otoriter rejim ve görüşlere kitlelerin kolayca ortak olmaları ve verili düzeni 
desteklemeleri de önemli bir rol oynamıştır. Kıta Avrupasındaki faşizm ve 
Stalinci sosyalizm uygulamalarıyla ABD’deki gelişkin kapitalizmin kitle top-
lumu ve faşizm eğilimi arasında bu yönde işlevsel benzerlik kurmuşlardır. 
Bu tartışmada kültürün aşağıdan yada kitlelerden yükselmediği, kültür en-
düstrileri (ikna aracı) tarafından yukardan yönetildiği görüşünü savunmuş-
lardır. Bir başka deyişle geniş toplum kesimlerinin verili düzene verdiği des-
tek ve rızaları bir aldanma/aldatma olarak görülmüştür. Bu anlamda Batı’da 
çeşitli toplum kesimlerinin verili Batı dünya egemenliği ve düzeniyle uyuş-
ması konusunda yüzeysel olarak saptadıkları belli eğilimleri ve sonuçları da 
sonuna kadar götürememişlerdir. Sorunu güdümlü/aşılama bir ideoloji ve 
kültüre indirgemeleri, Batı çözümünün toplumlararası ilişkilerindeki yerine 
ve rolüne dayalı toplum ve kültür eleştirisi yapmalarını engellemiş, sorunu 
kültür ve ideolojinin yukardan oluşturulması, yaygınlaştırılması ve deneti-
miyle (anti-demokratik, popüler kültür endüstrisi/kitle toplumu ideolojisi, 
standartlaştırma ve dağıtım tekniklerinin rasyonelleşmesiyle) sınırlamıştır. 

Kültür endüstrisi Batılı, burjuva olmasına karşın popülist/halkçı bir özellik 
taşımaktadır. XIX. yüzyıl sonrası gündeme gelen aristokrat, geleneksel, dini 
otoriter temelden kopmuş ve genelleşmiş gündelik yaşam tarzına indirgenen 
kültür anlayışıyla uyumludur. Ancak XX. yüzyılda otorite, şiddet ile popüler 
kültür ve yaşam tarzı arasındaki ilişki (stalinizm ve faşizmin kitleler düze-
yinde etkisi) tartışmaya neden olmuştur. Kültür giderek otoriterlik, şiddet 
ve barbarlığın kaynağı haline gelmiştir. Frankfurt Okulu ve Marxçı kuramlar 
iletişim araçlarının ideolojik-kültürel yönü konusunda ortaklık taşımaktadır. 
Ancak ekonomik ilişkiler temel ideolojik kültürel yapıyı belirlese bile ideolo-
jik kültürel yapının özerkliği ve iletişim araçlarının işleyişi kültürün içeriğine 
ekonomik yapıyı aşan yeni bir anlam kazandırabilmektedir. İletişim araçları 
düzenin sürekliliğini sağlarken aynı zamanda toplumsal bilinci de belli bir 
yönde değiştirmektedir. Bu durum kültürel konuların öne çıkmasına neden 
olduğu gibi iletişim araçlarının toplumsal yapıyla ilişkilerini de tartışmalı 
hale getirmektedir. İletişim endüstrisi düzenin işleyişine ve otoriterliğin üre-
timine mutlaklık kazandırmaktadır. Daha sonra Althusser’in de gündeme 
getirdiği gibi kitle iletişim araçları, aile, okul ve kilise gibi kurumlarla birlikte 
ideolojik yapıyı somutlaştıran devletin ideolojik aygıtlarıdır, ekonomik iliş-
kilerin ve düzenin yeniden üretilmesini belirlemektedir. İletişim teknolojileri 
sadece belli bir bilinci oluşturma, yaygınlaştırma ilişkileriyle sınırlanmamak-
ta, yeni yönetme biçimleri, yeni tüketim ihtiyaçları veya ticaret imkanları da 
sağladıkları için ilişkileri yönlendiren, düzenleyen ve denetleyen bir konum 
da kazanmaktadır. Artık bireyin toplumsallaşma sürecinde iletişim ve kültür 
ilişkisinin (oluşturma, taşıma, çoğaltma/tekrarlama, saklama, yaygınlaştır-
ma açısından) iç içe ve nedensel bir hale geldiğinden söz edilmektedir. Bu 
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aynı zamanda otorite ve şiddet ile kültürün birbirine koşut hale gelmesidir. 
Buradan aydınlanma ve modernleşmenin getirdiği akla ve işleyişe, kültürün 
reddedilmesine geçmek zor olmayacaktır.. 

Frankfurt Okulu kitle endüstrisinin ürünlerini, işleyiş ve etkileri incele-
mişlerdir. Kitle endüstrisinin oluşturduğu, yaygınlaştırdığı ve dağıtımını 
yaptığı bilincin kurumsallaşmış/uzmanlaşmış çeşitli biçimleri (basım, gö-
rüntü, ses ile ilişkili gazete, dergi, afiş, fotoğraf, reklam, konser, televizyon si-
nema gibi) bulunmaktadır. Yapımcı, editör, muhabir gibi çeşitli kitle iletişim-
cisi profesyonel uzmanlarca oluşturulan değişik içerikler mekanik araçlarla 
hızlı ve sürekli bir biçimde kitle durumundaki izleyiciye ulaştırırlar. Temel-
de benzer olan görüşler/iletiler hareket eden sesler, görüntüler, imgelerle 
hedef aldığı kitleye göre değişik biçimde ve değişik anlamlar içinde verile-
bilir. Sanat ürünleri de kitle iletişim araçlarının işleyişi içinde yaygınlaştırı-
lan, uysallaştırılan bir tüketim malına dönüşmüştür. Frankfurt Okuluna göre 
kurulu düzene karşı çıkışın bir ifadesi olan sanat yeni dönemde tam tersine 
bir işlev kazanmıştır. Artık sanat yaşamdan kopmuş ve gerçeklik boyutunu 
yitirmiştir. Kitle iletişim endüstri sürecinde sanat düzene uyumlu bir tüke-
tim malına (ürüne) dönüşürken kendi kaynağına (düzene karşı çıkış) karşıt 
bir özellik kazanmaktadır. Klasiklerin popülerleşmesi ve yeniden canlandı-
rılması sırasında bile yaşamdan koparılarak gerçeklik ve düzene karşıtlık bo-
yutunu kaybetmişlerdir. Kültür endüstrisinin gücü ile gündelik yaşam tarzı 
arasındaki ilişki bütünleştikçe toplumsal gerçeklik estetize olurken gerçekte 
toplumsal gerçek bir kurguya dönüşmektedir. 

