
Habermas ve İletişimsel Etkinlik 1  

Frankfurt geleneği kültürel incelemelerde göstergebilim ve dilbiliminin egemenlik kurmasıyla birlikte, 
kurucularının ölümünden sonra sürdürülmedi. Jurgen Habermas Frankfurt Okulu’nun ikinci kuşak 
üyesi olarak bilinir. Kendisi 1959’da Adorno’nun asistanı olmuştur; aslında, Habermas Frankfurt 
okulunu öldürüp mezara taşıyandır.    

Kamusal alan: İlk yapıtını 1962’de “Structural Transformation of the Public Sphere” adıyla 
vermiştir. Habermas’a göre bir olay veya şey kamusal olarak nitelendiğinde, “herkese açık” 
anlamınadır. Kamusal alan, eski Yunan ve Roman yaşamında, danışma şeklinde veya mahkemede 
oturma şeklinde olabilen “tartışma” ve savaşma veya atletik oyunlarda yarışma gibi ortak eylem 
(praksis) içinde oluşurdu (Habermas, 1994:81). Habermas bu kamusal alan temelinden hareket 
ederek burjuva kamusal alanı inceler.  

İletişimsel eylem: Habermas’ın en popüler yapıtı “Theory of Communicative Action” (1981) 
kitabıdır. Bu yapıtta Habermas idealle gerçeği karıştırır; rasyonelliği idealleştirir ve rasyonel 
düşünceyle, özellikle enstrümantal rasyonellik yoluyla günümüzdeki baskıcı, yoksul bırakan ve çevreyi 
talan eden kapitalist endüstriyel yapının yürütüldüğünü bir yana bırakır; rasyonelliği kendince yeniden 
tanımlayarak rasyonellik arayan, ardından insanlar arasındaki ilişkileri idealleştirilmiş iletişim 
etkinliklerine indirgeyen bir iletişim kuramı ortaya atar.  

Habermas iletişimsel davranış üzerinde durur. İletişimi kültürün tanımlanmasının merkezine koyar. 
Kişinin sembolik faaliyetiyle sembolik çevresi arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Habermas’a göre: 

Dünya hareket eden canlı ve hareket etmeyen nesnelerden oluşur; nesneler algılanabilir ve 
manipüle edilebilir. 

Toplum dünyası kişiler arası ilişkileri, kurumları/örgütleri, gelenekleri veya kültürel değerleri ifade 
eder. Bunlar, dış nesneler veya gözleyen kişinin yaşam çevresinin parçaları olarak muamele edilir. Bu 
muamele önceden var olan kurallara dayanarak yapılır. Bu kaideler iletişimin doğruluğunu belirler. 

İç dünya kişinin öznelliğini ifade eder; duygular, amaçlar, diğer kişileri dışarıda bırakarak ve 
kendine kişisel alan yaparak iletişimin etkenliğini ve doğruluğunu saptamaya yardım eder.  

Dil konuşanın niyetlerine ve gramere, semantiğe ve söz dizimleri ilkelerine uyarak kavrama 
ihtiyacını içerir. Her başarılı iletişim etkinliği için: 

1. var olan durumlar toplamı olarak dış dünya, 
2. belli bir toplumda meşru olarak sayılan ve kurallarla yürütülen kişilerarası ilişkilerin tümü olarak 

sosyal dünyamız ve 
3. amaçlı tecrübelerin toplamı olarak kişinin özel iç dünyası arasında üç katlı bir ilişki vardır 

(Habermas, 1979).  
Habermas'a göre, iletişim etkinliklerinin (karşılıklı ilişkinin) saf modelinde ilişkideki taraflar sorumlu, 

inançları amaçlı, kendi inanç ve kurallarını haklı çıkarmaya muktedirdirler. Günümüzün örgütlerinin 
bütüncül etkinlikleri bu modele uymaz. Bu örgütlerin etkinlikleri sistematik bir şekilde olan saptırılmış 
iletişim içinde yatar. Düşüncelerin ve durumların ideolojik meşrulaştırılması hayal-kurgularla (romanlar, 
hayali ürünler, Tv dramalarıyla) korunur. Bu "hayal-kurgular, sahte ve zorla kabul ettirilen fikir birliğine 
dayanır. Gerçek fikir birliğine meşrulaştırma söylemi sırasında değil, "ideal konuşma koşulu" 
sağlanırsa ulaşılabilir. Habermas'a göre, klasik Freudçu psikanalizle olan doktor hasta diyalogu ideal 
ve aksedici konuşma durumunun prototipidir.2 İdeal konuşma durumunda bütün potansiyel katılanlar 
söylemi başlatma ve sürdürmede eşit şansa sahip olmalıdır. Bütün katılanlar her sözü, açıklamayı, 
yorumu ve haklı çıkarmayı eleştirme, temele oturtma veya yalanlamada fırsat eşitliğine sahip olmalı, 
tehdit ve engelleme gibi egemenliğin sınırlamalarından uzak kalmalıdır. Eğer bu koşullar varsa, akılcı 
bir düzenin önkoşulları hazırlanmış demektir. Eğer bu koşullar gerçek diyalogun oluşu içinde 
gerçekleşirse, bunun sonucu olan fikir birliği en iyi tartışmanın gücüne dayanır. Habermas egemen 
olanlar ve egemenlik altındakiler arasındaki ilişkilerde daha çok rasyonellik ve daha çok "demokrasi" 
ister; egemenliğe bir son aramaz, pozitivizm ve faydacılığın ötesine geçmez. Bu nedenle "sağcı 

