Medya ve Kamusal Alan

8.) Kamusal Alann Yapsal Dönü ümleri*

John Keane

Kavramn Soya ac
Kamusal alan, ça da medya ve siyaset çal malar içinde en
popüler terimlerden biridir. Gerçekten de bu iki disiplinin o kadar
ortakduyusal bir parças hâline gelmi tir ki, kavramn soya ac genelde göz ard edilmektedir. Genel olarak konu ursak, modern zamanlarda bu kavramn ve bu kavramla ayn kökeni payla an kamuoyu, kamusal ya am ve kamusal çkar gibi terimlerin icad,
kavramsal açdan artlmas ve popülerle mesinde birbiriyle örtüen üç tarihsel a ama söz konusudur. Bu soya acn anmsamak
önemlidir, çünkü bu terimlerin tarihini anlamak, bunlarn çoklu
anlamlarna, görgül kullan llklarna ve normatif potansiyellerine
ve kamusal alan gibi erken modern dönemin terimlerini geç
yirminci yüzyln oldukça de i mi ko ullarnda kullanmann siyasal tuzaklar
kin de erlendirmemizi derinle tirecektir.
1.) Kamusal alan kavramnn modern dönemde ünlenmesi ba langçta Avrupa bölgesindeki despotik devletlere kar  mücadeleyle ba lantlyd. Kamu, kamusal erdem, kamuoyu gibi terimler basn özgürlü ünü ve di er kamusal özgürlükleri desteklemekte kullanlan silahlard. Kamudan söz etmek, keyfi hareket ettiklerinden, ellerindeki güçleri kötüye kullandklarndan ve
kendi özel, bencil çkarlarn toplumun aleyhine olabilecek biçimde ilerletmeye çal tklarndan ku ku duyulan krallar ve kraliyet ailelerini hedef almak anlamna geliyordu. On yedinci ve on sekizinci yüzy
larn kendi kimliklerini devlet iktidarnn gölgesi altnda geli tirdikleri bir ya am
alan
nflarn cumhuriyetçi politikalarnn merkezî bir
temasyd. Cumhuriyet ngilteresinde oldu u gibi cumhuriyetçiler
de Roma Cumhuriyetine (ve bazen Yunan polisine) bakyorlar ve
acmasz bir yönetsel iktidardan, sürekli ordudan ve ruhban snfndan yoksun bir dünya arzuluyorlard (Robbins, 1961). Cumhuriyetçiler, mutlakiyet rejimlerinin teba arasnda kaytszl , din ve
* Özgün metin: John Keane, Structural Transformations of the Public Sphere, The Communication Review. 1(1): 1-22, 1995.
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devlet yönetimi meselelerinde uygitsincili i te vik etti ini ve yöneticileri yozla trd n ileri sürüyorlard. Öylesine ki, (Danimarka
Krall na saldrsnda Molesworthun da vurgulad  gibi), Kopenhagdaki saat kuleleri bile sarayn saatleriyle uyum içinde çalyordu. Bu nedenle cumhuriyetçiler kamusal erdemi ve kamu ruhunu ye ertmenin önemini vurguluyorlard. Mevcut politikalarn,
yurtta lara özgür ifade hakkn tanyan, yasalarn egemenli ini,
karma hükümeti, parti ya da fraksiyondan arnm özgürlü ü güvence altna alan anayasal aygtlarla radikal bir reforma tabi tutulmasn arzuluyorlard.
2.) Modern kapitalist ekonomilerin artan gücüyle birlikte kamusal alan ideali, rasyonel biçimde hesaplanabilen kâr ve zarar deerlendirmelerinin d nda kalmas gerekti i dü ünülen ya am
alanlar üzerinde meta üretimi ve tüketiminin tekelci denetimini
ele tirmek amacyla kullanlmaya ba lam tr. Benim Public Life and
Late Capitalism (Keane, 1984) isimli yaptm, yirminci yüzyl Alman
siyasal dü üncesi içindeki, özellikle Max Weberin ölümünün ardndan örgütlü kapitalizmin, reklam ajanslarnn ve di er profesyonel irketlerin kamuoyunu tahmin etme ve kendi lehlerine
olu turmaya çal mada artan güçleri kar snda kamusal alan tanmlama ve koruma konusunda artan ilginin izlerini sürmü tür.