Frankfurt Okulunun ardından kültür analizinde tarihten ve koşullardan 
kopma yönünde temel bir eksen değişikliği vardır. Adorno’ya göre kültür 
endüstrisinin ürettikleri metalaşan sanat yapıtları değil, daha en başından 
pazar için üretilmiş metalardır. Kültür endüstrileri kapitalizmle bütünleşmiş 
medya ve eğlence firmalarıdır. Medya organizasyonlarının devreye girdiği 
kültür endüstrilerinde yapay bir kültür, eğlenceye, tüketime yönelik bir kül-
tür söz konusudur. Artık kültürel üretim kapitalist ekonominin bir parça-
sı haline gelmiştir. Kültür endüstrisi ile yaşamın ticarileşmesiyle bağlantılı 
olarak kültür ürünlerinin standartlaşması, dağıtım tekniklerinin rasyonelleş-
mesi ve tekelleşmesi süreçlerine gönderme yapılmaktadır. Adorno popüler 
sanatın çağdaş biçimi olarak algılanması ihtimaline karşı kültür endüstrisi 
ile kitle kültürü arasında bir ayrıma gittiklerini ifade etmektedir. Kültür en-
düstrisi, eski olanla tanıdık olanı yeni bir nitelikte birleştirirken tüketicileri 
kendisine uydurmaktadır. Böylelikle, yüksek ve düşük sanat ürünleri her iki-
sinin de aleyhine bir araya getirilmektedir.13  Kültür endüstrisi, kapitalizmin 
etkisiyle ortaya çıkan kültürel bir oluşumdur. Ayrıca kültür endüstrisi, ulus-

13 Sevim, (2008: 15).
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lararası pazarın değişimlerine ve ihtiyaçlarına göre biçimlenir. Halk katman-
larında ortaya çıkan ve halkın kendi içsel değerlerini taşıyan değerlerden 
farklı olarak kültür endüstrisi, yukarıdan dayatmacı bir şekilde, o toplumda 
endüstriyel süreçler sonucundan oluşturulmuş ve seri bir şekilde standart 
olarak üretilmiş ürünlerle kitlelere ulaşır ve yeni bir kültürel sürecin ortaya 
çıkmasına zemin hazırlar.

Kültür endüstrisi Adorno’nun 1930’lardan başlayarak ölümüne kadar 
(1969) üzerine en fazla eğildiği konulardan biridir. Kültür, araştırmalarında 
merkezi bir yer tutan mesele olmuştur. Kültür endüstrisi metninin ilk ka-
ralamalarında kitle kültürü diye geçen bu kavramın, Horkheimer ve kendi-
si tarafından kullanılmasının nedenini kültürün aşağıdan ya da kitlelerden 
yükselmediğini yukarıdan yönetildiğini anlatmak olarak belirtir.14  Popüler 
kültür ve sanat ürünleri bir kurmaca olarak tartışmaya daha elverişlidir. Kül-
türe yönelik tartışmaların ekseni yaşam tarzına ait bütünselliği ve farklılı-
ğı önceleyen, bireysel yaşantının gündelik, anlık pratiğine dayalı, tarih dışı 
alanların dışında bir alana kaymıştır. ABD’nin Bat’nın öncüsü ve sözcüsü 
olarak öne çıkmasıyla modernleşme eleştirisi ve kültür endüstrisinin gün-
deme gelmesi arasında bir örtüşme vardır. Adorno’ ya göre kültür endüst-
risi sanat eserinin özerkliğini bilinçli bir biçimde ortadan kaldırırken, onu 
bütünüyle “mala” dönüştürür. Kültür endüstrileri kapitalizmle bütünleşmiş 
medya ve eğlence firmaları tarafından üretilmektedir. Medya organizas-
yonlarının devreye girdiği kültür endüstrilerinde yapay kültür, eğlenceye, 
tüketime yönelik bir kültür söz konusudur. Artık kültürel üretim kapitalist 
ekonominin bir parçası haline gelmiştir.15  Adorno, kültür endüstrisinin rek-
lamlar sayesinde yeniden ve yeniden üretildiğini ve toplumları kuşattığını 
söylemektedir. Kültür endüstrilerinde medya organizasyonları devreye gi-
rer. Böylesine bir ortamda, tüm ürünlerin pazarlanıp tüketiciye sunulması-
nın en etkili yolu reklamdır. Reklam, “kültür endüstrisinin yaşam iksiridir 
ve reklamın arkasında, sistemin egemenliği gizlenmektedir; reklam damgası 
taşımayan her şeye ekonomik açıdan su götürür diye bakılmaktadır.”16 Ador-
no, reklamın kültür endüstrisindeki zaferini “tüketicinin sahte olduğu halde, 
bastırılması zor bir istekle ‘kültür’ metalarını alma ve kullanmaya devam et-
mesi” biçiminde açımlar. Nihayetinde kültür endüstrisi gelişimini tamam-
lamış ve müşterilerinin kalbini çalmayı başarmıştır. Kısacası, kültür endüst-
risini harekete geçiren güç piyasadır. Dolayısıyla kültüre damgasını vuran 
temel güdü en geniş satışı yakalamak, en çabuk ve en çok kara ulaşmaktır.17  

14 Kejanlıoğlu, (2005: 184).
15 Büyükbaykal, (2014: 87).
16 Adorno, (1996: 112).
17 Dellaloğlu. (2003: 99).
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Kültür endüstrisi gerçek bir kültür değil, kendiliğinden olmayan, şeyleşmiş 
kalıp bir kültür üretir. Modern kitle toplumunda birbirlerinden farklı yüksek 
kültür ve alt kesimlerin kültürü diye bir ayrım kalmamıştır. Bu farklılık veya 
karşıtlık popüler kültür endüstrisi içerisinde yok olmuştur.