                                                      
1 Aslında Habermas’ın asla eleştirel okullar içinde yer verilmemesi gerekir. 
Asıl yeri post-modern burjuva kamusal alan tartışması içidir. Habermas’ı 
1 980 öncesinde, kültür ve iletişim bağını kurması nedeniyle bu bölüme aldık. 
2 Bizce R. D. Laing’in görüşü çok daha insancıl ve çok daha uygundur. 



Marksist" veya "radikal liberal" olarak tanımlanır (Jansen, 1983:350). 3 
Habermas’ın iletişim kuramının dört evresi vardır: insan bilgisi, evrensel edimbilim (pragmatics), 

iletişimsel eylem ve eleştirel kuram. Her seviyede Habermas dil temeline dayanan rasyonelliği ve 
gerçeği anlamayı engelleyen çarpıklıkları keşfetmeye çalışır.  

1. İnsan bilgisi: insanlar iş, etkileşim ve güç/iktidar olarak üç temel yönelime sahiptir. Bu yönelim 
insanın biyolojik doğasından gelir: Hepimiz kendi çevremizle çalışırız. Güç ilişkilerini içeren sosyal 
konumlarda birbirimizle etkileşimde bulunuruz.  

İş, varlığın materyal yanını gerçekleştirdiği yollar (means) anlamınadır. Tekniksel ilgi doğayı 
kontrole izin veren temel bilmelerdir. Bu bilgi bilişsel analitik bilim içinde sistemleştirilir. Bu bilim 
varoluşun gereksinimleri için dünyayı kontrolde temeldir. Enstrümantal rasyonellik araçlar/amaçlar türü 
düşüncelerimizdir. 

Etkileşimi insanlar sembollerin kullanımından geçerek sağlarlar. Bu etkileşim pratiksel ilgidir; ortak 
anlayışa doğru gitme gereksinimidir. Bilmenin formal/biçimsel tarzı, anlamı yorumlayan veya tarihsel 
bilimlerde gerçekleşir. Bütün insanlar sosyal gruplarda egemenlik ve güç ile uğraşmak zorundadır. 
Hepimiz gereksiz güç ve kontrolden serbest olmayı isteriz. Gereksiz güç ideolojiler veya çarpıtılmış 
iletişim biçimi şeklindedir. İdeolojilerin insanlar farkında değildir. Bu ideolojilerin kendini-yansıtmadan 
geçerek bilincine varma, özgürlüğe götürecektir. Bu özgürlüğü arzulama özgürlükçü ilgidir. Bu ilgi 
eleştirel bilimlerde veya eleştirel teoride şekillenir. Bu teori bireylerin gereksiz kontrol biçimlerinden 
kendilerini kurtarmak için kullandığı süreç ile ilgilenir.  

Habermas sosyal değerlendirmeyi açıklamak için konuşma-eylemi teorisini (speech-act theory) 
kullanır.  

2. Evrensel edimbilim; Habermas’ın evrensel edimbilimi, dilin genel ve evrensel yanlarını 
incelemedir. Evrensel edimbilimin görevi, olası anlama koşullarını belirleme ve yeniden-inşa etmektir. 
Bu inceleme üç temel varsayım üzerine kurulur: 

a. Konuşmacılar konuşma eyleminde cümleler kullanma becerisine sahiptir.  
b. Konuşmacıların becerisi "sezgisel bilinç ilkesi" temeline dayanır: Dil, kültür ve diğer belirli 

durumlar olsun olmasın fark etmez, bütün iletişimciler tarafından bilinen evrensel kuraldır.  
c. Amaç evrensel kaideler sistemini bulmaktır.  

Habermas beceriyi dilsel kuralları bilme “iletişim yeteneği” olarak betimler. Bu iletişimle:  
○ Konuşmacı ve dinleyici arasında, bir konuşmanın doğruluk talebi paylaşılır. 
○ Dinleyici konuşmacının niyetini anlamaya ve kabul etmeye yönlendirilir. 
○ Konuşmacı dinleyicinin dünya görüşüne uyar.  