Ferdinand Tönnies Kritik der Öffentlichen Meinung (1922) isimli yaptnda, örgütlü çkarlarn özellikle kapitalist basnn manipülasyonundan kazanç sa lad  bir dönemde kamuoyunu putla trmann
tehlikelerine i aret etmektedir. Karl Jaspers (1969), piyasa güdümlü,
rasyonel hesap ça nda snrsz ileti imin de erini savunmu tur.
Hannah Arendtin Vita Activas (1960), yurtta larn bir arada hep
birlikte ya ama arzularn tanmlamak ve yeniden tanmlamak
amacyla konu ma ve etkile im içine girme kapasiteleri olarak anla lan kamusal ya amn modern dönemde yitimine yas tutmu tur.
Arendte göre, bu tür kamusal etkile imler modern zamanlarda kamusal önemi olan sorunlar hakknda kamu önünde ileti imde bulunmaktan kaynaklanan hazlar ve özgürlüklerden habersiz bir
emekçiler toplumuna szan tüketimcilik asidi tarafndan yava yava yok edilmi tir. Jürgen Habermasn Kamusal Alann Yapsal Dönü ümü (Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962) ba lkl eseri, bu kö-
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tümser tezi, erken modern Avrupada burjuva kamusal alannn
yükseli ini ve ardndan kültürel meseleler hakknda ele tirel tart malar yapan okuryazar kamunun kültür tüketicilerinden olu an
kitle kamusuyla yer de i tirmesini izleyerek geli tirip geni letmi tir (s. 168). Kamusal ya ama ili kin bu yorumlarda ortak olan
ey, meta-temelli ekonomilerin ahlaki bencilli i ve kamu yararn
önemsememeyi te vik etti ini; yurtta larn zorunlu çal ma saatlerini en üst düzeye çkararak kamusal ya amda yurtta olarak etkin
bir rol oynamalarn zorla trd n; kazanç-güdümlü medya manipülasyonu aracl yla aldrmazl  ve kandrmacay destekledi ini
vurgulamalardr.
3.) Kamusal alan tanmlama ve savunmann ilk iki evresi, srasyla, yurtta larna kar  hesap verme yükümlülü ü olmayan, karasal snrlarla tanmlanm devlet iktidarnn ve örgütlü piyasa kapitalizminin sermaye yanls bencilli inin ortaya çkard  modern
sorunlar gözler önüne sermi tir. Kamusal alan kavramnn kullanmnn üçüncü ve en son evresinde modern toplumlarn özelli i
olan bu ikiz sorun e zamanl olarak vurgulanmakta ve kamusal
alan ideali, kamusal ya amla gönül ba  oldu u dü ünülen ve bu
ya amn devlet tarafndan örgütlenmi tüketimci kapitalizm ça nda sürdürülebilmesinin en iyi güvencesi olarak görülen kamu hizmeti yayncl  kurumuyla ili kilendirilmektedir.
Nicholas Garnham, Paddy Scannel gibi ara trmaclarn temsil
etti i Westminister Okulu, kamusal alan kuramnn bu üçüncü
de i kesini yaratma, geli tirme ve popülerle tirmede tart masz
en çok çaba harcayandr. Okulun en önemli katklarndan biri,
Nicholas Garnham tarafndan yazlan bir dizi makaledir. Garnham
(1990), o zamana kadar yaplan yayn politikasna ili kin tart mann devlet/piyasa ikili i temelinde çok dar biçimde yürütüldü ü
tezini ileri sürmü tür. (Tuhaf biçimde kamu hizmeti yayncl 
modelini görmezden gelen) Habermastan yararlanan Garnham,
kamusal alana ili kin analitik-görgül ve normatif amaçl üçüncü
bir tanmlama yapar: Ekonomi ve devletten ba msz rasyonel ve
evrenselci siyasetin alan (s. 107). Garnham, bu tür bir siyasetin en
iyi güvencesinin kamu hizmeti yayncl  modeli oldu unu savunur. Ona göre, kamu hizmeti yayncl  devlet ve irket iktidarn
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