Adorno’ ya göre kültür endüstrinin yeni diye sunduğu şey, hep aynı 
olanın kılığının değiştirilmesinden başka bir şey değildir. Kültür endüstri-
sinin başat etkinliği insanlara sahte bireysellik sunmasıdır. Ürünler, bir ka-
çışın yarattığı sığınaktır, ancak bu kaçıştan öte adeta kümelenmeyi ortaya 
çıkarır. Adorno için kültür endüstrisinin fizyolojisini “verimliliği arttırma, 
fotoğrafik sertlik ve netlik karışımı; diğer yanda bireyci tortular, hazırlanmış 
ve rasyonel eğilimli romantizmin ruh hali oluşturur. Tüm bunların insanları 
götürdüğü en önemli sonuç, koşulsuz ve bilinçten yoksun “uyumdur”. Kül-
tür endüstrisinde bilincin yerini uyumlu olma hali alır. Ortaya attığı kültür 
endüstrisi kavramı ve onun biçimlendirici, standarlaştırıcı ürünlerini pazar-
layan yapısı bunun bir uzantısıdır. Adorno’ya göre “kültüre özgü olan, ya-
şamın çıplak zorunluluklarından bağımsız olandır.” Kültürün “dokunulmaz 
irrasyonelliğini en açık biçimde dışa vurduğu yer, yönetimin kültürel olana 
yabancılaşmasıdır, kültür en fazla, onun hakkında en az deneyimi olanlara 
irrasyonel görünür”, kültür endüstrisi yüceltmez, sürekli baskı altına alır.18  
Arzu duyulanları ya da cinsel arzuları sürekli gözler önüne sererek, yozlaş-
mış zevki tahrik eder.19  Kültür endüstrisinde başarı her başarısızlıktan sonra 
gelen eğlencedir. Kitle kültürünün ahlakı yozlaşmış/ bayağılaşmış bir ahlak-
tır. 

Kültür endüstrisinde trn ajik filmler insanların ahlakının bozulduğu film-
ler haline gelmiştir. Sistemin baskısıyla kimliği bozulan, öfke ve itaatsizliği 
her yerde yansıtan davranış sergileyen kitleler kültür endüstrisinde düzene 
sokulmaktadırlar. Herkese hitap edip, hiç kimsenin dışarı çıkmaması için 
uğraşan sistem, aynı malı farklı biçimlerle ve farklı fiyatlarla insanlara pa-
zarlama yoluna gitmiştir. Hâlbuki hiçbir şey farklı değildir. Sinemaya giden 
izleyici, benzerini onlarca kez izlediği filmi tekrar tekrar izlemektedir. Fil-
mi seyretmeye başladığında, filmin nasıl biteceğini, kimin öldürülüp, kimin 
cezalandırılacağını çok iyi bilmektedir. İnsanlar, izledikleri film sonrasında 
sokağı, biraz önce izlediği filmin devamı gibi algılamaktadır. Film, filmin ya-
pısı içinde tepki verme yeteneğini kaybetmiş seyirciye, düş kurma ve akıl yü-
rütme fırsatı vermemekte, izleyiciyi tamamen pasifize etmektedir. Böylelikle 
film, seyircinin, filmi gerçekte var oluyormuş gibi algılamasını sağlamakta-
dır. Artık seyirci için gösterilenin gerçekten bir farkı kalmamıştır.20  Sinema, 

18 Adorno ve Horkheimer, (1996: 31-35).
19 Adorno ve Horkheimer, (1996: 31-35).
20 Adorno, (2007: 55).
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televizyon, radyo, popüler müzik, gazeteler, magazin dergileri vb. eğlence 
endüstrisinin ürünleri haline dönüşmüştür. Eğlence gerçeği belirsizleştirerek 
insanları her şeyi olduğu gibi kabul etmeye zorlamıştır.

Sonuç Yerine: Eleştirel Teorinin Eleştirisi 

XX. yüzyılın daha ilk yarısında gündeme gelen ve milyonlarca insanın 
ölümüne neden olan iki dünya savaşı sonrasında Batı’da da toplumlar ve 
toplum sınıfları arasında Batı kültürüne ve evrenselliğine duyulan inanç ve 
güven ortadan kalkmıştır. Ancak Batı kimliğinden de vazgeçmemişlerdir, bu 
nedenle tartışmalar Batı uygarlığı yerine Batı kültürü üzerinedir. Eleştirel te-
ori kitle iletişim araçlarına/endüstrisine toplum, tarih, siyaset ve iktisadın 
ötesinde koşullar üstü bir ayrıcalık ve üstünlük vermektedir. Aileden eğiti-
me, hukuktan üretime kadar tüm kurumlarda insanların nasıl davranacakla-
rının belirleyicisi iletişim endüstrisi ve uzmanlarıdır. Toplum ve birey artık 
toplum sorunlarının çözümünde etkin bir güç olmaktan çıkmış, pasif özneler 
durumundadır. İktidar bu nedenle gündelik yaşamın rutinleri içinde ortaya 
çıkmaktadır. Diğer bir deyişle iktidar ve güç iletişim/kültür endüstrisinin 
veya teknolojisinin işleyişi tarafından belirlenmektedir. Toplum ve birey artık 
kendi iç bütünlüğüne sahip tutarlı, tarihsel ve toplumsal bir varlık değildir. 
Bunun sonucunda artık verili düzen disipline edici, yönlendirici, kendinden 
menkul mutlak ve sınırsız bir iktidar olmaktadır. Bu görüşler verili düzen 
içinde iktidarı elinde tutan gücü mutlaklaştırdığı gibi çözüm konusunda da 
umutsuzdur. Birey, toplumsal sınıflar ve toplum zaman, mekan, toplumun 
temel (üretim) ilişkileri ve iktidar dışında, edilgen, ölü bir duyarlık, disiplin 
ve ortaklık içindedir. Genel olarak küreselleşme ve yerelleşme ile ilgili gö-
rüşler yanında, iletişim toplumu, tüketim toplumu, bilgi toplumu veya gö-
zetim/denetim toplumu gibi yeni açıklamaların temelinde bu görüş bulun-
maktadır. İletişim endüstrisi/teknolojisinin işleyişi ve gücü önünde hiçbir 
toplumsal güç kendi adına bir çözüm arayışı içine girememekte, tam tersine 
güçsüzleşmekte, mutlak iktidar önünde merkezsiz ve yönsüz kalmaktadır. 
Bu durum günümüzde Batı dünya egemenliği ve üstünlüğü elinde tutan Batı 
için kabul edilebilir bir durum olsa bile Batı-dışı toplumlar için kabul edile-
mezdir. Bizim bu görüşlere yönelik ilk itirazımız bunadır. 