Bir konuşma eylemi konuşmanın kendisinin ötesinde bir şey yapan sözlerdir veya bir eylemi 
başaran bir sözdür. Habermas, iletişimle uğraşan bazı işletmecilerin yaptığı gibi, enstrümantal 
konuşmanın başarısı için gerekli faktörleri ve öğeleri ayrıntılı bir şekilde tartışır. Konuşma eyleminin 
boyutları, türleri, gramatik kurallara, gerçeğe, doğruluğa ve içtenliğe göre geçerliliği üzerinde ayrıntılı 
olarak durur.  

3. İletişimsel eylem: Habermas’a göre, iletişimsel etkinlik konuşabilen ve eylemde bulunabilen en 
az iki öznenin ilişkisidir. İletişimsel etkinlik kişiler arası ilişkileri kurar. Anlaşma yoluyla eylemlerini 
düzenlemek için kişilerin eylem planı ve durum hakkında anlayışa ulaşmayı arar. Habermas’a göre 
iletişimsel eylemin fonksiyonları:  

○ Kültürel bilginin aktarılması ve yenilenmesi 
○ Sosyal entegrasyon 4 ve grup dayanışması 
○ Kişisel kimlik (ve özdeştirme) 

Dikkat edilirse, bu fonksiyonlar geleneksel tutucu iletişim kitaplarında bol bol bulduğumuz sosyal 
psikoloji, psikoloji, antropoloji ve “rhetorik” alanlarından alınan bilgiler toplamıdır. Bunlarda en küçük bir 
eleştirel yan yoktur. Ayrıca kullanılan kavramlar da fonksiyonalist okulların kavramlarıdır.  

 
Habermas iletişimsel eylem dünyalarını üçe ayırır:  
                                                      

3 Diyalog? Bu denli örgütlü insan gerçeğine aykırı bir hayalperestlik veya 
masal olamaz. Diyalog koşulu, güç yapısı ve ilişkisine dayanır: iletişimi 
başlatabilme, sürdürebilme, durdurabilme, içeriğini doldurabilme, 
değiştirebilme ve benzeri  hak ve olanaklara sahipliğe bağlıdır. Ayrıntı için 
b kz: Erdoğan, 2008a. 
4 Entegrasyon topluma bütünleşmedir; ayrıntılı bilgi için bkz: Parsons, 1937. 



○ Nesnel dünya: doğru cümlelerin/sözlerin mümkün olduğu bütün kimliklerin/varlıkların toplamı 
○ Sosyal dünya: meşru bir şekilde yürütülen kişiler arası ilişkilerin toplamıdır. 
○ Öznel dünya: konuşmacının deneyimler toplamıdır.  

Habermas’ın iletişimsel eylem dünyası doğru ve meşruların oluşturduğu ideal ve işlevsel bir 
dünyadır. Nesnel ve sosyal dünyaların doğru ve meşru ile tanımlanması oldukça öznel bir 
tanımlamadır. Nesneli oluşturan faktör gerçek ise, doğru ve meşru olmayan da gerçektir. Sosyal dünya 
da aynı zamanda meşru ve gayri meşruların, doğru ve yanlışların oluşturduğu bir dünyadır. Habermas 
teorisinde arzu edilmeyeni ve işlevsel olmayanı ortadan kaldırarak veya istenmeyen ve işlevsel 
olmayan yaparak, Shannon ve Weaver’in enformasyon teorisindeki mükemmelliği arıyor: Teorinin 
amacı “gürültünün, negatif geri beslemelerin” ortadan kaldırılması ve gönderenin amacının 
gerçekleşmesiyle her sorunun hallolduğu bir dünya yaratılmasıdır. Gerçi Habermas, göndericinin 
amacının gerçekleşmesi temeli üzerine kurulmuş Enformasyon teorisinden farklı olarak iki tarafın da 
amaçlarının ortaklığı ve paylaşımı üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, Habermas’ın modeli 
“etkileşimsel model” (transactional model) içine düşer. Ekileşimsel modelin en önde gelen 
sorunlarından biri, etkileşimde güç ve çıkar ilişkilerinin yer almaması ve ideal diyalog ve normatiflik 
içinde hapsolmasıdır.  

4. Eleştirel teori: Eleştirel teoride, Habermas günlük sosyal faaliyet evreni olarak tanımladığı 
yaşam dünyasını tartışır. Bu dünya bilgi, gelenekler ve alışkanlıkları içerir. Bunlar kuşaktan kuşağa 
aktarılır. Bu dünya aynı zamanda günlük yaşamın gerisindeki fikir birliği (consensus) olarak 
düşünülebilir. Habermas yaşam dünyasını sosyal sistemden ayırt eder. Yaşamdünyası sosyal 
bütünleşmenin alanıdır ve dil de egemen araçtır.  

Habermas’a göre toplumlar aynı zamanda sistemleri içerir. Sistem dilsel-olmayan medya tarafından 
yönetilen hayatın yapısal özellikleridir. Habermas özellikle iki medyadan, pazar ve güçten, bahseder. 
Bu medya toplum üzerinde kontrol yaratır ve yaşam dünyasını engeller. Yaşam dünyası sisteme zıtlık 
içinde varolur. Yaşam dünyası ile sistemi zıtlık içinde iki ayrı eleman olarak alma ve yaşam dünyasının 
egemenliğini arama oldukça geçersiz ve ütopik bir analizdir. En azından çünkü her ikisi de belli bir 
zaman ve yerdeki toplumun kendini üretim biçimi ve ilişkilerinin yapısını anlatır.  

 
Habermas’a göre sistemin mantığı (devlet ve pazarın mantığı) güç ve paranın yönetici 

mekanizmalarıyla yürütülür. Yaşam dünyasının mantığı (sosyallik, günlük ilişkiler) normatif 
düşüncelerle yönetilir. Yaşam dünyasının (günlük ilişkilerin) sistem tarafından sömürgeleştirilmesi 
meşruluk krizinin ana nedenidir. Benzer yorumu, farklı bir biçimde Huntington, Apter, Lerner, Pye gibi 
tutucu yaklaşımların önde gelen aydınları 1960’larda yapmışlardır.  

 
Dikkat edilirse, Habermas devleti ve toplumu iki ayrı öğe olarak ele almaktadır. Günlük ilişkiler ile 

pazar ve devlet ilişkilerini ayrı tutmak oldukça geçersizdir. Uyku dışındaki zamanımızda, günlük 
ilişkilerimizin çoğunluğu iş yerinde ve boş zamanda yaptıklarımızla geçer. Bunun anlamı oldukça açık: 
İnsan günlük sosyal ilişkilerinde kendini ve toplumunu üretirken yaptıkları, üretim biçimi ve 
ilişkilerinden (devlet ve pazardan; bürokratikleşmeden ve günlük yaşamın emtialaştırılmasından) 
bağımsız değildir. Bırakın iş yerindeki ve boş zaman faaliyetlerindeki ilişkilerle yapılan üretimi, bir evde 
misafirlikte oturmuş siyasal dedikodu yapan insanlar bile, devlet ve pazarın ideolojik üretimine 
destekleyici veya eleştirel olarak devam ederler.  

Habermas’a göre var olan sistem ve yaşam dünyası uyuşmaz olunca, bu durum meşruluğun geri 
alınmasına, meşruluk krizine gidebilir. Meşruluk krizi iki temel yöne götürebilir: 

(a) Yaşam dünyası lehine sistemin reddine (örneğin radikal yeşil çevreci alternatife) götürebilir. 
Aslında, Türkiye gibi ülkelere baktığımızda, yaşam dünyası lehine değişim tüketim demokrasisi denen 
ve uluslararası şirketlerin ve ortaklarının egemenliğindeki bir “yaşam dünyası” meşrulaştırılmaktadır. 
Bu meşrulaştırılmayla yapılan birçok şeylerden biride özelleştirme adı altında kamu zenginliklerinin 
pazarda güçlü sermayeye satılması olmaktadır. Yaşam dünyası ile Yeşil alternatifi özdeştirmek 
Habermas’ın kuramına tutarsızlık getirir: Yeşil alternatif bir siyasal parti demektir ve siyasal parti bu 
alternatifi yaşam dünyasından alır sistem dünyasına geri kor. Zapata’nın başına geleni düşünün (ki 
Habermas böyle bir müdahaleciliği bile kabul etmez.) 

(b) Kapitalist sistemi kendi-kendini sınırlayan bir sistem lehine reddetmeye götürebilir. Bu 
sistemdeki yaşam dünyası, sistemin meşru alanını sınırlar. Habermas buna demokratik sosyalist 
alternatif olarak niteler. Bu ikinci alternatif de birinci ile aynı soruna sahip. Ayrıca, yaşam dünyasının 
sistemi sınırlaması olasılığı nasıl olabilir? Habermas oldukça ütopik bir ilişki ve olasılıktan 
bahsetmektedir.  