Frankfurt Okulu başlangıçta klasik sosyoloji içinde Batı kapitalist dü-
zenine eleştiriler yürüten Marxizm geleneğine bağlıdır. Ancak mensupları 
özellikle ABD’de geçirdikleri yıllar sırasında Ortodoks/Stalinci Marxizmi 
reddederken onun devrimci yanından kesin bir kopuş içindedirler. Marxist 
pratikten uzaklaşmaları yanında temel ilgi konuları ve yönelimlerinde de bir 
değişim vardır. Bu onun disiplinlerarası yanını da oluşturmaktadır. Marxiz-
mi yenilemek isteği Marxizm içinde yeniden konumlanmaya dönüşmüştür. 
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Kapitalizmin ve burjuva toplumunun eleştirisi düzenin kendi ilkelerini, de-
ğerlerini gerçekleştirerek veya sonuna kadar götürerek aşılması anlamında 
entelektüel bir çabaya dönüşmüştür. Ancak tarihin toplum güçlerine dayalı 
Marxist yorumu kültür felsefesi ve psikolojiden alınan kavram ve yöntem-
lerle değiştirilmiştir. Bunda sadece ABD’de bulunmaları değil tarihsel açıdan 
yaşanan süreçler, Batı sosyalizm uygulamaları ve açmazları da önemli bir 
rol oynamıştır. Frankfurt Okulunun veya eleştirel teorinin iletişim, otorite 
ve toplum ilişkileriyle ilgili görüşleri iletişim/kültür endüstrisi kavramı için-
de billurlaşmıştır. Kültür endüstrisi bağlamında kitle toplumu/kültürü ve 
kapitalizm eleştirisi ile Marxizmden koparken “eleştirel okul” olarak kendi 
adlarıyla anılacaklardır. İletişim ile toplum arasında toplum bilinci ve örgüt-
lenmesiyle kurulan ilişki yeni ve ayrı bir kuramsal yaklaşımı ortaya çıkarmış-
tır. İletişim endüstrisi verili düzen içinde adeta kendi kendini oluşturmakta, 
yeniden üretmekte ve kendi kendisine referansta bulunan bir çerçeve oluş-
turmaktadır. Bireysel ve toplumsal düzeyde insan özgürlük ve deneyimle-
rinin sınırlanmasının veya genişlemesinin ölçütü olmaktadır. Kitle iletişim 
araçlarının oluşturduğu, aktardığı ve yaygınlaştırdığı bilincin kültür endüst-
risi (kurumlaşma, tekelleşme, yabancılaşma) içinde tanıtılması günümüz kit-
le iletişimini işleyişini tanımamızı, özelliklerini saptamamızı sağlıyor. Ancak 
geniş toplum kesimlerinin kitle iletişim araçlarının (düzenin) oluşturduğu, 
yaygınlaştırdığı görüşlere niçin katıldığını, ortak olduğunu ve hangi güçlere 
dayanarak toplum sorularının çözüleceğini/aşılacağını açıklamıyor. Bu yönü 
tartışma dışı kaldığı için verili ilişki ve koşullara müdahale etmek, dışına çık-
mak da mümkün olmuyor. Bu nedenle eleştirel teori günümüz dünyasının 
sorunlarının çözümü konusunda kötümser ve çıkışsız bir görüşe sahiptir. Bu 
görüşlerin Marxizmin ve sosyoloji içinde yaygınlaşması teorinin ve bu di-
siplinlerin zenginleşmesi, aşama kaydetmesi olmamıştır. Bu nedenle eleştirel 
teori toplum bilimlerinde bütün yaygınlığına karşın bir tıkanmanın/açmazın 
ifadesidir. İletişim ve sosyolojide giderek alan araştırmalarının ortaya çık-
masında da bu sınırlılığın önemli bir rolü vardır. Düzenin işleyişinde kitle 
iletişim araçlarının rolü hatta belirleyici olduğu görüşleri ile uygulamada ile-
tişim araştırmaları konusunda yüzeysel belli saptamalar yapmanın ötesine 
geçilmemiştir. Okul mensuplarının ABD başta olmak üzere Batı’da belli say-
gı görmesi, Batı toplum düşüncesi içinde kendilerine özel bir yer verilmesi, 
himaye edilmesi boşuna değildir. 

Adorno ve Horkheimer’in eleştirel kuramı sadece aydınlanma, modern-
leşme ve araçsal akla (dolayısıyla sosyolojiye/pozitivizme) karşı çıkmamıştır 
aynı zamanda Aydınlanmanın bir ürünü olan Marxizmin toplum güçlerin 
dayalı muhalif, aşamalı tarih görüşünden de kopmuşlardır. Araçsal, tekno-
lojik ve bilimsel aklın yerine açıklamada iletişim araçlarının mutlak belirleyi-
ciliğini koymuşlardır. Eleştirel teori kitle iletişim araçlarına kültür endüstrisi 
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tanımıyla toplum ilişkilerinin oluşumunda, bilgi ve toplum örgütlenmesinde 
belirleyici rol vermektedir. Aklın baskı altına aldığı doğa ve toplum ilişkile-
rinden kültüre doğru bir yöneliş vardır. Frankfurt Okulunun şiddet ve ta-
hakküme yönelik ilgisi birey, öz/benlik, ideoloji, kimlik ve gündelik yaşama 
dair bir ağırlık ve psikolojiye, psikanalize yöneliş içerir. Benlik, toplum, aile, 
şiddet, cinsellik, bilinçaltı gibi konulara olan ilgi giderek bu çerçeve içinde bir 
anlam kazanır. Adorno “Sosyoloji ve Psikoloji” çalışmasında Freud’un çağın 
sorunlarını anlamada veya toplumsal teori için önemini ele almaktadır. Bu 
yönüyle de günümüz görüşleri üzerinde etkilidir. “Bireysel benliğin yarılmış 
ve çatlamış doğasını” tartışmak için önce toplumdan, toplumsaldan, koşul-
lardan ve tarihten kopulmuştur. Bu etkinin sosyoloji ve Marxizm açısından 
olumlu olduğunu söylemek güçtür. Bireyin ve toplumun doğası (biyolo-
jik veya toplumsal cinsellik) öne çıkarılınca artık tarih dışında oluşmuş bir 
kimlik veya benlikten ve bunun değişmez mutlak doğasını (cinsel baskı ve 
şiddet) tartışmaktan başka yol kalmamaktadır. Bu durumda cinsel baskının 
ortadan kalmasıyla kimlik, toplum ve kültürün dönüşme imkanının önünün 
açılacağını söylemekten başka bir çözüm önerilememektedir. Frankfurt Oku-
lunun bir üyesi olan From’un çalışmalarında Freud’un bilinçaltı kuramıyla 
Marxist sosyolojiyi bütünleştirme çabası bunun bir ürünüdür. 

Frankfurt Okulu’nun kültür üzerine görüşleri Batı düzeni ile sınırlıdır. 
Ancak Batı dünya egemenliği nedeniyle diğer toplumları da kuşatan bir gö-
rüş öne sürebilmişlerdir. Kültür endüstrisi bu durumda farklı uygarlık çevre-
leri içinde her topluma kendi özelliklerini kazandırmıştır. Kültür endüstrisi 
dünyayı kapsamakta, çoğulcu bir çeşitliliği olsa bile iletişim teknolojilerinin 
tekelci-uzmanca gelişimine ve üretimine dayanmakta, toplumlararası güçlü, 
egemen bir karakter taşımaktadır. Diğer deyişle kültür/uygarlık artık tekno-
lojiye dayalı, yabancılaşmış, parçalanmış, kendince amaçlı ve kapsamlı mad-
di bir süreç ve işleyiş olarak tanımlanmaktadır. Aydınlanma ve modernleş-
me eleştirilerinin nedeni budur. Kültür endüstrisi tümüyle Batılı ve burjuva 
sınıfsal özellikler taşımasına karşın çıkış yoktur. Frankfurt Okulu ve onun ilk 
kuşak eleştirel kuramcıları Marxist sosyalizmin devrimci, muhalif geleneği-
ni terk etmişlerdir. Sosyoloji, iktisat, psikoloji, teknoloji ve iletişime dayalı 
disiplinler arası yeni açıklamalar veya eleştirel kuramın eleştirisi düzenin 
işleyişini anlama ve aşmaya yönelik olmaktan öteye bu anlamı taşımakta-
dır. 1960 ve 1970’li yılların devrimci yeni arayışlarının önünü tıkanmasın-
da ve tüketilmesinde önemli bir rol üstlenmişlerdir. Aklın eleştirisi giderek 
sosyalizmin ve tarihin eleştirisine ve geleceğe yönelik kuşkuya dönüşmüş-
tür. Öncelikle kitle iletişim araçlarına (kültür endüstrisi) toplum ilişkilerinin 
oluşmasında, kurulmasında belirleyici bir rol verilmesiyle toplum güçleri ve 
tarih dışarda bırakılmaktadır. Kitle iletişim araçlarının aktardığı bilince karşı 
şüphe ve eleştiri de giderek bütün dünya görüşlerine, bütünsel kuramlara 
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karşı şüpheye dönüşmüştür. Bu açıdan da eleştirel teorinin toplum bilimle-
rine katkısından değil olumsuz yönde değersizleşmesine neden olduğunu 
söyleyebiliriz. Marxizmin toplumun kendi ilişkileri (üretim) örgütlenmesi ve 
bilinçlenmesi aracılığı ile düzen üzerinde etkili olacağı görüşlerinin ters yüz 
edilmesi, Marxizmin düzene karşı muhalif yönünün ortadan kalkması, dü-
zene uyumlu muhalif-antici bir Marxist görüşün gündeme gelmesine imkan 
vermiştir. Eleştirel teorinin iletişim ve sosyoloji disiplinleri arasında da etkili 
olması bu nedenledir. 

Frankfurt Okulu’nun eleştirdiği bir konu da kitle kültürü kavramıyla kitle 
kültürünün gelişmesi değil, tekelci kapitalizmin himayesinde kitle kültürü 
tarafından yüklenilen veya zorlanan baskının özgül biçimi olmuştur.21  Ador-
no’ya göre kültür endüstrisi bireyin kendine yakışır bir toplumda yaşadığı 
sanısının uyanmasına yardımcı olmakta, insanı rahatlatıp uyuşturmaktadır. 
Bu da “varoluşun kötü ekonomik belirlenimi” nin sürmesine yardımcı ol-
maktadır.22 Adorno, kültür endüstrisinin kitlelerin kendiliğinden ortaya çı-
kan bir kültür sorunu ya da popüler sanatın çağdaş bir formu olmadığı gö-
rüşündedir. Kültürel varlıkların kar dürtüsüyle üretilen standartlaştırılmış 
mallara dönüştüğünü vurgular.23 Kültür endüstrisi, bireylerin farklı tercihi 
varmış gibi göstererek, bireyleri hep aynı yere yerleştirmektedir. Adorno 
tüm bu belirlemelerin ardından bir kültür politikasının nasıl olması gerek-
tiği üzerine de ipuçlarını verir: “Eleştirel düşünceyi dışlamayan ve yönetim 
organının bir işlevi olmakla kalmayan bir kültür politikasıdır” bu. Böylesine 
bir politika, kültürün tüketim nesnesi haline getirilmesine ve insanların bas-
kı altına alınmasına engel olacak niteliktedir. Ancak bu sorunu yine kendi 
kendisiyle çözmek anlamına gelmektedir. İnsan ve toplum doğasından kay-
naklandığı belirtilen arzu ve tüketim ihtiyaçları ve sorunlar yine insan ve 
toplum doğası içinde açıklanmakta ve çözülmek istenmektedir. Toplumun 
ve toplum güçlerinin sorunlarının çözümü söz konusu olmayınca açıklama 
ve eleştiri mevcut düzen içinde rıza üretimin veya otoritenin meşrulaşması-
nın eleştirisinin ötesine geçmemektedir. 