Ayrıca Habermas’ın kendisi de bu iki alternatifler arasında bir seçim yapmamaktadır (Offe, 1984).  
Habermas yaşam dünyası ve sistem yönelimlerini kullanarak geleneksel toplumlar ile modernliği 

karşılaştırır. Bu karşılaştırma Weber’in ideal tipini kullanan ve Amerikan yayılmacılığın satıcılığını 
yapan Lerner ve Huntington gibilerin görüşlerinden farklı değil. Habermas’a göre geleneksel toplumlar 
üyeleri arasında yüksek derecede fikir birliğini (consensus) deneyimlerler. Yaşam dünyası ve 
sistemleri tutarlıdır ve katılanları tarafından soruşturulmaz. Yani henüz insanlık ve bireyliklerini 
kazanmamışlardır. İlkeldirler. Bunun yanında modernlik toplumun nesnel, sosyal ve öznel alanlar içine 
farklılaşmasıdır. Kompleksliği ve gösterdiği farklılık ve çeşitlilik nedeniyle, modernlik geleneksel 
toplumlardan çok daha fazla rasyonellik gösterir. Yani Almanya moderndir. Dikkat edilirse, Marks’ın 
tarihsel materyalist şemasına “sonuç çıkardığı” ve birbiri üzerine kurulan gelişmeci olduğu iddiasıyla 
karşı çıkan Habermas, geleneksel ve modern tipini ayırarak geçmişteki geleneksel olanı ve çağdaş 
iyiyi bize göstermektedir. Böylece, Habermas ülkelerin öznel tarihini ortadan kaldırmakta ve onlara 
olmaları gereken modern olanı karakterleriyle birlikte göstermektedir. Bunu yukarıda isimleri yazılı 
Amerika’nın soğuk savaşçı aydınları da yapmışlardı.5 Tek bu nedenle bile Habermas Marksist ve 
eleştirel yönelimli okullar içine konamaz. Marksist terimleri kullanan liberal burjuva aydınlar kategorisi 
içine düşer. Daha kötüsü bu kategoriye düşen, örneğin James Carey gibi kişiler Marks’a Habermas 
kadar düşmanlık göstermemişlerdir.  

Habermas’ın Weberci yaklaşımını kültürü “eylem” olarak almasında da görürüz. İletişimsel Eylem 
Teorisinde, Habermas Weber’in sosyal eylem, rasyonellik ve rasyonalizasyon kavramlarını ele alır ve 
bunları ilişkilendirir. Sonuçta meşrulaştırılmış, rasyonel ve ideal bir “sembolsel etkileşim” veya diyaloga 
dayanan “ideal konuşma durumu” çerçevesiyle gelir. İdeal konuşma durumunu “fikir birliği” 
(consensus) gereğiyle bağlar. Habermas’ın burada yüz yüze kaldığı epistemolojik sorun, çoğulcu 
toplum görüşü ile fikir birliğini (oydaşmayı) nasıl bağdaştırılacağıdır: Aynı anda çoğulculuk ve oydaşma 
nasıl oluyor?  

Habermas’ın iletişimle ilgili bağlamda belirttikleri “aksiolojik” normatifliktir: Bu normatiflikte, 
Habermas insanlar arasında örgütlü yer ve zamanda olan “iletişimsel eylem” gerçeğini bir yana 
bırakıp, diyalog durumunu kurmak için gerekli ideal koşullardan bahsetmektedir. Egemen gerçeklerde 
nasıl insan diyalog durumunu ortadan kaldıran “tek yanlı bağlayıcı normları”6 ve “statü farklarını”7 bir 
kenara itebilir? Bilgi, rasyonellik ve güç arasındaki bağı kurmayan veya olduğunu bilip bir ideal 
durumdan hareket ederek ideal durumu özleyen bir epistemoloji ancak ütopik bir rasyonelliğe dayanan 
meşrulaştırmayla ayakta durabilir. Habermas’ın yaklaşımı bu tür bir epistemolojiye dayanır. Bu 
epistemoloji, insan etkileşimlerinin aynı zamanda örtüşmeyen amaçlar ve eşit olmayan güç 
ilişkilerinden geçerek desteklenen değerler ve normlar içinde olduğundan rahatsız olan, fakat buna 
gerçekçi çözüm getirmekten çekinen metafiziksel bir ontolojiye ve idealist bir aksiyolojik etiğe dayanan 
bir felsefedir. Bu felsefe kapitalist dünyayı eleştirmeyle başlayan ve dönüp kapitalist dünyayla birleşen 
(kapitalizme ulaşıp sarılan) bir karaktere sahiptir.  

Habermas çalışmalarında Marksist kuramsal kavramları kullandı, fakat daima Marksizme karşı biri 
olarak kaldı. “Legitimization Crisis” (1971) yapıtında kapitalist toplumun değerlerinin soruşturmasını 
yaptı, fakat toplumcu veya sosyalist bir çözüm önerisi getirmedi. Habermas “Theory and Practice” 
yapıtında diyalektik materyalizmi reddetti. “Communication and Evolution of Society” yapıtında tarihsel 
materyalizmi reddetti. “Theory of Communicative Action” yapıtında Marks’ın değer teorisini reddetti. 
Habermas tutarlı bir ideoloji ve kuram geliştirmedi. Bu, onun post-modernistler tarafından sevilmesinin 
bir nedenidir. 