Kitle toplumu/kültürü gerçekte kitle kültürünün işleyişinin ötesinde, ve-
rili dünya düzeninin zorlayıcı, baskıcı ve otoriter yönünü ve bunun günü-
müzde kazanmış olduğu özgün biçimini göstermektedir. Geleneksel toplum-
sal dayanışma ve iletişim biçimleri ve kurumları etkinliğini yitirirken iletişim 
araçlarına dayalı kültür endüstrisi ve otoritesi egemen hale gelmektedir. Bu-
nun sonucunda yüksek kültür ve sanat (bilinçten kopma, bilinçsizleştirme 
anlamında) değersizleşmektedir. Frankfurt Okulu kitle iletişim araçlarını 

21 Küçükcan, (2002: 266).
22 Adorno, 1998.
23 Adorno, (2003: 78).
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kitleleri yönlendiren, biçimlendiren manipülatif, kurmaca kültürel ve ideo-
lojik araçlar olarak görmektedir, bu yönde açıklamalarla günümüz iletişim 
kaynaklı görüşleri ve tartışmalar yanında kültürel çalışmaları da etkilemek-
tedir. Kitle endüstrisi/kültürü iletişim teknolojisinin özellikleri yanında kül-
türel üretimin bu özel biçimlerine paralel olarak gelişen bir dizi yeni sanat 
biçimleri ve kültürel ölçüt ve kurallar tarafından belirlenmektedir. Kültür, 
kapitalist endüstrinin işleyişine uygun bir üretimin parçası haline gelmiştir. 
Bu kültürün en önemli özelliği aldatıcı olması, toplumsal olanı parçalaması, 
insanı bağımlılaştırması ve köleleştirmesidir. Böylece verili dünya düzenine 
yaklaşım eleştirelliğini ve bütünlüğünü yitirmiş, kültür geniş kitleler açısın-
dan yararsız, gerçek-dışı, benzer, aynılaşmış, tektipleşmiş, kitle endüstrisi/
toplumu çerçevesi içinde değerlendirilmiştir. 

Kitle kültürü ile kültür-sanat pratikte etkili, başkaldırıcı-eleştirelliğini, 
muhalif ve özerk yanını yitirirken, aynı zamanda yönetimin otoritesi ve şid-
detiyle uyum sağlamaktadır. Bu yaklaşım biçimi günümüz iletişim araçlarına 
dayalı kuramlar ve kültürel çalışmalar tarafından devralınarak giderek tekil, 
altkültürlere ve marjinal konulara yönelik ilgiyle genişleyerek sürdürülecek-
tir. Bu tartışmalar yeni konu ve sorunları mevcut disipliner sınırların ötesine 
taşımıştır, yine toplum bilimlerinde mevcut akademik örgütlenme ve kuram-
ları, analiz ve eleştirileri etkileyerek disiplinler arası/ötesi yeni yaklaşımların 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu değişimin toplum bilimlerinin konu ve 
alanlarını genişlettiğini, toplumun sorunları üzerinde etkinlik kazandırdığını 
söyleyemeyiz. Modern toplum bilimleri kurumları ve örgütlenmesi ve ku-
ramları önem ve geçerliliklerini yitirmişlerdir. Giderek kültürel çalışmalarla 
birlikte iktisat, siyaset merkezli kuramlar gözden düşerken, toplum ve top-
lum güçleri yerine marjinal, marj-dışı alt kültürler ve kesimler öne çıkmıştır. 

Frankfurt okulunun iletişim ile ilgili görüşleri XIX. yüzyılın sonuna doğru 
ortaya çıkan gelişen geniş toplum kesimlerinin (yığınların) eleştirisine dayan-
maktadır. Düzenin eleştirisi yerine geniş yığınların eleştirisinin öne geçmesi 
düzenin aşılması yolunda ortaya çıkan bir kuşkuya, düzenle kitlelerin or-
taklığına dayalıdır. Seçkinci devletin ve kişilerin yüceltilmesinden yana olan 
kitlelerin etkinliğine ve ortaklığına karşı çıkan Nietzsche gibi Batı felsefecileri 
kitle iletişimi alanında ortaya çıkan gelişmeyi devlet ile toplum veya seçkin-
lerle yığınlar arasındaki dengeyi bozan bir tehdit olarak görmüşlerdir. Batı’da 
düzenin bunalımları aşılması gereken siyasal bir sorun olarak değil kültürel 
bir sorun olarak görülmeye başlanmıştır. Batı’da pek çok düşünür (Hannah 
Arendt, C. Friedrich) XX. yüzyılda gelişen faşizme ve Ortodoks-Marxizme 
totaliter düzenler ve görüşler olarak karşı çıkarken yığınların bu akımlara 
ve düzene ortaklığını eleştirmektedirler. Artık seçkinlerin egemen kültürü-
nün yerini yığın/kitle kültürü almıştır. Marxist kitle kültürünün geçerliliği 
yerine otoriter kitle kültürünün yaygınlaşmasının getirdiği bir şaşkınlık ve 
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mutsuzluk vardır. Marxist kitle kültürü kuramı artık geçmişte olduğu gibi 
savunulamamaktadır. Geleceğe yönelik birleştirici evrensel görüş ve değer-
lerin gerilemesi, verili düzene ve otoriteye bağlanma gelişen yığınsal kültüre 
ve kitle iletişim teknolojisine (artık kitleler de niteliksiz, edilgen tüketiciler 
olarak tanımlanmakta) bağlanmaktadır. 

Frankfurt Okulu’nun etkinliği ve serüveni Batı’nın kenarında bir ülke 
olan Rusya’da devrimin ve Sovyetler Birliği’nin ortaya çıkması ve tasfiyesi 
ile örtüşmektedir. Avrupa Marxizminin merkezini oluşturan Almanya yeri-
ne sosyalizmin Rusya’da ortaya çıkması, sosyalist hareketin ağırlık merkezi-
nin Rusya’ya ve Doğu ülkelerine kaymasıyla Frankfurt’ta üniversite dışında 
bağımsız hareket etmesi için oluşturulan enstitü Batı’da devrimden kaçan, 
faşizme ve Stalinci sosyalist uygulama ve otoriteye karşı farklı bir sosyalist 
kuram ve eleştirinin gündeme gelmesinde etkili olmuştur. Faşizm ve Orto-
doks sosyalizm eleştirileri Batı kimliğinden vazgeçme veya Doğu’ya yönelik 
yeni bir kuramsal açılış yapmak için değildir. ABD ile doğrudan çatışmaları 
da yoktur. Faşizme ve Ortodoks sosyalizme eleştirileri ABD’nin hem II. Dün-
ya Savaşı sırasında ve sonrasındaki siyasetiyle uyumludur. İletişim endüst-
risi ve psikolojiyle ilgili görüşleriyle de kolaylıkla ABD toplumbilimlerine 
eklemleneceklerdir. letişim teknolojisinin siyasal bir baskı aracına döndüğü 
görüşü Frankfurt Okulu öncesinde vardır. Kültür ile ilgili çatışmaların öne 
çıkması yeni gelişmelerin ve koşulların bir sonucudur. Batı düzeninin işleyi-
şi ve üstünlüğünün iletişim araçlarının belirleyiciliği temelinde ele alınması 
Doğu-Batı ilişkilerinde ortaya çıkan Batı üstünlüğü ve eşitsiz dengenin tartı-
şılmamasına neden olduğu için tarih ve toplum güçlerinin örgütlenmesi ve 
sorunları üzerinde etkinliği dışarda bırakılmıştır. Eleştirel teorinin birey-top-
lum-düzen ilişkilerindeki uyumun/uyumsuzluğu ile ilgili saptamaları içe 
kapanık, çıkışsız, kötümser bir dünya görüşüne dönüşmüştür. Eleştirileri 
Batı düzeninin sağladığı nimetlerden faydalanmaktan vazgeçmeden düzen 
önünde sızlanmanın ötesine geçmemiştir. Batıda verili düzenin toplumsal 
değişme ve ilerlemeyi gerçekleştirecek toplum ve toplumsal güçleri dene-
tim altına almasında iletişim araçlarının ve kültürünün özel bir yeri vardır. 
Bu nedenle Frankfurt Okulu düzenin işleyişinin akılcı, uyumlu görünümü 
içinde verili düzene gelecek her türlü eleştiriyi engellediği görüşündedir. 
Düzen önceden belirlenmiş davranış biçimlerini gündelik yaşam içinde yay-
gınlaştırmakta, belirli düşünsel ve duygusal tepkiler ve yapay bilinç geliştir-
mektedir. Batı dünya egemenlik düzeni verili ilişkilere katılan Batı insanını 
kültürünü, uygarlığını da tahrip etmektedir. Bu yıkıma rağmen verili düzene 
ortaklık, çıkışsızlık kitle iletişim araçlarının (kültür endüstrisinin) sözü edilen 
özelliklerinin (kurumsallaşma, tekelleşme, yabancılaşma) özelliklerinin orta-
ya çıkmasına neden olmaktadır. Batı insanı da artık sorunları üzerinde etkili 
bağımsız bir özne olmaktan, kendi örgütlenmesi ve bilincinden vazgeçtikçe 
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düzenin sıradan, edilgen bir nesnesi haline gelmiştir. Frankfurt Okulu bu du-
rumu saptıyor ancak düzen içinde kalarak, sızlanmanın ötesine geçemiyor. 

Frankfurt Okuluna göre kültür endüstrisi insanları yok saymakta özerk 
bireyi ortadan kaldırmaktadır. İletişim teknolojisine ve kültürüne yönelik bu 
eleştirilere karşın ABD’de E. Shils ve D. Bell gibi toplum bilimcileri (ileti-
şim araçlarının kurumsallaşması ve tekelleşmesini gözardı ederek), bireyle-
rin ve baskı gruplarının yöneticilerin seçimlerine katılması ve aynı zamanda 
etkilemesi nedeniyle kitle iletişim araçlarının işlevini özgürlükçü-çoğulcu 
olarak tanımlayan görüşler de geliştirmişlerdir. Kültür endüstrisi zamanla 
konumunu daha da güçlendirmiş bireysel yaşamdan yola çıkarak toplum-
sal yaşamına etki etmeye başlamıştır. Sistem insanlara özgürlük sağlıyormuş 
gibi gözükse de gittikçe insanları sisteme daha fazla muhtaç hale getirmiştir. 
Kültür endüstrisinde tüm mekanizmalar egemen gücün, ideolojinin çıkarla-
rını gözetmek durumundadır. Kültür endüstrisinin bütün ürünleri böylelikle 
birbirine benzetilmiş, standart bir hal almıştır. Radyo, sinema televizyon gibi 
araçlar artık egemen güçlerin ideolojik aygıtları olarak görülmektedir. Kitle 
iletişim araçları bireyler üzerinde toplumsal baskı mekanizmaları gibi işlev 
görmeye başlamıştır. Hitlerin propaganda aracı olarak kullandığı radyo bu-
gün yeni araç ve biçimler karşısında çok sıradan kalmıştır. Kültür endüstri 
kapitalist toplumlarda ortaya çıkan bir oluşumdur. Bu toplumlarda kitle ile-
tişim araçları oldukça etkindir. Kültür endüstri de bu araçlar ile üretilmekte 
dağıtılmakta ve tüketilmektedir.

Yeni bir alternatif örgütlenme ve bilinç oluşturamayan Batı-dışı toplum-
larda da iletişim kaynaklı örgütlenme ve açıklamalar etkilidir. Yabancılaş-
ma ve kimlik krizi ve bunun gündelik yaşamda temsil krizi olarak ortaya 
çıkması hem Batı’da, hem de Doğu’da büyük bir tahribata neden olmuştur. 
Bu nedenle ortak bir bakış açısı içinde birlikte çalışmak, verili düzenden ve 
görüşlerden bağımsızlaşarak etkili olmak gerekmektedir. Bu yönde bir çaba 
yerine günümüzde ayrışma, tahakküm ve otoriter ilişkiler geçerlidir. Frank-
furt Okulu mensuplarının Marxist kitle kültürü kavramı ile mevcut düzen 
ile ilişkili (burjuva) kültür endüstrisi kavramı arasında ayrım içinde ilgi duy-
dukları ve sorguladıkları alan egemen burjuva kültür endüstrisidir. Bu yön-
de eleştirileri giderek Marxizmin toplum örgütlenmesi ve sınıf bilinci anlayı-
şının (aynı zamanda altyapı-üstyapı ayrımında altyapının belirleyici olduğu 
tezlerinin de) sorgulanmasına neden olmuştur. Diğer deyişle burjuva kültür 
endüstrisi kavramının eleştirisi Marxizme eleştirel bir katkı olmanın dışın-
da/ötesinde Marxizmin yanıldığı tezlerine katkı sağlamış ve bu yönüyle Ba-
tı’da ilgi görmüştür. Frankfurt Okulu ve Adorno’nun kültür endüstrisi veya 
kitle kültürü ile ilgili değerlendirmelerinde esas dikkate alınması gereken 
yön budur. Bir başka yönden bakarsak Batı’da öne çıkan, biri iktidarı elinde 
tutan diğeri de iktidara aday olan burjuvazi ve işçi sınıfı gerçekte birbirlerine 
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muhalefet etmiş olsalar da temelde aynı tezleri (kitle kültürü-kitle endüstri-
si) savunmaktadırlar. Birbirlerinin yerlerine geçmeleri Batı dünya egemenlik 
düzeninin işleyişinde ve Batı-dışı toplumlara bakışlarında, konumlarında bir 
değişiklik getirmemektedir. Batı kültürünün değil ama Batı toplum sınıfla-
rının kültürünün sorunsallaştırılması bu nedenle verili düzeninin aşılama-
yacağı ve toplum sınıflarının rızasını üreterek kendi kendini sürekli ürettiği 
gibi bir açmazla sonuçlanacaktır. Eleştirel teorinin sanki söz sözü söylemiş 
olması gibi bir yanılgı da bütünsel kuram üretme çabasını gereksiz hale ge-
tirmektedir.