Habermas’ın “sistem teorisinden” iletişim teorisine dönüşü, “eleştirel teorinin” (critical theory) 
iletişimi dilsel mekanikselliğe indirgeyerek dil bilimine (linguistics) sarılışıdır. Bilginin incelenmesini, 
”sembollerle önceden-yapılandırılmış anlamı yorumlama” içine sıkıştıran iletişimin incelenmesine 
indirgemekle, Habermas, epistemoloji ve metodolojiden vazgeçer ( Önsöz; Habermas, 1988).  

Habermas modern burjuva sosyal bilimlerdeki çeşitli yaklaşımları eleştirir, fakat kendisi benzer 
karakterde küçük-burjuva radikal ve idealist anlatımlar sunar. Habermas’ın sunumları Hegelci 
diyalektiğin ötesine geçmez: Hegelin felsefesinde eleştiri negatif değerlendirmedir. Bu 
değerlendirmede var olan inanç biçimleri eleştirilir.  

Habermas “Towards Reconstructing Historical Materyalizm” yapıtında aslında tarihsel materyalizmi 
Marks’ın görüşlerini reddederek yeniden inşa etmedi; yıkıp ortadan kaldırdı. Eleştirel teoriden sınıf 
mücadelesi ve devrim nosyonunu tümüyle sildi. Onun yerine “kriz” kavramını getirdi. Krizi de modern 

                                                      
5 Bu aydınların amaçlarıyla ilgili tartışma için bkz Erdoğan (1999) 
6 Norm faaliyetin örgütlü ilişkisel doğasıyla ilgili yazılı veya yazısız, fakat bilinen ve uygulanan kaidelere denir. 
7 Statü farkı işle, yaşla, deneyimle, zenginlikle, fiziksel güçle gelebilir. 



toplumun bireysel gereksinimleri karşılamadığı ve kurumların bireyleri manipüle ettiği düşüncesinden 
hareket ederek açıkladı. Bu krize cevap vermek için insanların etkileşimde bulunduğunu söyledi ve bu 
etkileşimi “iletişimsel eylem” olarak isimlendirdi. Bu iletişimsel eylem, değişim tarzı olarak devrimin 
yerini alır. Krizin özneleri gruplar veya sınıflar değil, sosyal olan soyut bir birimdir. Habermas krizi 
(kapitalist sistemin durumunu) Marksist terminolojiyle eleştirerek “sistemin krizi” olarak ele alır, fakat 
sistem için kriz olarak işler: Kapitalist sisteme alternatif bir sistem sunma yerine, krizlerin ütopik 
rasyonellikle çözümlenmesi önerisini getirir. Habermas üç temel kriz sunar:  

1. Ekonomik sistemden kaynaklanan ekonomik kriz; 
2. Siyasal sistemden kaynaklanan sistem krizi (rasyonellik krizi) ve kimlik krizi (meşruluk krizi);  
3. Sosyo-kültürel sistemden kaynaklanan kimlik krizi olan motivasyon krizi. 

Gerçi burjuva kamusal alan evrensel erişme (access) prensibi üzerine kurulmuştu. Fakat pratikte 
sadece eğitimli ve finanssal güce sahip olanların katılmasıyla sınırlanmıştı. Habermas burjuva 
kamusal alanın sadece bu tür seçkin insanlara değil, fakat aynı zamanda baskın olarak erkeklere açık 
olduğunu göz ardı eder. Habermas kadınların burjuva kamusal alanda yer almadıkları veya 
marjinalleştirildiklerinin farkındaydı, fakat Yapısal Dönüşüm kitabını yazarken bu konunun önemine 
değer vermemiştir (Thompson, 1994:92).  

Habermas’ın “kamusal alanın yeniden-feodalleşmesi” (gerilemesi) görüşünü de bazılar kabul 
edilmemektedir. Thompson’a göre (1994:94) özellikle alımlamada insanların manipüle edilmiş 
tüketiciler olduğu görüşü, insanların yaratıcılığı ve farklılıklarını görmezlikten gelmektedir.  

Habermas’a göre kitle iletişim araçlarının 19 ve 20’nci yüzyılda gelişmesiyle birlikte, kamusal alan 
geriledi. Kitle medyası merkezi kontrole konu oldu ve izleyicilerine görüşler empoze ettiler. 
Thompson’a göre, Habermas kitle iletişimi hakkında hatalı ve sınırlı düşünceye sahiptir.  