Eleştirel teorinin verili düzeni mutlaklaştıran bütün açmazlarına ve ka-
ramsarlığına karşın XX. yüzyılın ve günümüzün en önemli toplum kuramı 
olarak görülmesinde bir terslik vardır. Eleştirel teori gerçekte toplumların 
verili düzen karşısında kendi güçlerine dayalı yeni bir aşama ve sıçrama ya-
pamayacakları görüşünü öne çıkarmaktadır. Eleştirel teori sadece Marxiz-
min eleştirisi değil genel olarak “bütünsel teorilerin eleştirisi” olmaktadır. 
Bu yönüyle günümüzde tarihi ve bütünsel kuramları reddeden postmodern 
açıklamalara da kaynaklık etmektedir. Toplumsal dönüşüm ve ilerlemeyi 
bireyin öznelliği ve duygusal ilişkileri içinde ele alması, iletişim teknoloji-
siyle kapitalist metalaşma ve bürokrat tekniklerin kurumsallaşması arasında 
kurduğu ilişki toplumsal güçleri ve bilinci önemsizleştirmektedir. Toplumsal 
dönüşümün anahtarı olarak görülen bastırılmış bilinçaltının özgürleşmesi-
nin verili dünya egemenlik düzenini, sömürü ve tahakkümü nasıl gerilete-
ceği belirsizdir. Eleştirel teori sonuçta kendi kuramı içinde bile kişinin öznel-
liğinin önünün açılması, özgürleşmesi konusunda, kişiler arası ilişkiler veya 
kültürel ortaklıklar ve genişleme konusunda bastırılmış arzular ve cinselliğin 
ötesinde yeni bir şey söylememiştir. Arzuların/tutkuların ve cinsiyetin bi-
linçaltı kaynağının biyolojiye veya kültüre indirgenmesi de sonuçta düzen-
den ve koşullardan bağımsız özcü bir tavırdır. Ayrıca günümüzde bastırılış 
arzu ve cinselliğin özgürleşmesi ve ticarileşmesinin (herkese açık kulüpler, 
partiler, seks turizmi ve porno endüstrisi vb. aracılığıyla da) genişlemesiyle 
verili düzenin değerlerinin yaygınlaşması, şiddet ve muhafazakarlaşma bir-
likte görülmektedir. Toplumsal değişmenin bilinçaltı potansiyeline yönelik 
vurgusu verili düzeni hiçbir biçimde tehdit etmeyen ve kolaylıkla ticarileşen 
ilişkilere kaynaklık etmesi yanında, toplumsal bağları ve kültürel ortaklığı 
engelleyen bireyci bir kargaşa ve curcunayı da birlikte getirmektedir. 

Sonuçta toplumsal düzenin biçimlenmesinde toplumsal güçler ve Batı-dı-
şı toplumlar etkisizleştikçe veya dışarda bırakıldığı için toplumsal açıklama 
analizlerin merkezine iletişim araçlar teknolojisi konulmaktadır. Toplumsal 
düzende bir aşama, sıçrama öngörmedikleri için verili düzenin işleyişine 
eleştiri getirseler bile mutlak iktidarın/düzenin savunucusu durumundadır-
lar. Gerçeğin belirsizleşmesi, toplum ve tarihin “anlaşılması zor ve bulanık” 
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kavramlara dönüşmesi, söylem, kurgu, dil üzerine odaklanan çalışmalarla 
bütünleşmesi bu nedenledir. Eleştirel kuram modern aklın eleştirisinden baş-
layarak bugüne geldiği yer, yeni bir şey söyleyemeyince, zorunlu olarak bire-
yin veya toplumun doğasına (bilinçaltı veya psikolojiye) dayalı açıklamalar 
olmaktan ileri gitmeyecektir. Frankfurt Okulunun teknolojik rasyonalitenin 
gücü, uzmanların belirleyiciliği ve öznenin kaybolması, düzene uyumu vur-
gusuna karşılık II. Dünya Savaşından günümüze özellikle Batı dışı toplum-
ların bağımsızlık savaşları, Batı sömürgeciliğine karşı başarılı isyanları, halk 
hareketleri eleştirel kuramı doğrulamamaktadır. Eleştirel kuram Batı dün-
ya egemenliğinin, sömürü, soygun, şiddet ve otoritesinin nasıl aşılacağına 
yönelik bir eleştiri getirmemektedir. Bu anlamda “eleştirel kuram” adını ne 
kadar hak ettiği de tartışmalıdır. Batı günümüzde kendi toplumundan, top-
lumsal sınıflarından yeni bir arayış ve aşama beklememektedir ancak bu gö-
rüşü bütün Batı-dışı toplumlara da yaygınlaştırmaktadır. Günümüzde genel 
dünya görüşlerinin, toplum ve tarihi gelişme kuramlarının gözden düşmesi 
boşuna değildir. Eleştirel teori yeni bir gelecek ve aşama öngörmediği için 
karamsardır. Topluma, toplum güçlerine, gerçeğe ve insanlığa karşı inancını 
yitirmiştir. İnsanlığın geleceğini ve arayışını verili ilişkilerle ve günümüzle 
sınırlamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 
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