Habermas’ın kamusal alan düşüncesi “diyalogsal” bir karaktere sahiptir (Thompson,1994:97). Yani, 
insanlar ortak bir yerde bir araya geliyor ve birbirleriyle eşit katılımcı olarak yüz yüze diyaloga 
başlıyorlar. Bu açıklamada çok ciddi sorunlar var: 

Bu tür ilişki, örneğin insanların park ve kahvehane gibi yerlere gitmesi günlük yaşamın üretilmesi, 
kurulması ve sürdürülmesindeki yeri önemlidir, fakat yaşam dünyasının sadece küçük bir bölümüdür. 
Mücadelelerin merkezi ve yeri kahvehaneler gibi örgütlü veya örgütsüz kamusal alan veya özel alanlar 
olmamıştır. Kanlı ve canlı mücadelelerin merkezi ve yeri kapitalizmin emtia üretimi yaptığı yerler 
olmuştur.  

Bu tür iletişim kitle iletişim araçları yardımıyla kurulan kamusal alana, Türkiye’de maçlar dışında, 
benzemez. Habermas’ın, örneğin basınla ilgili açıklamasında, basının kamusal alanı yaratması, 
kahvelerdeki basın tarafından teşvik edilen yüz yüze konuşmalar anlamınadır.8 Habermas’ın burjuva 
kamusal alanı klasik Yunan kamu hayatının kopyası şeklindedir: Londra ve Paris’teki kulüpleri, 
kahveleri ve salonları eski Yunandaki toplantı ve pazar yerlerinin eşiti olarak ele alır. Kamusal alan her 
şeyin üzerinde “konuşma” ile kurulmaktadır. Günümüzün teknolojiyle aracılanmış ilişkiler ve iletişim 
dünyasında artık kamusal alanı eskinin yüz yüze diyalogunun olduğu şekilde tanımlayamayız. Artık 
“kamusallık” ortak bir yer ve ortak bir zamanda yüzyüzelikten kopartılmış ve diyalog olma karakterini 
yitirmiştir. Yer ve zaman bakımından farklılaşmış kamusal alanlar oluşturulmuştur.  

Günümüzdeki kamusal alanda diyalog koşulunun olduğu yerler gene eskisi gibi belli insanların 
toplandığı kahveler ve salonlardır. Habermas’ın da negatif bir şekilde yorumladığı gibi, bu alanlardaki 
iletişimin gündemi teknolojiyle aracılanmış yönetimsel iletişimin (örneğin Televizyonun hazırladığı 
gündemlerin) büyük oranda etkisi ve yönlendirmesi altındadır. 

Habermas kamusal alanı eşitcil ve yüz yüze iletişim bağlamında alması, radyo ve televizyon gibi 
kitle iletişim araçlarının etkisinin negatif olarak değerlendirmesini kolaylaştırır. Habermas’a göre kitle 
iletişiminin yarattığı burjuva kamusal alanı ile eleştirel rasyonel tartışma karşılaştırılamaz: Günümüzde 
yüz yüze konuşmanın kendisi yönetilmektedir.  

Günümüzde kahvelerde ve salonlarda ve insanların özgürce toplandıkları yerlerde üretilen şeyler, o 
anda yapılan veya üzerinde konuşulanın süregelen bilinciyle ilişkilidir. Bu bilinç de önemli ölçüde 
egemenin yaydığı bilinç türleri ötesine çok az geçer. Daha kötüsü bu bilincin praksisi (örneğin, siyaset 
ve din hakkında konuşmak, satın almak, haber izlemek, Migros’a gitmek ve oy vermek gibi) endüstriyel 
ve siyasal yapıların ürünlerini tüketmeye yönelik faaliyetler şeklindedir. Kamusal alan yüceltiliyor ve 
“herkese açık” olduğu iddiasıyla idealleştiriliyor; diyalog koşulu üzerinde duruluyor; bunlar yapılırken 
“herkese açık”’ olduğu (veya olması gerektiği) söylenen kamusal alanda yerin ve zamanın örgütlü 
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kamusal alanda neyin konu olacağını belirlemektedir; dolayısıyla konu 
o labilecek diğer bazıları tartışma dışı kalmaktadır. 



olması üzerinde ya hiç ya da yeterince durulmamaktadır. Herkese açıklık veya diyalog durumunun 
eleştirel bilinçle tartışma ve praksis getireceği oldukça ütopik bir beklentidir. Kamusal alanda üretilenle 
özel alanda üretilen, kamusal alanda üretilenle “örgütlü ekonomik ve siyasal alanda” üretilenlerin 
doğasının birbirinden ciddi bir biçimde farklı olacağı beklenemez. Ayrıca, farklı alanlarda üretilenler 
birbirinden kopuk değil, tam aksine birbiriyle içi içe ve birbirine fonksiyonel olarak bağlıdır. Üçüncüsü: 
Kamusal alanın güç ilişkileri dışarısında bırakılmasıdır. Ne kamusal alanın kendisi, kendi içinde ne de 
kamusal alanın diğer alanlarla olan ilişkisi güç bağlamından arınmış olabilir. Bu bağlamda kamusal 
alanla ilgili en ciddi sorun ortaya çıkmaktadır: Kamusal alanı katılımcı demokrasinin veya çoğulcu 
demokrasinin oluşumuyla ilişkilendiren idealleştirme, ki bu günümüzde bilinç yönetiminin en önemli bir 
parçası olmuştur. En son örneğiyle, internetin yeni kamusal alanlar yarattığı ve bu kamusal alanlarda 
isteyenin istediğini tartıştığı ve böylece katılımcı ve çoğulcu demokrasinin bu kamusal alanlardan ve 
kurulan sivil toplum örgütlerinden geçerek oluştuğu düşüncesidir. Bu örneğe radikal, cemaat, katılımcı, 
yurttaş medyası, yurttaş gazeteciliği, demokratik iletişim, çoğulcu demokrasi, demokratik katılım, sivil 
toplum, yaşanmış deneyim, yurttaşlık, medya okuryazarlığı ve bilgi toplumu gibi kavramlarla gelen 
açıklamalar da eklenebilir. En etkili yönetim şekli güçsüze güçlü olduğu ve kendinin yönetimine 
katıldığı duygusunu verendir. Köleliğinde özgür olduğunu sananlar yaratıldığında, bu kölelerden 
geçerek köleliğe son olasılığı ortadan kalkar. İnternette “gezinen”, tartışma gruplarına katılan, fikirlerini 
internet ve kahve ortamında belirten ve “sivil toplum” örgütlerine katılan ücretli/maaşlı kölelere bakan 
ve kendi maaşlı köleliğini de unutan bir “aydın veya akademisyenin” kamusal alandaki tartışmaların 
katılımcı demokrasiyi getirdiği iddiası oldukça gülünçtür. Kamusal alan ve demokrasiyle kurulan bu 
bağın geçerli olabilmesi için “karar verme veya karar vermeyi yönlendirebilme ve etkileme” konusunu 
ve olasılıklarını incelemek gerekir. Yani kamusal alanı üretim biçimi ve ilişkileri içinde aldığı yerin 
doğasını incelemek gerekir. İşe önce, kamusal alanlarda siyasal ve ekonomik eleştirel ifadenin 
bastırıldığı ve sadece alkışa indirildiği “günlük yaşam dünyasından” başlamak gerek. Bu günlük yaşam 
dünyasına baktığımızda, “sistem dünyasının” dışında ve ondan bağımsız olmadığını görürüz. 
Örgütsüz görünen sokağın bile ciddi eleştirel ifade alanı olarak kontrol altında tutulduğu yerlerde, 
internetle veya sivil toplum örgütleriyle elde edilen katılımın anlamı bilinç yönetiminin parçasıdır.  

Bourdieu ve diğer bazı aydınlar Habermas’ın sunumunun aksine, kamusal alanın rasyonel 
olmadığını belirtirler. Örneğin Bourdieu’ya göre kamusal alan rasyonel ve demokratik bir alan olarak 
işlemez; aksine belli düşünceleri sessizleştirmek/susturmak ve önemsizleştirmek, değersizleştirmek 
için hizmet eder. Kamusal alan kitle görüşlerinin tek tek veya topluca ezildiği elitler için tiyatro olur.  

Habermas’ın yazıları muğlak, soyut ve gerekli ayrıntıdan yoksundur. En kötüsü rasyonel ve 
bağımsız otonomus toplum için ne gerektiği hakkındaki tartışmaları Amerikan toplumunu kendine 
örnek olarak aldığına işaret etmektedir.  

Habermas’ın eleştiriyi ve siyasal eylemi “sosyal dünyanın şeffaflığı arzusu (gereksinimi) temeline 
dayandırması liberal görüş için oldukça tehlikelidir (özellikle tüzel kişilerin, yani firmalar dünyasının 
hayatına karışmadır). Ayrıca bu tür çaba, olanaksız olan üzerinde laf ebeliğidir.   

Braaten (1995:149) Habermas’ın “meşrulaştırma ilişkinin bütün formlarının ve yanlarının temelidir” 
anlayışını, “taklit etmenin, sempatinin ve sevginin” de en azından meşrulaştırma kadar aynı statüde 
olduğunu belirterek eleştirir. 

 


	Habermas ve İletişimsel Etkinlik  

